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 .....طؤتطؤتكةكا لظى باذَيرى 

 .يَي دبيذن تو حةش من دكةى

 ا دهَيتة كرن....ثست ثستةك

 كو تو يا عشقا من دكةى.

 ..... ظَي طؤتطؤتكَي

 هندةك يَي ذ كةيفا ثَى فرى

 هندةك يَى ذ قةهرا ثَي مرى

* * * 

 ضيضك دارا سحاريا

 كورتيا دوهى بؤ ئَيك و دوو ظةدطوهَيزن

 طولَيت باغضا  ئَيظاريا

 ئَيك دبَيذن ؤذانة بؤَيت ري رويدانَيت نوى

 و ثستثستةكةةكة طؤتطؤتكلَي تنَى 
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 درةوة يان راستيةكةكا نزامن ئةز 

 ...............ذنهند دبَي

 ئةظينا من ديتنا ئَيكَى ذ و

 ية ئاطرو  طورىوتو ببو

 خوةلي ية رةذى ووذا ثاشرت تو ببوؤر 

 هند دبَيذن

 من موبيالوةرة مَيرطا شاشا  مَيذ ذ

 وبو ذ مةسجيت تة بوهار

 وبو ماض  و دال  مل ب مل رَيزو قةنتار

 ................ذنهند دبَي

 تو يا دطةل من هاتية دينت 

 سيار ل ثشتا عةورةكى

 د خلوةتا عةشقَى دجزبة ضوين

 ينل ثشت ستَيرا  بةرزة بو َىئةم ي

 ئو ثرضا تة ددةستَى مندا

 يا بووية سيالظةكا رةش 

 ذ طوريا بريسَيت ماضَيت مة

 طةش اذؤشةظا رةش دبوو ر

 ستةكةثستث ةك وطؤتطؤتكىَل تنَى 
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 ئةز نزامن درةوة يان راستيةكة

 ة هيظيةكة طؤتطؤتكىَل ئةظ 

 ذينَى جبه دئينيت اخةون

 ىَل ئةظ ثست ثستة دةرمانةكة

 تةظ برينا دكةوينيت

 طةر درةو بوو 

 ئةظة خَوشرتين درةوة 

 د باذَيرَى مة دا هاتية كرن

 بوو ئةطةر راست بوو وة

 ئةظة دةرطةهَى بةهشتَى 

 ر من هاتة ظةكرنل بة ظةبدارو مةلبةن

 

 

 

 
 ثةيام

24/3/5118 
                                                                     (Pديارى بو )
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 ئةظة  بَيزاريَى ضةثةرَى من هةرفاند

 كر ئةظة كةريَى ليليا تظةنطا من تور

 ية تةنط من شةالندوئةظة رةخت بو

 كر ... ذ توزا باريتَى تافريؤكَى خخا و

 ئةطةر دَى كوردينى هوبيت

 لَيكظةكرن و ففتى ففتى بيت

 نة ئةز مةردم ثَيظة نة ئةز  كوردم. ؤئةظر ذ

 وارَى وةى حاشا ذ

 دو مرى ىَل ب قةبرةك و بةختةكى

 وةى حاشا ذ وةالتَى

 دو مري ىَل  ب  تاج و تةختةكى

 وةى تةماشا ذ بازارى

 بيت طنورطينى كوردينى.. ىَل ب

 كوردستانة..  ببيتة  بيانستان
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 وةالت ظ.. نيظ ئاخمن نةظَين  ني

 ففتى ففتيَى بكةتة خةالت

 سةروكانى ىَل دشَيلى بن 

 ئاظ  هلمشتة و طةنى بن ظيود

 ..اش ب تةماشؤفرؤخ

 ىَل ببنة ئةزبةنى و ثاشا

 ..ظ ثلةكَىترسنوك ب ني

 كَى ةنة شةرَى ملضىَل ب

 انَى بةرثاظَيتكةركوك  ذ كوردست

 كَيلَيت طورَى وَى مةمك بن و

 سةرَى بةرثرسا لسةر برازيَيت
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 زمان ظمن نةظَينت ئةو ني

 شتمانيثةرلةمان.. و ن ظني

 ب سورانى نةبَيت َىرةقيب ئةى ىبادين

 ظَيتدل نة سوران ئةمحةدَى خانى ذ

 ية زاظا و... تَيدا بوحكمةتكَى ساظا

 اظاهزرةتا كةهرةب و ئ خةلكَى  ل و

 ..ت روهننة ضاظَي

 نة سةوكَيت بدهن

 ..  ذَيك بنب رازىدزيكةر و قازى

 بةرتيل بةرا ىَل بكةنة مازى
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 من نةظني دةولةت و ئاال

 بةهروبيا ماال وان هَيالية  ظاال 

 طوشتَى فةقريا تَير خارى ذ ..مرياجا ظَي

 كيسكَى خةليفةى مةردينى ذ

 خال و ثسمريا خزم و ؤب

 را و كاندوم خوازبنفَيلبازبن، ظياط

 هةر طروظرةكى ب ديتنا وان مةمكة

 وان  بازارةك سظكة ؤكرينا ثَيسريا ب

 دةرَيت كوجك و ئةيوانا لسةر

 فةرشا كةتينة كوالنا ل

 )هدا من فزل ربى(..

 لشينا )من فزل حزبى(
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 بكة  ؤكارَى خ

 ية من و تة دةستثَيكا داويَى

 ية جةنطَى دةم. دةمَى لَيكدان و

 ئةى خةجنةرا دثراسيا منرا شكةستى

 ئةى تايا لةشَى من هَيالية بةستى

 ئةى كةلةخا...

 كَيلبَين طورطَين شةهوةتَى لبةر 

 ئةى ئامريا...

 ل روحَى ددةتَىَيتنى دوالر و طوهن 

 ... نةهوظمؤظمبكة، ئةز مر ؤكارَى خ

 نامبة طايَى كَيالنَى 

 و دناظ نظيينَين تةداشةظَى 
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 نامبة ياريا هَيالنَى 

 د ديسكتوثا البتوثا تةدا

 نامبة تاالنَى رةظانَى

 شةرو جةنطَين عشقا تةدا د

 ئةوا تو دكةى، نة عشقة نة ئةظينى ية 

 لةشفروشى ية.. دةهمةن ثيسى ية

 مةزادة  و حةرراججج بازار بازار

 دوالر لةشة و خوشية و

 هةر كةسَى ثرت دانا....

 كا خوشرت ذ لةشَى تة خوارثش

 

*  *  *  *  * 

 بكة  ؤكارَى خ

 من و تة دةستثَيكا داويَى ية

 ية جةنطَى دةم. دةمَى لَيكدان و

 ئةز هةلبةستظانَى عةشقَى مة

 نة بتنَى بةرانَى ثةرينَى مة 

 بةذنَيت تازى 

 برازينم ؤلبةر كيلةكَيت خ
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 ئةز ثاشايَى ئةظينَى مة

 نة بازرطانيَى خوشيَى مة

 نط و كماخا ل

 دخرثشانادا بطةظزينم

 ئةطةر عشق طوهنَيلة  

 يا دلداريَى درةظى ىراست ثَى ذتو 

 ئةطةر ئةظني تنَى دوالرة

 بةريكا من نا دةركةظى تة نةظَيت ذ

 تة ثبَيسريا من ظة ئةظة عشقا

 ئةظينا تة دبةريكا من دا و

 ىَل خمابن

 جهَى تة ظاالية ددىَل من دا
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 ذنامةيا باذَيرَى منؤر

 هةر ئةو مانشَيتة و دارشنت 

 كوشنتهاتة  .. ل باذَيرَى مةا دىةكضك

 وةكى هةر جار

 نة كةسَى بريارا سَيدارةدانا وَى طوه ىَل بوو

 نة سةروضاظَيت دادوةرةكى هاتنة دينت

 نة بةرةظانيا ثارَيزةرةكى كةسَى هاى ذَى بوو

 ت مة خةمة نة ساخَي

 تازيا وةغةرا  وَى راكةن

 دةمة  نة مريَيت مة مةرةق و

 هاتا وَى ذَى ثرسياركةن

 نكو ساخَيت ظى وةالتى د مرينة وض

 َيت ظى وةالتى يمر

 نةيدناظبةرا ئةرد و ئامسانادا هةالويست
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 ئةظ كوشتنة... ثرسيارةكة

 كضكَيت وةالتَى من دهاظَينة مةيدانَى

 دَيرو.....ىَل..  نة مزطةفت نة

 نة اللش نة مسقوف ىَل دهَينة بةرسظدانَى

 ثرسيار دكةن...

 بيت  روظرط ؤسينطَى مة ب

 بشكوذَيت سَيظا طول ظةبيت

 طةر طونةه بيت لَيظةك طازيةكَى بكةتَى

 ذ كةتَىطةر قبحةت بيت دةستةك تلَى درَي

 ذَى ببيننؤناهيا رؤبيت ر روى رةشي

 َىكةتهنى تام َيبيت زمانةكَى ت يان حةرام

 ثرسيارةكة. بؤ هةستَين ذنَى ببنة وةقف و جارى

 ثشت سكرَى دهوكَى و كةلةخ  رزن ل

 يبارىوبةذنَيت بلند د وةرمن رةخ ر
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 ئةظ مانشَيتة.  خةونةكة 

 ت وةالتَى منكضَي

 هةمى سحارو نيظرويا و ئَيظاريا

 ب هشيارى دبينن

 دةركةظن  ؤثيستَى خ ذ

 برةظن ؤزمانَى خ ذ

 ساتورا دةركةظن خةجنةر ودةظَى كَيرو  ذ

 بةندا خوداوةندا و ئةزبةنيا بةر بنب ذ

 كياؤت دهدا كضَيطازيةكة. 

 بكةن ؤشورةشَى لسةر قةدةرا خ

 قةيدا بشكينن 

 ..ؤديوارَيت ذورَيت خ

 بنةينوكا بكولن كون بكةن

 بهةر سَى دةنطا طازى بكةن

 دَى تَيبطةهن ضني ئةم كضك

 تابيتَين نةزلنينَى دةركةظن ذ
 

*  *  *  *  * 
 ديارى بو هةر كضةكا خو كوشتى 

 دوَى خو كوذيت ل كوردستانَى
4/6/5119 
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 عةدوىلَ دومتام
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 عةدوىَل دومتام  

 بشةوتة وَيران شةهرَى

 ب طور و ئاطرى 

 كو بَى خوةدى، و رةزيل ثةثيك

 بَى وار و بَى لرية و كمليك 

 لبةر دةريَى 

 دطةرىستَى خوة دةتو  سلتان ئةمحةدى 

 كو ثوراتة، طولَين طةمنَى..

 دةشتا مَيردينَى و نسَيبينَى

 ذَى د رذن

 بوى ثاريةك نانى ذ لَيظَيت تة، و و

 ماضَين تةرةسَين روميا ذ

 لبةر دةرَى ظَى ماال خوةدَى

 نكارن بكوردى بطرنذن
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 هلو رابة...

 نة مينبةرَيت ظَى مزطةفتَى تة ناس دكن

 وشىََنة كةظوكَين ئةظَى حة

 باوةريَى ب تة دكن

 ستانبوىَلئةو كنارَيت ظَى  نة دةريا

 تة دكةن حةز ذ

 

 اممترابة دوَى د

 ئةو دارا تة داداي لنب 

 وبو جهَى ريتا دةوارا

 ئةو بةرَى لبةر سيطا تة

 وبو تاذيا دارينا تيلة و

 رابة... 

 جيهكَى تة لظرا تونةية

 طورَى سةعيدَى ثريانى

 شَير يةزدين و بةدرخانى

 وندةية لنب كورسيا ظى بن حةرامى

 رابة ظةطةر..

 ثَير، ظى سولتانى، وةريسَى دطةردةنا ثريانى ئاالندى
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 دوه، ظى سولتانى، هةسثَى دةروَيشى عةظدى

 ل طوال مةرمةرَى يَى سةمتاندى

 ئريو لبةندَى ية عةطيدَين ماال باظَى تة

 خبةسينيت.. سينطَى ئةوا بطوطرينيت 

 ثريةكا خبةملينيت راسَىكبةذنا وان ب

 ئةنقةرَى ستانبوىَل وئةلكوالنَين 

 بكةتة بةنى، رةبةن، ئَيخسري

 نها لبةندَى ية دظَى حةوشا جوبةخانةظة 

 سينطَى رومةتا ماال زورتةمةر ثاشاى

 هةظري بكةتةلبةر طةزين ياباجنيا 

 دوخينَى لتة بكةتة ئارميشةك زراظ و هري

 سر خةونا تةيا كورديتيَى تةنَى بكةتة ثَي

 

 



 ..................................................    طؤتطؤتك ..................................................

