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 مةدةد يا طولَ
                                                   ئيسماعيل خورمايلَ

                                                                              xurmaly@yahoo.de 
 
 

  خؤم و خواو غةرييب نةبص كةس نازانص لةم دوورةوة
  وضةن وةتاسةي هةناسةيةكي وولَامت

  بةردصكي ِرووخؤشي زةلَم و ضةن وةتاسةي
  م – طولَ عومةر –سصوةكاين  ضةن وةتاسةي
 مبِرفصنةو مةدةد يا طولَ

 لة تةنيايي سةوزة كةذصكي ئةوص دا  هةلَم دةخوار 
 مبِرفصنة و لةسةردايب  ثِر لة شص ي ئةم غةريبية نةجامت بة 

 ضيتر مةوال  مةوالي طولَان 
 نةجيةي طةرووم 

  مششالَي هةناسةي تيانةماوة و كةلَكي
 جؤزةي دلَم حةوسةلَةي نةهاوةندصكي ثص نةماوة و

 بة سةبايةك  هةر سةبايةك نالَة دةكا 
 مةدةد يا طولَ  بؤين خؤمت ثص كةرةم كةو 

 بة سصبةرصكي ِرؤشنم  بةخشة لةوص 
 وةك طةلَايةك لةناو بةردة لووسةكاندا مبشارةوة 

 ة بةشةتاوم بناسصنةو بةجصم بصلَ
 بة ئاو بلَص  خزمي خؤمة و  بةجصم بصلَة 

 خةبةر خةبةر  بةثةروانةي ثص دةشتةكان بةو تؤ بِرؤ
 بةئصوارة بلَص و  بةطؤراين بلَص و 

 مةوةستة مةوةستة ئةي طولَ 
 مةدةد مةوال  نةمطةيتص تؤ 

 دةيب بةذصر عيتايب ِرةنطةكانةوة
 دةيب بةذصر عيتايب ثةثوالنةوة 

 لؤمةي طؤرانيةكان سةرهةلَطري مةطةر ئةوسا  لةبةر 
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 لةبةر لؤمةي ئصوارةكان  وولَات ضؤلَ كةي  هةلَص ي 
 مةدةد يا طولَ مبطةرص تؤ

 ئةو كةوةي لة دييةم داية 
 لةوص نةبص  طةرووي قاسثةيةك هةلَناطرص 

 ئةو مششالَةي وا بةقةدي طةروومةوة 
 لةوص نةبص  بة قةِرنص تر 

 ا  ي ِرؤحةم ناد– نةيسان -سؤزص بةم 
 مةدةد يا طولَ  مبِرفصنةو
 بةم دارستاين غوربةتا 

 خؤم جلَةوي ئةسثةكةي باو بؤران دةطرم 
 مبِرفصنةو لةم مةسكةين بزمارخانة هةلَم كةنة 

 لةوص خؤم جص ثص ي طولَةكان دةدؤزمةوة 
 مةدةد يا طولَ  لةم بةرةي تةورو مششصري 

 غةريبية نةجامت بةو 
  ناو ساراو لةوبةر  لةوبةر  خؤم دةطةيةمنة

 سةنطةري شريينيةكان 
 جوواين ئةمبةرم و ئةوبةري دةمناسنةوة 

 مةدةد يا طولَ  مبِرفصنةو
 وةك عةكسي جام  تؤ لة جامي ئازادييةكم نص 

 خةلَك و خواي ئةوص دةمناسن 
 ثةروانة و طولَ  ئاو و ماسي 

 منة و طةلَا  ِرةنط و ضةم ِرةنط 
 هةموو شتص من دةناسن 

 بووم لة وولَات ِرؤشنايي يةك 
 من خؤم ئةم سةرطةردانيةم هةلَبذارد 

 بةفري سةر سنةوبةرصك بووم 
 هةر ِريشؤلَةي هةوالَي جووان ِرةفيقم بوون 

 من خؤم  زةردةثةِري ئةم عيشقةم بة ثةري زاين 
 مةدةد يا طولَ ئةو بةرمي و دةمناسنةوة 
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 لةم كةوشةنة  مبكة بة ديوي ئةو ديوا و خةمت نةبص 
 بص  لةوديو ئاطري كضةكان  دصن بةدةممةوة خةمت نة