 59 

 اممترابة دو

 هَيش ديوارَين بورجا بةلةك 

 يَى ل هيظيَى رابنةظة

 هَيش كوترشينكَيت وَى 

 يَى ل هيظبَى لسةر ملَى مريةكَى كوردان دادةنةظة

 اممترابة دو

 هَيش خةلةفَى شوفى

 هةسثَى خوة سةرذَي نةكرية

 بَيزاريَى شريَى خوة ذ و

 بكاظالنظة قةد نةكرية

 ةولةتدين و د رابة ظةطةر،

 ى تونةيةضلنب ثَيت ظى موغال

 را ةجهَى خودَى و ثَيغةمب

 لظَى مزطةفتَى يَى ظاالية و بزرةية 

 اممترابة دو

 سبة دَى ئةردَى ظَى حوشى كةلشيت

 ديوارظة هةلوشيت منارة و ة بتئةظ مزطةف

 سبة دَى بةدرخانةك ديوارَى بورجا بةلةك راكةتن

 ئاطرى جودى و
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 سةركةظن ذبن كورسيا ظى سلتانى

 كَى هَيتة دةرؤدير دَى ثريانيةك ذ سبة

 روس وخاسا، برسى و ثَيخاسا

 لبنطول موشَى.. وانَى و سَيرتَى

 بن بارَيت سرتيا ئينتة دةر ذ

 سةلوا و سةملا تو وهينطَى 

 زينا بةتوتا شرين و تو وهينطَى 

 سةر  مة بنة تاج وؤ بدَى 

 

 

 

 

 

 

 

 ديارى بو زوزانَى
51/7/5119
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 شيمَى
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 ةندا شيمىض

 هةمى سثَيدةهيا

 كَيت خوناظَىضثدكةية  ؤخ

 ية خارضو دثيستَى لةشَى مندا د

 هةمى ئَيظاريا 

 ثةياسَيت من لبةر ؤقَيرَى شةقامَى ماال خ

 

 يمةن و طولزارضدكةية باغ و 

 ذَى ؤر ؤذ بؤر

 شيماتَيت تة خوشرتن  و

 درةوَيت تة شرينرتن  و

 بوى تو هندا شيم
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 ن دكةىؤذورا من ِر رايةكى..ضشةظ  ب

 ذ باروظةكى ماال من خراب دكةىؤر ب

 ثةيامَى شرينتنَى ئةزم  ر ثادشاهةكم..جا

 تنَى ئةزم فَيلباز و خاين جار درةوينةكم..

 جار بلبلةكى خوشرتين ئاوازَيت عشقَى دبَيذى

 جار ذى ثةجنةشَيرةكى و خينَى ذ ثةردا دىل درَيذى

 

*  *  *  *  * 

 شيمَى

 ؤبشيماتَيت خ َى ىئةطةر دَى ش

 ذَى ىَل بةرزةبوىؤدىل تريوشكَيت ر

 بوى بَيزاريَى بَيزار بَيزارى ىَل ذ

 كوالنَيت وى ذ بةفرو سةقةمَى تةحت بوى

 بوهارةك نوى ىَل طةش بكةيى

 بال شيماتيا بكة

 ؤى بشيماتَيت خمئةطةر دَى شي

 برينَيت من هَيشتا دكول

 رسةرمةمكَيت كَير و خةجنة

 دتةنشتَيت من را دثر
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 ساخ بكةى دى تيمار و جارةكا

 بال شيماتيا بكة

 ؤى بشيماتَيت خمئةطةر دَى شي

 شكا بكةية باوةرى .ل سرتيا كةية طو

 نطا دةربازكةىةطةلةك ئاست

 ثارزينكَيت خةما هةلطرى 

 بال شيماتيا بكة

 ئةطةر نة طةلةك هشياربة

 تو كَيظريشكا منا شيمى 

 َى مةريضئةز تةيرَى نَي و

 بلنداهيا بةالظن تو نابينى ثةؤَيت من ل و

 هةتا دطةهية دةريَى دىَل من

 ؤدَى كةظلَى هزار شيمَيت وةكى خ

 بسةر ضةقَيت دراراظة بينى
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 كوردستانا تة دظَينت

 كوردستانا مة دظَينت
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 كوردستانا تة دظَينت

 دةظَى نة بدىَل ت بَيتة درين

 نة بهزرا تة بَيتة برين سةرَى

 قةسرو جارى .. كليل و ذورَين تارى

 ثَيكَيت شةرابا قةفتَين دوالرى

 ثرتول ب زَير ب ذنك  

 شورةشَى دلنطادا بكةية شةكال و مشك 

 كوردستانا تة دظَينت 

 كورسية هةظركية ثَى وَيرانة وةالت

 بن برج و كةالتد كة تنَى ثَى ئاظا درةوة
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 نتدظَي نكوردستانا م

 بريا نةترسن اظ ذض

 لَيظ بوَيرن ذ ثةيظا بثرسن

 سةمتاندننة ىَل نة سيار

 هَينة خةساندنخومشَير ىَل نة

 كوردستانا من دظَينت 

 تليليا دةيكا شةهيدى 

 ماضا دةستَى شورةشطَيرا

 توزا ثَيالظا عةطيدى

 سةرَى بةرذةوةند طَيرا و

 ذ بوَيريت بهةلَينت دسةر شةظَى راؤر

 

*  *  *  *  * 

 

 

 بو سةروةرةكى

   16/9/5117 
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 دينا خودَى
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 دينَى

 نة ضياضهةمى دين نة ئةون د

 .....ئةظينَى طةلةك دينَين وةكى تة ب

 و جةرطان و سيا ئاطرى دئَيخن هناظا

 لةوما دينَى..

 ذا من تو ناسكرىؤئةظة ر

 تة ديناتى يا خالسكرى

 كدةيةظةثرتَيت من لَي من دشكَينى.. و

 من هةلديةظة روحَى د و من دكوذى.. 

 .. وتارى جار سلبون و

 جار ئاشتى و رروناهى 

 بريارى.. بَىجار جةنط 
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 ئَيمناهى خوشى و جار و

 قةبيلة تة بثاوانكرنا سنطوبةرا.. نة

 قةبيلة  ون وةغةرا..ض تة ب هَيالن و نة

 ددةستَين تةدا  ئةز  و

 جار و وةىل مة  ..مةزى ؤثري جار

 ليا بنَى كوضكى مةخوةار ذى ج

  
*  *  *  *  * 

 دظَى ى يا سةير ئةوة.. من تو

 ب ديناتى و هشياريا تةظة 

 بساهى و دومانَيت تةظة

 دظَى ى يا سةير ئةوة .. من تو

 طاظةك بيت ذةك وؤر تة هةفتيةك و عشقا 

 يان ذيةك و ذيانةك بيت

 ئةظينَى كانيا عشق و تةلةدينَى..

 رتخوش ديناتيا تة ض ذ

 طاظا كةربَى تو من د دكيل و ئاطرى دا دبينى

 رؤندكا خؤدا دحةوينى و طاظا رةمحَى تو من د

 جار ئةورةك بوهارى 

 تاظيةكا عشقَى هلنداظ من دطظَيشى
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 دا دبية بريسيةكا شكَى وظدي

 ذوردا دهَى ى و من دكةلَيشى

 مب  دينةكَى فَير  ذ وَى خوشرت.. ئةز ض ذ

 برينَى نة ض ذينة ونا دةظَىوذين بَى ى ظةب

 ندكَيت خوينَى نة ئةظينةؤئةظني بَى ر

 عشقاتة دينببم.. ئةزَى ب وَى خوشرت.. و ض ذ

 ببم هارتر تة شَيت و ذ

 مة ديناتية و بزامن دةستثَيكا عشقا

 خوكوذية  دوماهيا وَى نةطةهشنت و و

 ىَل هةر من شورةش و كَيفةرات بيت

 عشقا تة ؤب ن ذوكو شةهيدبو

 قةهرةمانى و خةبات بيتدَى مةسرتين 
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 داوى لسةر عشقَى دراستيت
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 ئةظة من و تة سةد شةرو

 سةد جةنط مة كرن

 ون و....ضسةد بةرةظان لبةر ثيا 

 ثةميان مة طرَيدان و... سةد ئاشتى و

 كرن رؤهةلوةشاندن و م

و مة ض ذ خو كو ثَيكظة بني.. يان ذَيكظة بني.... 

 ضَينةكر

 وَيظة ؤذ ئةظر ئةظة سةد جارة دبَيذين.

 و نة خيندار نةئةظيندار

 ؤهةر ئَيك و لكلَيسا خ

..... و هةر سةد ؤكولَيت خ هةر ئَيك و كوظانو و

 جارا مة درةو  كر
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 تة ئةظة سةد جارة من و

 اندن وبدل شكاندن...... دل جةر

 خةجنةر سةد رم و

توبا  كالدن..... وضمة د سينطَى عشقَى 

 داركوكةية مة كر

 ئةظة سةد جارة ناظَين هةظ 

 ديلَيت دكةين ؤذ موبيلني خ

و شاخَيت مة ثةشَيمانا دطةهنة ئامسانا... جار دى 

 خازوكيا ذمارَى مة ذ خةلكى كر

 تنؤئةظة مة سةد وذدان كرين سةد فر

 تنؤطاى ط ؤسةد ئاوازَين بليلَى ب

 ....ذ ئةظرؤ وَيظة نة ئةم يار بني نة نةياربني.

 و هةر سةد جارا مة درةواخؤ ل راستيَى كر
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 نكو خودَى..ض

 سةرا دبينيت بسةر ئَيك ظة

 كظةئَيك رَي ب ثاشى ثَيكظة.. ددةتة رَى..

 ضنكو ئاخا من و يا تة ذَيكة

 وريا عشقا مة ئَيك رَيكة 

 جارةكَى.. هةر

 شةر دَى وةستَين.. ئاشتى وةستَينن

 درةو دةستَين.. راستى دوةستَين

 ئةز و تو .. قةد ناوةستَيني  و

 جارةك دى طاظَيت مة بنة ئَيك رَيك و

 وةغةر دَى بيتة زظرين و

 قةدةرا مة جاردى دَى دبيتة ئَيك

 جارةكا دى مة ئاشتيكة......   و

 دبيتة دةستثَيك. ىشةرةك نو ؤب

 
 
 

2/11/5119 



 ..................................................    طؤتطؤتك ..................................................

 47 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوزانظانى
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 ثَيشمنظة هات

  ثةيظةك و ئيمزايةكَى

 خوزيا تة و تو هوزانظان و

 وةى خاتينَى

 نةخوزيا وى ناظَى طران

 نةخوزيا وَى ماال وَيران

 نة خوزيا من و

 قةدةرا سَيدارةدانا ثةيظان

 يا تو نةزانى؟ لظى وةالتى؟

 هوزانظانى و بَى ئيمانى ئَيكة

 ريزكرنا ثةيظا ئَيك رَيكة لَيبوكى و

 يا تو نةزانى؟ لظى وةالتى؟

 تة هةلكرنئاطر درستا دهَي
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 ذَيكرن بكَير و خةجنةرا ثةيظ دهَينة سةر

 هوزان دبنة وةريس 

 نظان ثَى بهَينة خةندقاندناهوز

 هوزانا دطرن وةالتَى مة خةلك ل ل

 نَى هاتية خاندنيكا بضاظَيت كيش خات

 

*  *  *  *  * 

 ضنكو هوزانا من

 ية نةبو ريسا نظينَيت ئةزبةنيةكى

 ية ية دوعا تاجا حاكمةكىونةبو

 ناهيَىؤر ةظاندنا تاريَى ية بر

 ثةقينا كةربَى ية دذ طةندةليَى

 دةر ذنَى ذ خانا فانكحو بينمةمن دظَيت 

 ثيغةمبةر ،بكةمة ستَيرةك طوللةك بلبللةك

 نيشلةورا من دكةنة كافرةكَى ثشت 

 من غةزةب دضن مري و مرينشني ل

 من قيض دكةن دَيوَين سةرمايةدار كَيلبا ل

سنطويا دتةنشتَيت من  رةشةكَين دةستهةالتَى

 رادكةن
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 ضنكو هوزانا من

 ية خالسوخَيرا نةبو ذ

 ية رةساسوطونةها نةبو ذ و

 دكاظالنى ناطريت ؤشريةكة خ

 شا دبريتؤدفنا وةالتفر

 جار رمةكم دسينطَى دورهَيلى را

 جار هةمى هَيلَين سور يَيت هيالينة دتوزَى را

 بو هةذارا سةر هةلينة

 بو حاكما سةر ضةمينة

 لةورا لسةر سةرَى من دبيتة قيامةت

 حةت اقبو  و نظسينا هوزانَى بؤ من دبيتة خيانةت
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 درةو
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 درةوة

 درةوة، تو حةز ذ من دكةى

 نينة تو عشقا من دكةى وة

 درةوة و......

 و تة درةوا طرتى ب شريى

 تو نةشَى ى بهَيلى ب ثريى

 ينا ض؟عشقا ض؟،  ئةظ

 عشقا ضية تو حةذ من دكةى؟

 و بةذنا كاتا رحيانَى

 لبةر دفنَيت بيانيا دطَيرينى

 و ىلكوالنا تو ئةولبايةك

 طورطَين شةهوةتَى

 خورا دطَيرينى  ظلدي
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 ئةظينا ضتو لطةل من دكةى؟

 و طاظ و دةما

 هةردو ريكَيت  طةرم و شةما

 جةمدى د تةزينى ب لَيظَين سارو

 لثَيت سينط و بةرانة تو ئةوان قويذ نؤر

نة دادرينى  ؤيا دوالرى تو لبةر خ ذ لةزا حةزَى و

 و......

 ؤئاطر و طرَى شاظزكَى خ

 بتةراتيا دةظةظَين  طةنى نة ظةمرينى 

 

*  *  *  *  * 

 درةو درةوة نَى درةوة...

 ئةظينا ض؟ عشقا ض؟، 

 درةوا فرشك بوى تو يا ب

 دايا ذيانا تة درةو د و

 ب درةوَى يا ثنى بوى

 ثيساتيا كةتية دهةستيكَيت تةدا 

 ية طوستيلةكوبو تو يا و

 و حةزَيت خوةدا ددةستَيت دوالرى
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 سةد جارا خبودَى درةوة..........

 نة تة عةشقة، نة ئةظينة

 تنَى ضاظيت تة بؤ شةهوةتَى و دوالرى دبرسينة

 سكس راستيا ذيانا  تةية تنَى  درةو و و

 و خودَى تة بتنَى دوالرَى تةية

 نَى خةما تة ثَيسريا تةيةو بت

 

*  *  *  *  * 

 درةوة  درةو

 درةوة كو تة ئةز ظيايى

 دَى بةسة نَى درةو وةستيان 

 درةوين خانَى ما تو نة وةستياى

 عةشقا ض، و ئةظينا 

 تو يا درةوَى ل درةوا كةى

 قةسرا لسةر عةورا ئاظاكةى

 دَى وةخت هَيت و دَى تو زانى

 كا ضاوا بةذنَيت رحيانا  

 اجان َيت سورطوالوريك

 هشك و زةردبن ل ثايزا
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 ضاوا حنَيرا وان ضاظا

 دةريا كلى هةمى طاظا

 ئةو ستَيركَين نَيضريو راظا 

 بن دَى ذ رةونةقَى ظالة

 دَى وةخت هَيت و دَى تو زانى

 ضاوا بلبلَين ئاواز بةدةو

 دسنَيلةيَى دا

 دانة عةمريَى الل و كةر دبن 

 دَى وةخت هَيت و دَى تو زانى

 وا ثرضَيت شةظَين رةشضا

 دناظ خودا دنظينن

 نهالَين بةفرين ىَل دةردبن

 درةوين خان،  تو ل ض دطةرى 

 ضيتة وى باغَىدل نامن 

 كةر و طولك تَى ضةرى

 تو نزانى

 طةلةك مرى ب راستيا هَيشتا ساخن

 طةلةك هَيش ساخ ب درةوا يَيت بن ئاخن و

 عةشقةك راست مرى دزينينة ؤب َيت ذي و
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 ن ب عةشقةكا درةو  دمريينةيَيت ذي و

 درةوة عشقاتة..

 دطةل عشقَى دىَل تة و

 عةرد و ئامسانا ذَيك دويرة ذ

 برية تنَى تة دوالر ل

 تنَى خةما تة ثَيسرية

 سكس دذيانا تةدا بةريكانةكة

 ئةز بةشداريَى تَيدا ناكةم

 ئةى ساخا مرى  هةرة تو

 ئةز دان وستاندنا دطةل مريا ناكةم 

 

 

 

 

 

 ثةيام

                                 2/1/5117 
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 دوهى و ئةظرؤ
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 ؤدوهى و ئةظر

 ضةندى دةظَى تة د لظى و دوهى...

 درةوَى ثنى دبون درةو ب

 زولقوتى ضةند ضاظَي تة د

 نودبو دا ديار ريظى درةشكَى و

 ضةند بريا تة دلوكوزى

 نودبو تابورَين شةيتانا لسةر رَيز و

 ضةند من دكرة طرى و

 ون... وضةند كةربَيت من شتةظةدب

 دكر  تة من ثرت حةش
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 خينا دىل داتة، ذ دوهى... من ضةند 

 طةريام ظندكا لديؤب ر و

 تةضةند خوش خوشك  دانة من  و

 و دضةند خةون و خوزيارا دهَيالم... 

 تةكرنة عةدةت ؤخيانةتَين خ

 شكَيت من  تة كرنة بَى باورى و قبحةت  و

 ر... و من شتة باوةركردبمن شك بشكا خؤ 
   

*  *  *  *  * 

 يا خوياية  كةؤئةظرىَل 

 دوهى ئةظرؤ ذَيك جوداية، ىَل تو تَيناطةهى

 دَى وةسا ضى و بةهىوية .. وتو ضةوا شينب

 يا جوداية كة ...ؤىَل ئةظر

 دةظَى تة هةر ئةو كانى بيت يا درةو ذَى بزَين

 بةستى بيت،  يان ذى بةفرو و

 ن راستيا ثَيظة بهَينلوظَيت

 ضاظَيت تة هةر كون رويظى بن، 

 يان ذى تذى ئومَيد و هيظى بن

بريَين تة هةر ئةو هَيلنب بن، شةيتان لسةر سةما 

 بكةن
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يان هةر مييةك و جلنظَيذةك مةاليكةت سوجدا 

 لسةر ببةن

 نة كةربا من دهَيت... نة كةيفا من دهَيت 

 نة دىَل من خةمةكَى دطظَيشت... 

 ة ئاوازةكا عشقَى دبَيتن

 نة شكةكَى بتةدبةم... نة باوريةكَى بتةدكةم

 ية و نة من تَييةَينة من ذ

 ضنكو ئةز نة ئةوم، ئةوَى جارا حةش تة دكةم 

 حةش تة دكةم.... حةش تة دكةم
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 دايك
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 ئاااا دايكَى

 من تة لبرية يةكةم هةلبةستا

 يَى بن ضيايى  ل كولكَى مة

 ت:ؤمن دط

 دوهى من خةونةك ديت دايَى شةظا

 ذ دهةلستؤشةظ دنظست و ر

 حممودَى شَيري باعدرَى،،

 ئاال رةنطني بسةربانَى كولكَى مةدخست 

 و تة د طةوريا مندا هَيالي

 كورَى ثريَى

 داركوكَى سةرَى خودانى  ئةزماتَى درَيذ و

 كرين سةر بَيت برين.... ناهَيت 

 بازارى دانى ضةندى تة ل

 من دبَيذة  ؤئااااا دايكَى... ئةظر
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 دةظَى تة ببارن  ذ ئةو ض ثةيظَين ض ئاطرو طورن و

 ض بوركانة رستةنة لنب خامةيَى تة دنالن

طةندةال الفاون و ؤ ض هةلبةستَين باروظةنة ب

 ئةنفالن

 ذَيك نة جوداية ؤئةظر نَى خوياية.. دوهى و

 ئااااا دايكَى 

 غةريبيا مرى  ل َىز بطورا وى كةمة يئة

 و خةما ظَى دوزَى لطةل خؤ هةلطرتى برى

 ئةظ ثةيظة من يَى ذ سرودا حممودى ذ بةركرى

 ئةطةر خيانةتة بثةيظا وةالت بهَينة ئاظارن

 برستا نةزان بهَينة هشياركرن

 بَيتة ذَيكرن  ب هةلبةستا سةرَى طةندةال

 قباحةت   من مةسرتين خاينةت و

 ن يا كرى تاواو 

 نةكةم ئةظَىئةطةر ىَل 

كَى  ئةو وَى طاظَى من خيانةتا يهينطَى بزانة دا

 كرى ؤل وةالتَى خ
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 رابة هةرة
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 وةريسَى درةوَى كورتة

 ضرايَى درةوكةرا نةيَى خورتة

 رابة هةرة

 دىل من طةلةك نازكة.. و

 دىَل تة كةظرة بةرة

 من تة و شةظكَيتذظانَين 

 ضياكَى زاوا ل ئةظرازى

 ية ض توظوية ض شوظ، نةىَل شينبوونةبو

 نة تو زانى ئةز ض دخوازم

 نة تَيدطةهم تو ض دخوازى

 رابة هةرة

 نة ئةز دشَيم هةستَين عشقَى

 د ذنةكا مرى هةلدةمةظة
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 نة تو دشَى باوةريا من جاردى

 بزظرينيةظة ؤعشقا خ ب

 رابة هةرة

 من تتو ل ثَيش ضاظَي

 لسةرَى ظى ضياكى

 كانيةكا درياناى  

 شةظ و روذا درةدايةبلقة بلقا 

 ظَى شةظَى و  تة اظَيتضثَيش  ئةذى ل و

 لسةرَى ظَى ضياكى

 ذاؤهةالمةتَى  طول بةر ةموبو
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 رابة هةرة

 ض تةهلةية.. و شةظرةشةية

 ماضةك ذ من... ماضةك ذ تة

 تة من، مرجةك ذ مرجةك ذ

 تة ن، زةكاتةك ذم صةدةقة ذ

 تة دوو سَيظ ذ دوو دةست ذمن،

 و من زانى 

 ىوبيانى يَيت ثَى خنَيبو
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 شةظرةشةية ض تةهلةية و

 كر  داخوازا طوىَل ىبلبل

 سةما كر لَىت و َىدوخين

 ئةز ثَى حةسام.......

 توخيبَى تو يا ذ

 ضوىهةتكَى وَيظة 

 شةظرةشةية ض تةهلةية و

 ىَل ضةند شةظ و درةو تارى مينيت 

 دَى ضراكَى راستيةكَى ظةرةظينيت

 سرك و ظية سيالولةورا دةمَى خوه بو

 خار وبشيفكَيت لةشَى مةدا دضو

 و داروبةرَيت ضياكَى زاوامن طوه ىَل بو

 ئةزمان دكةتن دكرنة هةوار ب

 و ئةشقَى دكةت ؤخ يا درةوَى ل

 لةوما دبَيذم، رابة هةرة

 دىل من طةلةك نازكة.. و

 دىَل تة كةظرة بةرة

 بة هةرةرا

 ضيا نةروت، دةروَيش دةروت

 .... تة نةزانىدَى رابة دَى
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 ذانَين درةوَى و دوخينَىؤكورتن ر

 ذانَين عشق و ئةظينَىؤدرَيذن ر

 سينطَى رزى ذ طةزَين لَيظ و ددانا

 عشق و ظيانا دىَل تَيدا، فام ناكةت ذ

 رابة هةرة

 ةرينضئةو باغَى كةرو وطولك تَى 

  ئةظني من ذَى نةظَين عشق و
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 شَيخا شةمسانى
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 شَيخا شةمسانى 

 تو ب تاووسى مةلكى

 ب شَيخادى ب يةزدانى

 من نة ترسينة ذ ئاخرةتَى 

 قةول تَى ب مةلكَى مةوتَى.. 

 شيخامنَى..