 هةنارةكان خةبةري طةِراننةوةيان الية 
 لةسةر سةكؤي ِرؤذنامةكان  قةلَةمةكان دةِرواننة ئاو ديوو بوومن 

 ئاوديوو بوون وة ِرووي خؤياندا 
  ش واتر – زانكؤ – ماسية كضةكاين 

 ِروباري ثؤل ضؤلَ دةكةن و دةستة دةستة 
  لةسةر هةنص دةِروانن لة دوورةوة  دةس

  -ئةوةي دص  ئةو بص ئةو نةبص   -
 ئةوة و بةلَام  ئةو لةِر نةبوو 

 ئةوة و بةلَام  كة لصرة بوو  ئاوا تاريكةلَة نةبوو 
 ئةوة و بةلَام  ثصشان ئاوا  بةفر سةري نةطرتبوو 

 ئةوة و بةلَام  ثصشان ئاوا  بؤين زةردةثةِري لص نةدةهات 
   عةجةبا  ئصستة ئةوة و بةلَام  عةجةبا

 بؤين  بؤين  تاقانة ذوواين لص نايةت 
 ئةوة و بةلَام  لةناو تةمي مةحبووبانا وا ديارة 

 لةناو هةملَي كةس و كاردا وا شثرزة 
  مان هةية -  طومان  -ئةوة و بةلَام  هةر كةمص  

  دةضص و  لة ئةو ناضص– با –لة 
  دةضص و  لة ئةو ناضص – ئاو –لة 

 م  هةر كةمص طومامنان هةية ئةوة و بةلَا
 طةر ئةوباية  خؤي دةطةياندة الي سةراو 

 هةر لةويوة  وةك طةلَايةكي غةرييب ناو ئصوارة 
  و– شةعب –خؤي دةكوتاية  ناو ضاخيانةكةي 

 بة سوضي كتصبخانةكةي خاكي يةوة 
 ضايةكي ِرةشي هةلَئةداو 

 دوواتر  بةجلةوة خؤي لة ضةمي ِرؤذنامةكان دةناو 
 بةتةنص  ِرةش بةلَةكي ئازادي سازو طةرم دةكرد هةر 

 طةر ئةو باية  طةر ئةو باية  هةر لة ِرصوة 
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  – ذووان –تا بةر مالَ و تا بةر ثةجنةرةكةي 
 وةك دلَؤثة لة بانصذة وةكو ئاونط لة المل طيا بضؤرص

 بة هاوار و هةزار قةلَبةزةي تاسةوة دةضوو 
 تا بؤراين شيعر شاري دةطرتةوة 

 ماض دةبوو بة شووشةي بؤن و هةِراج دةضوو هةتا 
 ئةوة و بةلَام  لةئاو دةضص و لة ئةو ناضص 
 ئةوة و بةلَام  لةبا دةضص و لة ئةو ناضص 

  – سصوة –طةر ئةوباية وةكو 
 بؤين بةِرةزاي الشاين زةلَم و 

 بؤين دةغلَي شارةزوورو 
 بؤين سايةي هةورامان و 

 ت بؤين خاك و  شةمامةي خاكي لص دةها
 مةدةد يا طولَ 

 لةم كةوشةنة مبكة بة ديوي ئةو ديوا و خةمت نةبص 
 ئةو بةرمي و دةمناسنةوة 

 ئةو بةرمي و وةك نصرطزي هةوةلَ بةهار 
 هةربة ضةثك دةمبةنةوة 

 مةدةد يا طولَ  بةر لة مردن  مبهاوصذةوة ئةوص 
 با هةر لةوص  ِرةهصلَةو با سةرم بكوتص 