 قةيدا قةول و ئايةتا رةظني وةر ذ

 ركةظنيبةندا سةبةقة و سورةتا دة ذ

 ن وةك مة هزرا ض ئاخرةتا ناكةنَيعاشق

 ضنكو يةزدان.. تاووسَى مةلةك.. ديسا ئامسان

 بةهةشتَى شانازيا ثَى دكةن  ل
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 شَيخا منَى

 كةظندا بانَيت بلند ذ

 ثرسا عشقَى فَيم ناكةن  ذ

 عاشقا سةرذَى دكةن ماضا لسةر لَيظا

 بزوتَين طورى جةهنةمَى ذ ئامسانا 

 لدا شوور دكةنلسةر سةرَى د

 ئةظجار وةرة.. دوعايَين مة.. بؤ طاظةكَى بن

 ببينة جوت لبةر تاظيةكا بارانَى

 دَيمَين مة بن تةوافا مة بال ل هةالتنا

 هاتنا جارةكا ذظانَى ؤدَيمَين مة بن ب

 بن سورةت و سةبةقةيَين مة نامة

 هَينة سالظدانَىبشاشَين موبيلَين مةدا  د
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 استةشَيخا منَى.. ئةطةر ر

 ئةظ عةردو خانة 

 هظانةعةظدوو بةشةر ىَل مَي

 عشق ئةظني ذى دينة و باوةرة

 هةرة زمزما هةرو كانيا سثى و

 تة ؤ ئةظة ب تة معجزةك دظَيت..

 دطةل كةنيا تة طول دبارن 

 دطةل ئاخينكا تة 

 عةرد و ئامسان ثَيكظة دنالن

 بطرنذينا تة زستان  دبنة بوهار

 ب سلبون و تةنطذينا تة 

 ظر ذ خةمادا دبنة ئار كة

 تة تة من باوةرى ب خودَى ئينا  جوانيا ب

 شنى من زانى عشق مةسرتة

  و دينانييئا ذ هةمى ئول و
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 طةر مبينى و وةغةر نةكةى
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 نةكةى  بري مبينى.. و من ذ ئةطةر و

  نةضية وةغةرَى.. و ذ وارَى دىَل من بار نةكةى

 نةكةية بةر  ؤدىَل خ

 ندكا، نةهَيلية بتنَىؤر من و

 نةكةية كةسةر ؤضونا خ و

 ثةرَيت سورطوال  وةكى جارا...

 دامنة سةر ضاظَيت تة يَيت نقاندى ماضى كةم

 خوشيا دال يف وةك ب وةكى جارا

 و دا طةرم كةم..ؤتة د باوةشا هةمبَيزاخ

 ب يَيت تةظة ثةرضيمة ؤوةكى جارا لَيظيت خ

 كةم

 ذ هةناسا تة ثرى ذيان كةم ؤخ هةناسا و
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 نةكةى بري مبينة.. من ذ ظَيجا وةرة و

 و وةغةر نةكةى نةضة. و يَى منبة...  و

 تة ببمة يا دائةز هةر و هةر

 تو ببية تاظة هةيظةك دتاريا شةظَين مندا و

 هةر مبينم بوهارا تة دا ئةز هةر و

 تو طةرماتى دهةمبَيزا مندا و

 ئَيك رةنط و روخسارَى تةدا هةرو هةر ببمة 

 وتو يةكةم وداوى هةناسة د ذيانا مندا
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 نامينى.. هةر ئةطةر

 نةكةى  وارَى دىَل من بار و دَى ذ

 ئةطةر دى هةر ضية وةغةرَى..

 بكةى بري و تة دظَينت من ذ

 بهَيلة ببمة ئةرد لبةر طاظَيت تة

 بةلكو جارةكَى رؤندكَيت خةريبا ببنة باران

 لسةر دَيمى من ببارن و طةشكةنة ظة و

 بهَيلة بيبيكَيت ضاظَيت خؤ بكةمة ديارى بؤ تة
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 ذ و ئامسانؤر بةلكى جارةكَى ىَل ببية

 سيناهيَى تَى بَيخيةظة

 ئةطةر هةر نامينى.. دَى ضى و من ذ بري كةى 

 و تة دظَينت بضي و وةغةركةى..

 بهَيلة ببمة سيتافكا تة

 يت بةلكو جارةكَى دىَل تة نةرمب

 ذةكَى  روحَى دمن هةلدةية ظةؤر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 (P – Dدياريا )
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 بارانا دهَيت
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 بارانا دهَيت 

     دىل من دزَيتت تاظيةكا خوينَى يا ذ و

 بارانة و من برييا ذظانَى مةية

 تو لباوشا من و تاظيا بارانَى سريةتَى من تةر كرى

 نتندكا دهاظَيؤضاظَيت تةثَيلَيت ر و

  عشقا دكرة طرى سةرَى تة لسةر ملَى من تة ذ و

 بارانا دهَيت و من برييا وةغةرا تةية

 داطرتى  النيظ شةظا تةضانتَى خؤ ذ خةم

 و ضووية كوالنَيت ئةورثا لقةدةرا خؤ دطةرى

   َىمنذى دةست هينطَى وةرة ئةظة ذ و

   بَيدةنط كرى و ظةناى ؤبدةظَى برينا خ

 بتنَى هَيالمة لظى باذَيرَى  ئةز تةبارانة و 

 ينة ئَيك وسةرطيفك و باغ ىَل بو

 ينة هةظال جَيمكوتكةر ىَل بوادزو خةب

 نةدةت رذينا خوينا دال كةس ىَل طوه
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 دكةت كَيت بارانَى تريورثض و

 ووةريسا دكةنة حةفكا هوزانظان و بلبال
 

 و تة ئةز هَيالمة لظى باذَيرَى

  صمَيت مونيكا لسةر شةقاما لنبمريَيت وى 

 كةندطَيرا دوالرا 

 بازارا بكةنة ثيشانطة خةمَيت خةلكى ل و

 ب ديوارَيت باذَيريظة هةالويسن

 بكةن تةماشة ةبيتن ديسا ماف

 بتنَى تو و باران.. ىَل 

 كوردين و كوردستان 

 من هةبن 

 هةمى كَيشوةرَين دونيايَى ملكَى منن

 طويانَى  ئةز دشيم بفرم و

 هةيظا بكةم ستَير و ذ وؤر ب

 بتنَى تو و باران.. 

 كوردين و كوردستان 

 من هةبن 

 هةمى سةروك و رَيبةرين جيهانى
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 بكَير ناهَين خوالمينيا من بكةن

 بتنَى ئةز كو من تو يا هةى

 سال طرنط نينن مةه و ذ وؤر

 ز و هاظني ثَيدظى نيننيثاي زستان و بهار و
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 و دهَيتبارانا 

 برينا من دزَيت ى خوينا ذوئةظة تو ضو و

 هةر شةظ ئةز تة دبينم و

 دتاريا ضاظَيت شةظَيرا و درونيا دَيمَى هةيظَيرا

 دىَل خؤدا دخوينا  دهزريَيت خؤدا د خةونَيت خودا

 هةرو ئةز تة دبينم و

 دا ددَيمَى طوالدا و دسةما فرينا بةالتينكَى

 ديوارا لسةر بانطَى منارا سةر شةقاما لسةر

 َيت و مزطينى بةس باوريا تة نةشكَيتبارانا ده

 و ضوهارا دويركةتنا مة ب

 يا طةهشتنَى يا هَيرظة دهَيت

 دةينة ئَيك  ؤدَى دةستَيت خ و

 تلَين هةظدوو طومريننيو 

 ك دوو ئَي تيكوركةين وؤ خ
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 ظة شديننيؤسينطَى خب 

 ئَيك كةينة  ؤب ؤئةزمانَى خ

 طلولكَيت شةكرَى و مَيذينني

 دَى باش زانى 

 ثرت ذ ظيانَى ؤخ تو دظَيى برت ذ من

 ذ ذيانَى ذ مرن و نةمانَى

 ثكَيت بارانَى بارينضجارةكَى هندى  ثرت ذ

 لسةر رويَى ظَى جيهانَى
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 يةنيهو دينةكَى باذَيرَى دهوكَى 

 دكرة ظى باذَيرى ظهةكو جارا هَي

 ا دوريايىية ثَيالظةكوكو ياسا ىَل بو

 تةلقينا ثَيضاى دكفن و ؤباذَيرى وى يا خ و

ثشت كيليا شدايَى  ذثاشى دكر و  رةش ؤذَى خؤر

 دكةت دةر

 ئةذدةها  وبو لةرز د برس و ترس و و

 دكةت و ل شةقاما بسةر

 خةلكَى وى بطولكينى دهاتنة ترساندن

 و مبةزنى دهاتنة خةساندن

 هيظيا دةرا و خوليا سةرا دمانة ل و

 مانة ثَى خبورن نة ضةنطة ثَى بفرننة ئةز

 دهةذاند ؤما و سةرَى خةهةر دنيهو 

 طرى برسا كرة ذةكَى نهو ذؤر بةىَل نة

 رىترسا م ذةكَى نيهو ذؤر نة و
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 خةلكَى ظى باذَيرى سثَيدةيا. و

 دةركةتني ؤطورَيت خ ذ

 ثةيسكني ئازاديَى سةركةتني ل و

 هةالند ؤئةزمانكةت و طازيا خ ذَى بؤوَى ر

 كَى دَى بيتة كارطةهوئةمنا دهرهةلدانةو سة

 و هةمى زيندانَيت باذَيرى دَى بنة خواندنطةه

 دكر باذَيرى ظىَل دةمَى هَي

 دكةت بةرزة ؤئةلندا وى يا خ

 دكةت ىَل غةوارة ؤستَيرَيت رةظن و هةيظا خ

 يا ئازاديَىضقوم وهند هايى ذَيبو

 دكةت صور نيهويا ثشتا 

 وكة دينة وبو نيهو طونةهبار

 ضنكو رةقاصَى ب دىَل بةرثرسَى باذَيرى ناكةت

 ديسا نيهو نة ذ ئَيشا كرة طرى

 و نة ذ خةما نيهو مرى

 ضنكو دزانى ذ هةمى بةرثرسا ئاقلرتة

 نةخةما كورسيكَى. نة يا بن زيكى. نة يا بةريكَى

 يان تهنى دبيت هةكو برسى دبيت..
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 ت.ؤنةثاريَى فةقريا دخ

 تؤةدخنة شةرابا قةفتَين دوالرا ظ

 خو و ئازاديَى دادكر باذَيرى ظىَل دةمَى هَي

 ىوبو ديور يَيت درويشمَين ثارتا را بةرزة

 مَيش و طلَيش يَيت زَيدة بووى و خازوك و فةقري 

 ثةنري ينة كَير ووخةلكَى وَى بو

 مري و فةقري ئةزبةنى.. و خوالم و

 تةحةمةك دخواست ثَيكدادان و ؤدةستَيت خ

 بةهر تَى نةبيت كوردينيا كوردثةروةرا

 كةروطولك ىَل بضةرن

 هينطَى وةرة خةما برينا وى دةركرى ذ

 كر بكةتة كرى  هزرنيهو هينطَى وةرة  ذ و

 نيهوى هة ر نة كرة كرى اىَل ث
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 ىَل ثشتى بيست بوهارا نيهو هَيظدكر باذَيرى 

 دةر اظا نة دهاتةض ئاال كوردينيَى ذ و

 سةربانا  كوالانا و ل

 دةلنطيَيت دةمةن ثيسا  رلسةد ليسا. لسةر ديوارا 

 لسةر سينطَى جاشا و تةماشا و هةبلةتراشا

 هزر دهاتنة هةالويسنت دةظ دهاتنة بةسنت..

 هَيالانا كوخينَى ئازاديا دةربرينَى دبوو مننةت

 و هةلبذارتنا رةنطا دكوردينيَى دا دبوو قبحةت

 باذَيرَى وى هةر ئةو باذَيرة و

 شةقامَيت وى ترسنوك 

 لكَى وى رةبةن و ثةثوك خة

 خةلكَى ظى باذَيرى  زانىنيهو ثشتى 

 ن مرىضذين مرى دديَيت بن مرى 

 دا ثةيكةرَى خانى و  ؤشنيكا نيهوى ثاال خ

  و كرة طرى هةتا مرى كرة طرىو 
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 عاشقم ئةز
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 ئةز عاشقم هةرَى ئةرَى

 خةندقيمة دا عشقَى كةكاضثد عاشقةكم

 سوتيمة داؤخ دىَل دئاطرَى عاشقةكم

 موبو تَير مةدةنيةتَى ظَى دةوَين ذ

 موبو قَير رزيم شارستانيةتَى ظَى قةيدا ذ

 رةمحبةرم سينطةكَى دظىثَي

 سةر دامنة ؤخ سةرَى

  مة خاتينةكَى ثَيدظى

     دةر بينيت من لَيظَيت ذ اضما هةزار

 زئة عاشقم هةرَى ئةرَى

  دبارن لطو من دلبةرا كةنيا دطةل

  وَى ئاخينكا دطةل
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 دنالن ثَيكظة ئامسان و عةرد

 بوهار دبنة من لبةر زستان وَى بديتنا

  من طريا ذ وَى سلبونا ب

  ئار بة خةمادا ذ كةظر

 سنَيلةكم...  عاشقةكم

 دكومل دار قورمَى لسةر دال

 دسوذم عشقَى ئاطرَى ب ؤخ نةزانةكم

 ئةز عاشقم هةرَى ئةرَى

 اطاظةك طورى من ذيَى

 بارانَى تاظيةكا لبةر جوت ثَيكظة ئةم

 هةالتنا طورى من ذيَى

 ذظانَى جارةكا هاتنا تة دَيمَى وى

 تة تلَيت ذ نامةكَى طورى من ذيى

 سالظدانَى هاتية مندا موبيال د

 بتةظة خةونةكا طورى من ذيَى

 ذيانَى خةونا دهَيمة تة طةل ئةز كو
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(2) 
 

 ئةطةر  مةسجا من

 شاشا موبيال تة كرة كول و طولزار

 ية خار وهريك ب رَيزا دا ضو

 ظة بشدينة ؤطَى خنهَيدى ب سي

 بال طةرم بيت دناظ هناروكَيت سينطَى تةدا

 دىَل تو ظيايى دةركةتي مةسجةكة ذ

  نةراوةستيت نة دراوسنت نة بهنا وان دَيت

 هةتا نةضنة ددىَل تةدا 

 دىَل تة دةرطةه ىَل ظةكرطةر 

 و كةتنة دسينطَى تةدا

 شاشا موبيال من ذ بةرسظَى طةشكر و

 ثةيظَين تة كةتنة دسينطَى مندا و

 هينط بال خةلك وَينَى تة ببينن 



 ..................................................    طؤتطؤتك ..................................................

 97 

 مندا و تاظَيبض

 من ببينن ئةز يَى دذيم دطةهيَين لةشَى تةدا

 ون طاظَيت مندا وضوبال بتة حبةسن درَيظة

 اظ ئاخفنت و طوتنيَيت من داو طول ناظَى تةبن دن

 بكةظن و ظبال ب جهَى ذظانيَيت مة يَيت شة

 يال شني مورا ماضا من لطةردةنا تة دياربيت و

 يا ئاشكةرابيت ئةو برينا  و

 شظَيدى تة هَيالية دلَيظا مندا

 دبَيذن بال بكةن  ضدكةن ض 

 ذيَى ظاال ذ ئةظينَى ... ناطرينت خولكَى ذينَى.

 وظان نيننض دل بَى ظيان و ك

 دينن فرةكا عشقَى هارو ؤهةمى ب

 وا وان نةى مةيا ددةست داةبزانة ئ و

 و من و تة هينطَى  ريبارةكَى 

 يَى بةردايى بسةردا ذينَى
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(1) 
 

 مةسجَين تة خوش خةبةرن

 بةىَل ثا من نةباوةرن

 رينةخارَى،  بةس مةسجا فرَيكة و

 ركةمن  بطوللة ثةيظا من تريو

 تة ئةز يَى كوشتيم،، ظةكوشتيم

 رينةخارَى، مريا ض رايى ىَل نابن 

 نةمرى دوو جارا دهَينة كوشنت

 نةذى ض جار ب مةسجا، مرى ذ قةبرا درابن و

 

*  *  *  *  * 
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  رينةخارَى

 نفشَى ريظيا بكوذا هيظيا..

 ةند جار من ددةريا ضدَى  ما

 موبيلَى دا خةندقينى

 راسيَي من دا ضةند تيذَين مةسجا دث

 و ذ قولنجيَين من دةرينىَى بةية خار

 دَى ضةند جار ما

 من ل  بةهيَين من بطَيرينى 

 كَيلَيت طوريَي من هةلنطظينى و من

 ضةند جارا من كةية طورى و

 دسةر تةرمَى من را بورى

 ضةند كوالظة مةسجا لسةرَى من طهورى

 خارَى، بةس مةسجا فرَيكةرينة

 ةظنة داظاخودانيَيت راظا ... دك

بيت ئةز  رينةخارَى، شةكر ذ تةحليشكَى ضَينا

 طورى

 

*  *  *  *  * 
 



 ..................................................    طؤتطؤتك ..................................................

 111 

 

 

 

 رينةخارَى

 مةسجا  ض دخازى ب

 برياريَيت تة د ئالوزن 

 ئاشتيَيت تة بَى ئارمانج و دوزن شةريَيت و 

 عةردا نة ذ ئامسانى رازى ذ نة

 عةبدا نة ذ يةزدانى رازى ذ نة

 خارَى رينة

 يةراستة كوشتنا من بتة

 ىَل ساخكرنا من نةبتة

 تو ملن خبوينى، تو بزانى 

 دخوازى  ؤتو ض ذ مةسجَيت خ
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 ئةز و والت
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 ل ستامبوىَل

 برة... ؤمن وةالت دطةل خ

 مةخيانة و ديسكويا

 هةذينا نافتةنطَين زاظ و

 ئاوازَين بلندطويا

 من طوت هةظال

 ظَيرى ئةز هةمة ى لبؤض

 ر ئاخا  تة بةرزةمةلسة و

 ونا كوالنَيت تةوذ نيظرويا دةربازبؤر

 ثاسوانا قةهرو خةمة و ذ صمَيت مونيكا

 ضى وةالت لسةر ئاخاتةؤب

 بريكرن  و هزركرن،

 دلدارى و حةذَيكرن ، فهَيتية

 ديتنا جودا رةنطَى جودا 
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 قبحةتة و شةرمزارية

 طةندةلةكى تنا شعرَى بؤط

 زنا و قبحةت و كوفرية 

 هةييمة  ظم وؤرَى ئةز مرلظَي ؤب

 

 لسةر ئاخا تة، حةساويةكَى خةساندمية

 بَى نال و بَى ئالف و ئاظ، هةيكرمية

 

*  *  *  *  * 
 

 نكو.....ضتى ؤط

 ة دوهية ويا ؤئةظر

 اية ثَيشثَير يا ئين مة و

 ك، خةبات ؤدير

 وة يَيت كرينة طيفك و طلَيش

 من داطريت  يَى خزينةك ذ

 ت شَيرةؤط وة

 تؤئاخا من فر ذ يَى مستةك

 وة، مةردة مَيرة ظشنى لدة

 شا رادكةنؤفر ؤشورةشطَير خ
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 ش شورةشطَيرا بن ئاخ دكةنؤفرؤخ

 وةالتَى وة بةريكا وةيةضنكو 

 بةريكا وة خوالمَى ثَيسريا وةية و

 

*  *  *  *  * 
 

 نكو.......ض

 ن تنَى بةنى بن ةدكهني حةز 

 ب ثَيبكَيت كورسيكاظة

 دهةفساركرينب

 .نكو.....ض

 

 

 دستورى دكةن هني بابلةكانى ب ياسا و

 ظارَين هةوةؤذنامة و طؤر

 ل ئةيوانَين ثاشا و سلتانا 

 رويس دكةن خو بَى دةرثَى و

 و دوريانَين وة شكةست  راديو تيظى ل

 دكةن ظسرودَين سةركةتنَى بةال
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 نكوض

 درةوا دبن هني ب

 درةو دذين ب

 نض درةو دطةل باى دمرن و ب و

 

 تنَى دةمَى تذى دبن ثَيك

 ضوار ثارضةيَيت من دكةنة ئَيك

 كوالانا تةقسيمَى وةالت ل ئةز و

 كوةركرتَي ؤمة هةظ دوو هةمبَيزكر، خ

 كوردينيَى ثاقذكر ؤب ندكا وى ذؤمن ر

 وةالتى ثاقذكر ؤب كا من ذدنؤوى ر

 

 

 

 ل ستامبوىَل
59/7/5119
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 ياشخوية
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 ةلةك كرطو تن ؤمة كةلةك ط

 كر كة مة درَيذؤئةظ ضري

 هةتا كةنطى بَى وذدانى 

 ؤكَى عشقا خؤئةظة جارا سةدَى ية. زار

 مة كوشت. ساخكر، و ب ساخى مة بن ئاخكر

 

 بال بةس بيت 

 رين طةلةك دكرينب ئةظجارة..

 هزر و بري طةلةك ذَيك دويرن

 كينا مةية داويا كةرب و ئةظجارة..

 يا سارى و تامسارَيت مةية

 بال بةس بيت هةر شكا بضينني

 بَى باوةريَى بهةلينني 

 ةلةك كرطتن و ؤةلةك ططمة 

 درَيذكر ى وضطةلةك ظة

 وةختة دانثَيدانَى بكةين

 عةشقَى كر  مة تاوانةك مةزن ل
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 ئةظجارة

 نَى هاتة هةلدَيرانوك جودابوبانطَى ذَي

 نَى هاتة لَيدانوزةنطا ذَيكظةبو و

 ا دةستَى مة ددةستَين هةظد

 ينة بةفر و سةقةمويَى دبو

 جهَى ذظانَى ئةم تَيدا

 ية ئَيتني و جةهنةم ويَى بو

 بال بةسبيت.. شركاكا هةفت ئةزمان

 مةذيَى من دةرينة ذ ؤنيكلَى خ

 دائةز يَى دقوقال جةهنةمَي

 سوذم و  تة هايشمن نينة د

 بال بةس بيت 
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 ةلةك كرطت و ؤةلةك ططمة 

 كة مة درَيذكرؤئةظ ضري 

 ذا مة باورى كوشتى.. رةحم  ظةكوشتىؤر

 ذَى  ئةم تَير يَيت مرىؤوَى ر

 مرنَى يا لسةر تةرمَى مة تَير كرية طرى 

 وةختة دانثَيدانَى بكةين

 دلدارى كرة خويندارى مة

مة عشق يا ددةستَين خؤدا روى رةش و شةرمزار 

 كرى

 

*  *  *  *  * 
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 حنَير
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 رة...........نة حنَي

 ساال زَيرةظانَين تة ثانزدة و

 هةرو نامةيةكا من بدرينن

 هةرو طولةكا من بوتة هنارتى

 بثةرجقيينن ؤلنب ثَيت خ 

 عةشقا تةب هةرو هوزانةكا من 

 دا بسوذينن وؤخ دخوشثةال كةربا

 سال بهَين  سال بضن 

 هيش ئةزَى هليظيا تة  و

 ئةز رامب  ئةز مبرم و

 ةترينةمب ذ عشقا ت

 نة حنَيرة

 ببمة دين و هارةك.. 

 ناظَى تة بنةخشينم

 لسةر بةلطَيت طول و طولزرا 
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 بنينوكا ظةكومل..  و

 و قورمَيت دارا تل لسةر

 كَيت بارانَى..ضثلسةر 

 ئاظا ريبارا لسةر و

 و هةمى زظرين وةغةرا لسةر قةدةرا..

 زظرينةكَى ببينى  بةلكى ذ

 يان ثشتى مبرم بهَيلن تو خبوينى

 

*  *  *  *  * 
 

 حنَير ئةوة..............

 جهَى جارا ل بوهارا.. ثانزدةثشتى 

 بهَية ذظانَى و تو 

 هَيشتا تو ئةو خاتينى و.... ئةو ئةظينى و.. 

 ئةو كةنى و ئةو طرنذينى

 نا تة شةرم دكةنوهَيشتا طول ذ رَيظةضو و

 وةكو جارا ئاخا رَيكَى.. 

 هةردو ثَيت تة ماض دكةن 

 تةداظَيت وى دزَيرى دهةالندينةو هَيشتا ثرضا 

 و زولفا ئةو سةماية.. و هةذينة و ئةو لظينةو
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 اظَيت تة.. ضهَيشتا كةسكاتيا  و

  ئةو ساهيَى زةالىَل شينة

  و سينطَى تة.. ئةو تَيهنكاتية

 طةرماتيةو.. ئةو  

 دةظَى تة.. ئةو ئيشيَى ترى يَى تةذى تلية و

 هنطظينة و ئةو و ليظا تة ئةو تامة..

 ساال لسةر د سَيدارةكرينة ثانزدة َينضاوم

 هَيش تو خداوةندا ئةظينَى

 دةظَى برينَى مةرهةما هَيش تو و

 ئةظينا منى تو يةكةمني و داوى

 و خوشرتين هوزانا منى

 بوهارة   ثانزدة حنَير ئةوة......................

 بةرَى ذةك ثرت ذياؤهةر ر و

 ى.. ددىَل منداوزتر بوؤتو يا ثري 

 ذنك تة يَيت كرينة هةمى

 ذنةك بتنَى.. دجانَى خودا 
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 دةوَلةت
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 ةتدةوَل  ،ةتدةوَل

 ةتدةوَل   ،با بَلني

 هةر كاتَى بلَين

 دةبن كانى عوجة هار لة تو

 كةفى ئَيستاش بةنيازن عةطاَل و

 دابننة سةرى طارةى و مةتني

 ةتدةوَل  ،ةتدةوَل

 ةتَلبا بَلني دةو

 هةر كاتَى بلَين

 طورطانى ئةنادول دةم خوَين دةبن

 كَيلبة شور دةبن  رازى نني

 بناغةى بورجى بةلةك دابنني 
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 ةتدةوَل  ،ةتدةوَل

 ةتدةوَل با بلَيني 

 هةر كاتَى بلَين

 ئةوالكانى صةفةويةكان كافر دةبن

 

 مينبةرةكانى )قوم( مةرةقيان نةبووة

 زوزك و هندرَين ىسةربلند 

 

*  *  *  *  * 
 

 ةتدةوَل ،ةتدةوَل

 ةتدةوَل با بلَيني 

 هةر كاتَى بلَين

 مام كسينجةر

 لة زوملاتى كوضكا سثى دهَيتة دةر

 دةرى جوالةكةى ثانة

 ضاو برسي  ثركردنى دوالرة

 لةم مةزادةو ئةم  بازارة
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 ةتجا وةرن بانط  هةلدةين دةوَل

 دةوَلةت ،دةوَلةت

 نبا رويبارةكانى خوين لة سةر ئةذنوب

 ةقوبنضشري و  كانى غةزةب ثر لة طر وةبوركان

 دةوَلةت  ،دةوَلةت

 مةطةر مةحالة مردن هةر دَيت

 با كفن و طورمان بة دةستمان بَيت 

 بةلكو رولَيكى رولةكامنان

 بة سةرى شةهيدةكامنان

 ئستونَيكى درست بكات

 ونى ثَيوةكاتوةتبئاال كورد دةوَل

 

*  *  *  *  * 

 ةتدةوَل ،ةتدةوَل

 ةت م كام  دةوَلبةاَل

 ةتَيكم ئةوَيتدةوَل

 دةوَلةمةند تَيادا طوشتَى فةقري نةخيوات

 لولةى تفةنطةكامنان بو كورسي 

 خوَين لة كةلةكةى ئَيمة نةخوات
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 ةتَيكم ئةوَيتدةوَل

 جياوازى لة خواردنةوةى ئاو

 خوَينى برا ىَل  بكرَيت و 

 ماندونةناس و دز وةك يةك ىَل نةكرَيت

 ةوَيتةتَيكم ئدةوَل

 منارة ىَل  نزم نةكرَيت

 خاض لة سةردابةكان دا ئاسَى نةكرَيت

 كانيا سثى اللةش نةكرَيت لةبةر 

 ثَيالو لة  ثَيستَى موحلد دروست نةكرَيت

 

*  *  *  *  * 
 

 ت ةتَيكم ئةوَيتدةوَل

ذَيك نامنان بة خوَين و فرمَيسك شل ؤهةمو ر

 نةكرَيت

 لةى كارَى مري و وةزير بكرَيتئةوةى ط

 ةتة بة لةعنةت نةكرَيتلةو دةوَل

 ونوةتبزة. ئاالى كورد دةوَلؤئا  وا  ثري

 بةو هزر و، بةوكردارة  بَلند بكرَيت 
 

ثةيام
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 وةرة ببينة هةظال
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 تنَى بال هةظالينى بيتب

 وةرة طةلةك طريو نةمينة 

 دا بنظينةؤظَى دوو دليَى دسينطَى خ

 وةر لةزكة......

 دا طةنى دبيت ئاظ دطوال

 ونَى الل دبيتوباوةرى بطريوب و

 

 تنَى ببينة هةظالبوةرة 

 كنؤهةمى زةالم دعشقَى دا زار

 خةونا دبينن دةستةك ئةني وان ظةماليت

 يان دةنطةكَى مَى و يى طةرم

 ذ ئةزمانَى موبيال وى 

 دىَل وى راماليت خةما ذ

 وةرة ببينة هةظال

 هةظ ل باوةشا ئَيك بطرين

 لبةر تاظيةكا بارانَى ذظانةكى و ل

 تامَى ذ هةظالينيَى بطرين 
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 وةرة ببينة هةظال

 تنَى بال هةظالينى بيتب

 باغ ب طولَيت رةنطني جوانة

 نةزانني دهةظالينيَى دا و

 طرانة ىدةردةكَى ثر 

 وةرة هةظال

 كَيت عةشقَى طَيذ بويمؤضري ذئةز يَى 

 ويمودةنط و باسَيت دلدارا تَير ب ذ

 تيَى دطةرم ئةز يَى ل ئاش

 دةمةكَى هةظالينيَى مرم ؤب

 وةرة هةظالينى دلة 

 وةرة ببينة هةظال

 من ض خةج نةظياينة 

 دا خوديف من

 دضيايَى سيثانَى دا ثاظَين خارَى 

 من نةظياية ببية شرين سةر قةبرَى من

 دا بةية خوارَىؤخوجنةرَى دثراسيا خ



 ..................................................    طؤتطؤتك ..................................................

 154 

 

 

 تنَى ببينة هةظال

 ىمن رين ظمن، لدة ؤتنَى دةمةكى ب

 زَيرا  من دظيت شينا ثرادو قةسرَى و

 باوةريَى تنَى هةظالينيَى و

 اظَيت منرا ببنى     ضهةردوو د د

                                                               

*  *  *  *  * 
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 نةمزانى
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 من وامزانى 

 ثةروةردةت كردئةو سينةت بة رومةت 

 ئةو دو سَيوةى لة سةرى 

 بو يةك دةست و ثةجنة و لَيو طةورةت كرد

 نةمزانى

 ضنني لة سينةت ئازادة

 بازرطانانى رابواردن

 وا لة سةر بازار و مةزادا

 نةمزانى دةيفروشى

 بة هةرزانى و بة نةزانى

 وةها بة سادة
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 من وامزانى 

 شةر و ئاشتى يةكانى تَو

 هةمووى راستني

 خةندة و فرمَيسكةكانت ئازيزم

 هةمووى خوشةويستني

 من وامزانى

 روبارى شري و هةنطوَينى سينةت 

 تةنها بو من شاراوة بوون

 دةروازة و سنورةكانى ضةندى دوور مب

 ذانة هةزاران سوارضاك ثاسةوانى بوونؤر
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 نةمزانى 

 كةنارى سينةت سةيرانطاية

 هيض و ثوض تيادا دةطةرَين

 ردوو كةلةكةتهةيوانى هة

 ية خةلكى بَى تام ىَل دةثةرن ثَيشربكَى

 ئةو شووشة طوالوةى دةيرشَينى

 

 لة خوينى عاشقانت ثرن

 نةمزانى

 كوَيستانى سينةت جَيطةى راوة

 طوريس و سَيدارةت داناوة

 ثر لة الشى عاشقانى وةك خوم 

 تةرم هلواسراوة هلواسراوة هلواسراوة
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 شنطال
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 طال شن

 داى ذا ئةزؤذ ر

 باى هَيز داية ئاظَى و ئاطرى، ئاخَى و

 ذا كو ئاظ ذ دورَى وةرياىؤهةر ذ ر

 تو ذ نورها شَيشم دةركةتى و

 عةباكَى فخرالدينى يا زاى ذ

 

 شنطال ئةظجار رابة

 وى شريَى كوردينيَى  ؤرابةو ماضةك، ب

 ددةستَيت تةدا

 باوةريا مةردينيَى  ؤرابةو سوجدةك، ب

 تةدا دضاظَين
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 رابةو لنطَى خؤ ذ قةيدا، حةجاجَى سةقةفى ظةكة

كةلةمضا، عروبةتَى طةنى  ذ ؤدةستَى خ

 رزطاركة

 خبورة ناظضاظَين، رؤذاتة ذ كضينيَى ئَيخستى

هَيلينَى  بربة واندةستَين، سيظاندوكا تة ذ

 دةرَيخستى

 

 رابةظة شَيخ و ثري . مريد و قةوال و فةقري

 لياسَى ل بةندا تةية  خدرظا 

 مرزا تةيا كوردينيَى جبه دئينيتظا 

 شَيخَى شرف الدين ل هيظيا تةية 

 طورط و ميها ل ثاوانَى تة ثَيكظة جبةرينيت

 

*  *  *  *  * 
 

 شنطال

 ئةى مريا..  تة مرياتةك رزطاركرى

 بابة شَيخا..  نشتمانةك قورتالكرى

 ئةى فةقريا..  تة زمانةك زةنطني كرى

 فَيركرىوردينيَى ك قةواال.. تة ئةم ب
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 رابةظة شنطال

 نة ملياكةتا ئةظة نةخودى دنياسن و

 نة مشس الدين و نة فخرالدينَى دردائيل

 ئةظة نة ثيغمبةرا دنياسن نة مصحةف و برعةتا

 نة ئامةدين و نة يةزيدَى نورائيل

 رابة شنطال

 هذيرَى درستكرى دةست دة شريَى دةستك ذ

 بكةطازيا داودَى دَيود هةالندى و بلندكرى

 قايل نامب، جاردى من سةرذَى كةنذة بَي

 كةظلَى من لنب ثَيت خو رائَيخن

 قايل نامب، جاردى من ذ نةخشَى بَيذة 

 كوردستانا من دةرَيخن

  لنب يَيت قايل نامب تيلةيةكا ثَيت

 كرى مب الدنةكى كةلةظاذ إبن

 قايل نامب  سيسركةكا لنب شةكاال

 ى مبقضثَيخاسةكى  ثةر

 داى زذا ئةؤررابة شنطال... 

 ئاخا سارا ضَيكرى ئةردوخان ذ
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 تو ذ نورها كوردينيَى يا درستكرى

 رابة بَيذة شنطامل ئةز

 مقاما شةركةر ئةزم  ثةستة و

 قةول و سةبةقا بةرخودانَى

 شنطامل ئةز

 ظ ىَل ذيايىؤئةزم ئةو ئاخا يةكةم مر

 

 يةكةم ئةرد 

 بو طةمنى هاتية كَيالنَى

 يا رةسةنييندضيايَى كور وئةزم ئة

 ةزم قةهرةمانَىئ

 ض جارا نة رةظى ذ مةيدانَى

 عةرشان دبى حةتا تةرقني ل

 حاتا خةبارة ل جيان دبى

 هةر وارَى من بيت  كا كورديينيَى دىََ ما

 ثرا ئاال كةسك و زةر ثر

 ... لسةر هةذيرا من بيتهةر دَى هةر و

  

           17/9/5117 
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 ئَيكةتيا نظيسةرَين كوردذ وةشانَين 

 دهؤك

www.duhokwriters.com 

 
( نظَيذةك مةستانة ل دؤر طونبةدا جزيرى/ ظةكؤلني، د. فازل 2

  1004عومةر ــ 
 1004( خةونَين تازى/ هةلبةست، روخوشَى زيظار ــ 1
( وةغةرةك د نهَينيَين دةقى دا/ رةخنة و ظةكؤلني، ياسرَى 1

 1004حةسةنى ــ 
 1004( بياظَى خواندنَى/ ظةكؤلني، جةالل مستةفا ــ 4
( لبةر دةرازينكا تَيكستان/ خواندنَين وَيذةيى، سةالم بااليى ــ 0

1004 
 1004( خواندنطةها برسيكرنَى/ ضريؤك، صديق حامد ــ 1
( هزر و دينت/ هزر و رةوشةنبرييا طشتى، د. عارف حيتو ــ 2

1004 
( ضةند رَييةك بؤ دةقى/ ظةكؤلني، صبيح حممد حسن ــ 5

1004 
ذيانناما سةليمَى ئةمسةرَى/ ضريؤك، انور ( بةرثةرةكَى وندا ذ 3

 1004ـ  طاهرحممد
 1000( ضةند خواندنةك شَيوةكارى/ ظةكؤلني، ستار على ــ 20
 1000( ذانَين سيناهيَى/ رؤمان، حتسني ناظشكى ــ 22
( ــ الطبعة الثانية( قصص من بالد النرجس، حسن سليظانى)21

1000 
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شةنط شَيخ حممد ــ ( طؤتارَين رةخنةيى/ كؤمةلة وتار، هؤ21
1000 

( طةريانةك د ناظ باغَى ئةدةبَى كوردى دا، رةشيد فندى ــ 24
1000 

 1000( سؤتنطةه/ رؤمان، بلند حممد ــ 20
 1000( سياثؤشَى زَيمارى/ ضريؤك، د. فازل عمر ــ 21
 1000( شانؤيا هةظضةرخ و ضةند دينت/ سيار متر ــ 22
، حمسن عبدالرمحن ــ ( ظيان د دةمةكَى ذاندار دا/ رؤمان25

1000 
( تةكنيكا ظةطَيرانَى د كورتةضريؤكَين )فازل عومةرى( دا/ 23

 1000ظةكؤلني، نةفيسا ئيسماعيل ــ 
( مَيرى و كةظؤك/ ضريؤكَين زارؤكان، د. عبدى حاجى ــ 10

1000 
( هةذدة ضيظانؤكَين طورطا/ ضريؤك، ب: حممد عبداللة)ضاثا 12

 1000دووَى( ــ 
 1000زاىَل/ د. عارف حيتو)ضاثا دووَى( ــ  ( روستةمَى11
 1000( شهينا ضيايَى سثى/ ضريؤك، نزار حممد سعيد ــ 11
 1000( جةمسةرَى سيَى/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل ــ 14
 1000( ئةى رؤذ نةضة ئاظا/ ثةخشان، سةالم بااليى ــ 10
بةروارى  طه( ذ رةوشةنبرييا كوردى/ ظةكؤلني ـ طؤتار، ناجى 11

 1000ـ 
( زارؤكَين جيهانا ئاشتى و ئاشؤثَى/ ظةكؤلني، هزرظان عبداهلل 12

 1000ـ 
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 1000( دهؤك د سةربؤِران دا/ بريةوةرى، صديق حامد ـ 15
 1000( جاك درَيدا و هةلوةشاندن/ ظةكؤلني، د. فازل عمر ـ 13
 1000ةِرظانةكى/ رؤمان، عصمت حممد بدل ـ ــ( داويا ش10
 1000خنة، نعمت اهلل حامد نهَيلى ـ ( ثَيلَين رةخنةيى/ رة12
( دةما هَيشتا طيانةوةر دشيان باخظن/ ضيظانؤكَين مللى، و: 11

 1000حجى جعفر ـ 
( بةر ب دةقَى خؤماىل/ دةق و شرؤظةكرن، ئيرباهيم ئةمحةد 11

 1000مسؤ، 
( مَيمَيتيكس، ذ هزركرنَى تاكو ئايديؤلؤجيايَى/ د. فازل عمر، 14

1000 
ــيؤناليزم و عةرةبكـرن/ ظةكؤلني، عةبدال ( كةلتؤر.. ناس10

 1000نورى، 
( ثةيظَين بَى ثةردة/ ظةكؤلينَين رةخنا ئةدةبى، عبداخلالق 11

 1000سولتان، 
( نظسنت د ضاظَين نَيرطزَى دا/ هةلبةست، بةشري مزويرى، 12

1000 
 1000( ذ فةلسةفا بةرخودانَى/ هةلبةست، رةمةزان عيسا، 15
كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن،  ( ئةوَى دذى هةميا/13

1000 
 1000( نذيارطةرى/ د. فازل عمر، 40
 1000( بيست سال و ئَيظارةك/ رؤمان، صربى سلَيظانةى، 42
( نظَيسني د ناظبةرا نظيسةرَين خوداوةند و لَيطةِريان ل 41

 1000ئازاديَى/ ظةكؤلني، هؤشةنط شَيخ حممد، 
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حممد شَيالزى، ( ذ ضريؤكَين مللى يَين فلكلؤرى/ مجيل 41
1000 

 1000( جواهر املبدعني/ مناقشات ادبية، امساعيل بادى، 44
 1000( دميةنَين ثةضنى/ ضريؤك، كيظى عارف، 40
( تري ذ كظانا دوةشيَين و بةر تَينة من/ هةلبةست، سةملان 41

 1000كؤظلى، 
 1000( كةظالةكَى رويس/ هةلبةست، شوكرى شةهباز، 42
نار/ هةلبةست، دةيكا داليايَى، ( دةولةت و عشقةكا كةظ45

1000 
 1000( شةظَين بَى خةو/ هةلبةست، بةيار باظى، 43
 1000( ئازراندنا بةندةمانَى/ هزرظان، 00
 1000( ضاخَى رؤذ دثةيظيت/ هةلبةست، شةمال ئاكرةيى، 02
( دوو ضةمكَين هاظيبوون ياخيبوون/ ئةمني عبدالقادر، 01

1000 
 1000د، ( راستى و تاالن، صبحى مرا01
( دةفتةرا بَى طونةهيَى/ هةلبةست، عبدالرمحن بامةرنى، 04

1000 
 1000( زمان و زمانظانى/ عبدالوهاب خالد، 00
 1000دةشتانى،  طيب( ئةظني، خةم و مرن/ هةلبةست، 01
 1000( زيندانا بضويك/ هةلبةست، عزيز خةجمظني، 02
م، سلي مصطفى( عشق د بةهشتةكا يوتوبيايى دا/ هةلبةست، 05

1000 
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( ئةزَى د هةمبَيزا هةناسَين تة دا/ ضريؤك، امساعيل 03
 1001، مصطفى

( رؤمان ل دةظةرا بةهدينان/ ظةكؤلني، رةمةزان حةجى، 10
1001 

( رايا طشتى، تَيطةه و ثَيناسني و طوهؤرين و ثيظانا زانستى/ 12
 1001ظةكؤلني، مسلم باتَيلى، 

طةزارَى مارينى، ( هةلبةســتَين رةنطـني/ هؤزان، و: تةن11
1001 

( تةظنكةرا كــورد، هونةرمةندا بةرزة/ ظةكؤليــن، و: مةسعود 11
 1001خالد طوىل، 

-2310) ضاثةمةنييــَت رةوشــةنبريَيت دةظــةرا بةهدينــان (14
 1001وصفى حسن ردَينى،  (/ بيــبلوطرافيا،1000

( شةظا فريشتة رةظني/ ضريؤك، امساعيل سليمان هاجانى، 10
1001 

 1001( طولولكا ئالؤزياى/ خالد صاحل، 11
 1001( نظَيذةكا بارانَى/ هؤزان، هةظال فندى، 12
 1001( رؤذ/ هؤزان، هشيار رَيكانى، 15
 1001( عشق ل ذَير ثرا ضينودَى/ بلند حممد، 13
 1001( وةرزَى ئةظينَى/ نؤظلَيت، يونس امحد، 20
 1001، ( ئةفسانةيا سرتانَين بندةستيَى/ جنيب بااليى22
خةونةكا ئةمريكى، ضريؤكَين عزيز نسني/ و: خريى  (21

 1001بوزانى، 
 1001( هزرينةك د زمانَى كوردى دا/ رشيد فندى، 21



 ..................................................    طؤتطؤتك ..................................................

 139 

 1001( خانى مامؤستايَى سَييةمني/ مةم شةرةف، 24
 1001بةروارى،  طه( ذ ئاوازَين جوانيَى/ هؤزانَين، ناجى 20
ن تايبةت ب ( ثَيداضوونةك لسةر هندةك بةلطةنامةيَي21

 1001كوردانظة/ ظةكؤلني، د. صالح هرورى، 
 1001( مةشا بؤكان/ هؤزان، هيظى بةروارى، 22
( ئةو زةالمَى دطةل خؤ لَيك جودا/ شانؤ، سيار تةمةر، 25

1001 
 1001( ثةلَين عشقَى/ هؤزان، درباس مستةفا، 23
 1001( شةظَين سار/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم، 50
 1001ىَل/ هؤزان، خالد حسني، ( هؤزان بؤ دةال52
 1001( بالؤلكا شةكرَى/ ضريؤك، حسن سلَيظانى، 51
 1001( حةيرانؤك نامةيَين ئةظينداران/ ئةديب عبداهلل، 51
( مرن د قشلةيا ثادشاهى دا/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن، 54

1001 
 1001( ضيظانؤكا طايَى سؤر/ فلكلور، مجيل حممد شَيالزى، 50
 1001بةالليسكة/ هةلبةست، لقمان ئاسهى، ( سةلوا هَيش 51

 1001( بليجان/ رؤمان، ثةرويز جيهانى، 52
 1001بامةرنى،  مصطفى( لةعليخانا طؤظةيى/ ضريؤك، 55
 1001، ( ظةطةِر/ رؤمان، شاهني بةكر سورةكلى53
 1001، ( قةدةرا من/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى30
 1001، ( بَيهنشك/ فولكلؤر، حممد حسن بناظى32
 1001( ئارمانج/ هؤزان، سةبرية هةكارى، 31
 1001( باكورَى دل/ هؤزان، دلشا يوسف، 31
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 1001( خةونةك بنةفشى/ ضريؤك، عصمت حممد بدل، 34
 1001( نهَينيَين خامةى/ هؤزان، سةبرى نهَيلى، 30
( هةناسةك د ثةرستطةها شعرَى دا/ خواندنَين وَيذةيى، 31

 1001سةالم بااليى، 
 1001ن بارزان/ هؤزان، حةيدةر مةتينى، ( شؤرشَي32
( عةشقا مة ضرايةكَى زةرادةشتى ية/ كورتةضريؤك، 35

 1001ئسماعيل مستةفا، 
 1001( تةنهستان/ هةلبةست، كةمال سلَيظانةى، 33

 1001( رؤستةمَى زال/ فولكلؤر، جةميلَى حاجى، 200
 1001( مقاالت نقدية/ جمموعة الكتاب، 202
ضةرةكى دةشتينةبوويى/ هؤزان، امساعيل ( بةرطؤتييَين كؤ201

 1001تاها شاهني، 
 1001( دةظ ض نابهيسن!/ كورتةضريؤك، تَيلى ساحل موسا، 201
 1001( شةظةكا بَى نظَيذ/ هؤزان، اليق جةمال كورَيمةى، 204
( ثارادوكسيزم و تَيطةهَى وَى د هؤزانا نوخيوازا كوردى دا ل 200

 1001خابوور،  دةظةرا بةهدينان/ ظةكؤلني، عسمةت
( دؤسييا بارزانى د سندؤقا ثياليى يا ستالينى دا/ ظةكؤلني، 201

 1001وةزيرَى عةشؤ، 
 1002هةلةبضة/ هةلبةست، سةيدايَى كةلةش،  (202
 1002ضاظَين سيتاظكَى/ رؤمان، تةحسني ناظشكى،  (205

 1002باكورَى هةلبةستَى/ هةلبةست، ئارذةن ئارى،  (203

 1002ئيسماعيل،  طةِريانةكا بَى هؤدة/ ضريؤك، نةفيسا (220

 1002سورة برينا شةظا من/ هةلبةست، سةلوا طوىل،  (222
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عةشق د خلوةطةها مرنَى دا/ هةلبةست، ئاشتى طةرماظى،  (221
1002 

 1002سرودَين رؤذهةالتى/ ضريؤك، جةالل مستةفا،  (221

ئاريانا سينورَين دوور/ هةلبةست، مةسعود خةلةف،  (224
1002 

 1002هَيلى، ئاوازَين خامةيى/ لَيكؤلني، نعمت اهلل حامد ن (220
 1002بةيتا سيسةبانَى/ هزرظان،  (221
 1002طةر تو ماباى/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى،  (222
 1002لةشَى شةظَى/ هةلبةست، سةالم بااَليى،  (225
دالةهى يَين كةسةكَى ب تنَى/ ضريؤك، د. عارف حيتو،  (223

1002 
ضةند هزرَين رةوشةنبريى/ طؤتار، ناجى تاها بةروارى،  (210

1005 
 1005كؤلني، د. فازل عمر، هةلكولينا زمانى/ ظة (212
 1005خةونةكا كيظى/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (211
ذ بؤ رَينظيسةكا ضَيرت/ ظةكؤلينا زمانةظانى، امساعيل تاها  (211

 1005شاهني، 
ثةترؤمةكرنا طونةهان/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (214

1005 
 1005رؤذانَين شَيتةكى/ تَيكستَين ئةدةبى، اديب عبداهلل،  (210
ا بهةلَيت/ هةلبةست، صديق خالد هرؤرى، رؤذ ئاظا دبيت د (211

1005 
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باذَيرَى دينا و ضةند ضريؤكَين دن/ كاريكاتؤرة ضريؤك،  (212
 1005تَيلى صاحل، 

 1005ئةظني و سرتان/ هؤزان، فيصل مصطفى،  (215
 1005طؤظةندا ذينَى/ هؤزان، د. خريى نعمو شَيخانى،  (213
 1005كةثةزَى خةونان/ هةلبةست، خةمطينَى رةمؤ،  (210
 1005ةست، ديا جوان، بةندةر/ هةلب (212
 1005سثيهستان/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل،  (211
 1005حَيجبوون/ ئةمحةد ياسني، تَيكستَين ئةدةبى،  (211
تَيكست د ناظبةرا طؤتارا رةخنةيى و رَيبازَين ئةدةبى دا،  (214

 1005ئةمني عبدالقادر، 
 1005ثاييزةكا شني/ هةلبةست، تريفة دؤسكى،  (210
ر، هوشةنط شَيخ ئةم بؤضى كتَيبان ضَيدكةين؟/ طؤتا (211

 1005حمةمةد، 
 1005شةظَين ثراط/ حسن ابراهيم، رؤمان،  (212
ضريؤكَين وةرطَيراى ذ كوردى بؤ ئنطليزيى/ ضريؤك:  (215

 1005لوقمان ئاسهى، 
 1005دةه خةون/ كؤمةكا هةلبةستظانان، هةلبةست،  (213
 1005راثرسني و راوةرطرتن/ مسلم باتَيلى، ظةكؤلني،  (240
 1005تَيكستَين ئةدةبى/ خالد حسَين،  (242
ثرا ئارتا يان بهايَى طران/ ئةنوةر حمةمةد تاهر، سَى  (241

 1005شانؤطةريَين وةرطَيراى، 
 1005ترسا بَى ددان/ حةليم يوسف، رؤمان،  (241
 1005بريهاتنَين سةرخوةش/ سريوان قضؤ، هةلبةست،  (244
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 1005ثاييزا ثةيظان/ صةبرى سلَيظانى، لَيكؤلني،  (240
 مةيدانا كووضكان/ ئيسماعيل سلَيمان هاجانى، (241

 1005كورتةضريؤك، 
ضةند ستَيرَين طةش د ئةمسانَى هةلبةستا نوو يا كوردى  (242

 1005دة/ خةليل دهؤكى، ظةكؤلني، 
 1005ديوانَين بؤتانى/ سةبرى بؤتانى، هةلبةست،  (245
/ 2321زمان و ئةدةب و مَيذووا كورد د )رؤذى كورد( دا  (243

 1005حةجى جةعفةر، ظةكؤلني، 
عةىل، هةلبةست،  الظذا كةظنةوارةكَى خةمبار/ طولنار (200

1005 
 1005سنورَين ظةكرى/ ئيسماعيل بادى، ضاظثَيكةفنت،  (202
 1005ثةسنَين ئامةدخانَى/ حةنيف يوسف، هةلبةست،  (201
 1005توافا يارَى/ عةمةرَى لةعلَى، هةلبةست،  (201
 1005تيؤرا وَيذةيى/ و: د. عارف حيتو، ظةكؤلني،  (204
سالؤخةت د حةيرانؤكان دا/ جةميل حمةمةد شَيالزى،  (200

 1005ني، ظةكؤل
 1005شانؤ.../ سيار تةمةر، ظةكؤلني،  (201
من نةظَيت ذ لةشَى تة ببارم/ بةيار زاويتةى، هؤزان،  (202

1005 
سَيهرةبةندى يا بةردةوام)زمانَى ضامةيى(/ فازل عةمةر،  (205

 1005ظةكؤلني، 
 1005ساكو/ نوزاد مزورى، كورتةضريؤك،  (203
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فةرهةنطا كالسيكَين كورد/ مةسعود خالد طوىل، ظةكؤلني،  (210
1003 

 1003ئةو ثياوةى بة المةوة ِرت بوو/ بةهر موفتى،  (212
ضةند بابةت و لَيكؤلينَين زمانى/ عبدالوهاب خالد،  (211

 1003ظةكؤلني، 
 1003سيمياء اخلطاب الشعرى، د. حممد صابر عبيد  (211
 1003ضيكى،  –رؤذانَين ئةدةبياتا كوردى  (214
 1003ل بةرسفكا مة بةفر بارى/ حمسن قوضان، هؤزان،  (210
/ ئازاد دارتاش، خويندنَين رةخنةيى، دةنط و هةلنطفنت (211

1003 
 1003الشواف... الليلة االخرية/ و: سامى احلاج، ضريؤك،  (212
 1003كيمياطةر/ و: د. لةزطينَى ئاظدرةهمانى، رؤمان،  (215
ئةو ثياوانةى لة ناو ِرةنطى تابلؤكامن سةما دةكةن/ نالة  (213

 1003عةبدولِرةمحان، ضريؤكان، 
د قاناتَى كوردؤ/ توسنَى ساليا زانا و نظيسةرَى كور 200 (220

 1003رةشيد، كؤمةلةكا ظةكؤلينان، 
 1003هةلوةسةيَين زينَى/ د. عارف حيتؤ، شعر،  (222
 1003باخورة/ حمسن عبدالرمحن، رؤمان،  (221

ثَيال رةش/ هشيار رَيكانى، ذ بريةوةريَين ثَيشمةرطةيةكى،  (221
1003 

 1003كمَيدَى طةور/ صديق حامد، رؤمان،  (224
و: ساحل يوسف سؤفى،  دةمَى نيضة ب خؤ دبَيذيت/ (220

 1020ظةكؤلني 
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 1020بابَى منؤ/ حممد سليم سيارى،  كورتة ضريؤك،  (221
مقهى العميان/ انور حممد طاهر، قصص كوردية مرتمجة،  (222

1020 
  1020ئةو خامنا هةنَى/ حةسةن سلَيظانةى، هوزان،  (225
  1020سةوداسةرى/ خالد سندورى، هوزان،  (223
 1020هوزان هةناسةيَين شعرَى/ عبدالرمحن بامةرنَى،  (250
  1020ئةظ ذى دئاخفن/ دةمهات دَيركىن هةلبةست،  (252
  1020فرين د ثةجنةريَ دا/ هزرظان، هةلبةست،  (251
ستافكَين ئةظرو و دوهى/ شةمال ئاكرةيى، هةلبةست،  (251

1020  
ئةز و تو ب ديتنةكا دى/ ناجى تاها بةروارى، هةلبةست،  (254

1020  
  1020نة هةظال نة..! / ئةمحةدَى شوشَى، هةلبةست،  (250
ضةند طولةك بؤ يارا من/ سةملان شَيخ مةمى، هةلبةست،  (251

1020  
  1020دارا ضل ئاواز/ ئةديب ضةلكى، هةلبةست،  (252
  1020ثةيالةكا دن تارى/ بيلطة سوومةر، هةلبةست،  (255
وةغةرةك ل ناظ ثَيربةسَتَين زمانَى كوردى)كرماجنى( /  (253

  1020فاضل عمر، زمانظانى، 
 1020ريؤك، سةيَى هَيذا/ و: ئةمحةدَى زةرؤ، ض (230
 1020مةيدان/ حكيم عبداهلل، ضريؤك،  (232
دراسات نقدية عن االدب الكوردي/ مقاالت لنخبة من  (231

 1020النقاد، دراسة، 
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لَيكؤلينَين وَيذةيى/ كؤمةكا نظيسةرَين كورد، ظةكؤلني،  (231
1020 

 1020خةونَين هالويستى/ هةلبةست، سةلوا طوىل/  (234
 1020اليَى دى يَى ثرَى/ رؤمان، حتسني ناظشكى،  (230
 1020بَيدةرا رويس/ هةلبةست، حبرى رشيد،  (231
 – 2310كورتة ضريؤكا كوردى ل دةظةرا بةهدينان  (232

 1020ز/ ظةكؤلني، خالد صاحل، 1000
 1020دم الصنوبر/ شعر، ترمجة: بدل رفو،  (235
 1020شهينا شةظبهوركَين دل/ هةلبةست، كونَى رةش،  (233
 1020رَيبازَين ئةدةبياتَى/ ظةكؤلني، هيظى بةروارى،  (100
 1020َى/ تَيكستَين ئةدةبى، خالد حسني، ئاس (102
(/ ظةكؤلني، د. صالح 2300 – 2300مالباتا بةدرخانيان) (101

 1020حممد سليم حممود هرؤرى، 
ذ دةسثَيكَى هةتا دةسثَيكَى/ ظةكؤلني، سةبرى سلَيظانةى،  (101

1020 
لبةر تَيهنا بةرسظَين وة/ كؤمةلة ديدار، لقمان ئاسهى،  (104

1020 
ةرن/ ضريؤك، ئسماعيل سلَيمان ثشيكَين ستةمبؤىَل ذى لةغ (100

 1020هاجانى، 
 1020دياردا مرنا زمانان/ ظةكؤلني، فةرهاد حاجى،  (101
 1020خةريبى/ هةلبةست، ئةلند مزورى،  (102
 1020هةثارةيَين بارانَى/ هةلبةست، د. عارف حيتؤ،  (105
 1020خةونَين شويم/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (103
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نهَيلى،  دةراظةك ذ رةخنَى/ ظةكؤلني، نعمت اهلل حامد (120
1020 

ضريؤكَين جادوطةرى بؤ زارؤكان/ ضريؤك، و: حجى جعفر،  (122
1020 

 1020سَى شانؤطةرى/ شانؤ، ذارؤ دهؤكى،  (121
 1020جةستةيَين فرؤك، ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (121
داهَينان د ئةدةب و طؤتارا روشةنبريى دا/ طؤتار، ناجى طه  (124

 1020بةروارى، 
 1020، ئةظني و ئةنفال/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم (120
 1020دةمَى ثظدانك دثةقن/ كن ضريؤك، صاحل غازى،  (121
 1020ظينما/ هةلبةست، سعاد سلَيظانى،  (122
 1020/ حتقيق، سيار متر، ما بعد العرض (125
 1020دةشتا دوبانَى/هةلبةست، عبدالعزيز هاجانى،  (123
ضةند بةرثةرةك ذ رؤذنامةظانيا كوردى/ رؤذنامةطةرى،  (110

 1022موسةدةق توظى، 
 1022ات نقدية، خالدة خليل، مقارب تفكيك النص/ (112
 1022كورتةرؤمان، كةمال سلَيظانةى، /نةييا بةندةمانَى (111

كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن،  /نَيزيكى دوماهيا (111
1022 

بادينان/  دةظةرا ذ كوردان و ثةذنَين طؤتن ضةند (114
 1022ئيديةمَين كوردى، نزار حممد سعيد، 

ريس خةونَيك لة دةرةوةى بازنة/ شانؤطةرى، هةلكةفت اد (110
 1022عابد، 
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و: ساحل يؤسظ  -مري/ ظةكؤلني، ن: نيكؤلؤ ماكيافيللى  (111
 1022سويف، 

سيتافكا مرؤظةكَى هاظى/ كورتة ضريؤك، سيثان عةبدولال،  (112
1022 

 .1122 عةبدوال، هزرظان رؤمان،/ روندكان ( شؤثَين115
 احلاج، سامى: وةرطةر. حممد بلند رواية كردية ،/ ( احملرقة113

1122. 
. ئةمحةد يونس/ ئةظييَن دةردَى دى، سثَيدةكا وةسؤ، ىَل ( ىَل110

1122. 
 .1122 فندى، عةبدولكةريم/ بةهدينا ( قال112
 .1122. كَيستةيي هةلبةست، رزطار/ كؤمةتايى ( سرتانَين111
 .1122 لةعلَى، ئةمةرَى/ هةلبةست وةالت، و ( ئةظني111
 .1122 هةلبةست، عارف حيتو ،بايةكَى كانوونى/  طظة( 114
فةرهةنط، مسعو خالد  / فةرهةنطا هيزار)ناظَين كوردان( (110
 1122طوىل، 
دراسة وحتقيق: امساعيل  /دراسة /الشيخ يونس الكردي (111

 1122بادي، 
، ، بةرهةظكرن: حتسني دوسكىهةلبةست /ديوانا سةردائى  (112

1121 
 1121هةلبةست، هوشنط ئوسَى،  /شوثا غةزاىَل  (115
هةلبةست،  فتح اهلل حسينى، /ى سورى دوورشةرظانةك  (113

1121 
 1121، حسن سليظانىقصص،  /من دفرت االنتفاضة  (140
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كومةكا هةلبةستظانان،  /قةفدةك ذ هةلبةستَين شنطاىَل  (142
1121 

 1121هةلبةست، مصتةفا حسَين،  /دطةل ضركان  (141
 1121هةلبةست، هلبني باقر،  /سنورَين دينةكَى  (141
 1121هةلبةست، تريؤذ،  /َى سثىثةر  (144
 1121هةلبةست، شةعبان سلَيمان،  /تكؤتطؤط  (140

 
 

 