  شووشةي ِرؤحم شةقار بةرص و
 ماسي  ماسي  هةناسةشم  ثةِري مةلة بكوتص 

 مةدةد يا طولَ مببةنةوة 
 ئصرة تةنطةبةرة بؤ كةوص فِريين بوص 

 بؤ قةلَةمص  نيشتماين ِرةنطةكاين هةر لةوص بص 
 بؤ درةختص  سصبةر و هةتاو و طةلَاي هةر لةوص بص 

 مةدةد مةوال مةوالي طولَان 
 مبطةيةنةوة دةربةين نيشتمان 

 لصرة طزنط  بةشي طولَداين سثيدةو 
 جريوة بةشي طؤراين و 
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 ِرةنطيش  ِرةنطيش بةشي بؤيساين ئةم ِرؤحةم ناكةن 
 مةدةد يا طولَ  مبطةرص تؤ 

 هةتا لةسةر ساجي ئةم غوربةتة نةبرذاوم 
 مبطةرص تؤ هةتا طةرووم  كاين شيعرة 

 مةدةد يا طولَ  يادةوةرمي قةوزة خواردي 
  خواردي – با -ن و مصزةري  ضرؤي ئةوسام  خوص

 مةدةد يا طولَ  مبطةيةنةوة دةربةين نيشتمان و 
 لةوص  لةوص  من بة بةشي منالَي خؤم ِرازمي 

 بةمةرقةدي ثصنج بةردين و 
 شةتاوي كةذي شصر و خةت سوصن بص مةوال 

 بة ضكؤلَةترين كوضة ِرازمي 
 وةكو ئةوسا 

 هةلَوذةيةك دةكةمةوة بة هةملَات و 
 ةردص بة ئاوصنة و ثانكة ب

 ثةجنةيةكي ووشكي دارتوو بة قةلَةم و 
  بة ثةِرةو – طؤمة شني –كوملَي 

 نصوان كصلي دوومةزاري  دايك و باوكم  بة جص طةمةي ئةوسا 
                                                          ئةوسا مةوال 

            ئةوسا ئةوسا                                               
 من ضيم داوة لة عونايب ئةم ذةهراوة 

 تا ذةهراوي خؤمم هةبص 
 من ضيم داوة لةم تاريكي ضراخانة 

 تا سصبةري ِرؤشنايي خانةقايةكم هةبص لةوص
 مةدةد مةوال مةوالي طوالَن 

 بة شةوة زكري عةترصكدا مببةرةوة 
 ينمببةرةوة بؤسةوزايي ئةو ِرؤذانةي كة منالَ بوو

 كة منالَ بووين 
 بةردمان دةطرتة سةر ثشيت ئةو ماسييانةي 

 لة ضةمصكي منالَ كارةي ئاواييدا دةذييان 
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 ثاكييان كريضي بن بةردان بوون
 ئاوا ئاوا خؤشةويستيمان دةبيين 

 ذييان ئاوا دةيبزواندين 
 طةرضي تةمةن هةر تةمةين طةمةيةك بوو لة كن ئصمة 

 نراو لةكن ئصمة هةنارصكي كالَي ِر
 مانطي هةزار ئصوارةي هةناري دةذييا و 

 مةلةي نيوةِرؤيةكي ضةم 
 ساية باخي بةهةشت دةذياو 

 قةرا قةراي 
 شةوصكي بةهارة سالَي ناو منالَي 

                ناو كؤلَانان 
 هةزار جةذين ئصستة دةذياو 
 هةزار عوومري ئصستة دةذيا

 مةدةد يا طولَ مبِرفصنةو نيوة شةوص 
 ة ناو سةرو قذي ئةرخةوانصكي سةيوانداو مبكة ب

 بةدلَي خؤت 
 بةدلَي خؤت

 مبكة بةسصبةري كصلص بةلَام كصلص 
 ماندووبووين نيشتيماين لة ضاوابص و 

 بؤين ئصوارة و ئازادي لص بص 
 بةلَام كصلص بؤين ِرةزو بؤين مسلَ و 

 بؤين بؤين خاكي لص بص 
 مةدةد يا طولَ مببةرةوة 
 ةم خؤ خلَافانة بةسةمببةرةوة و مةلةي ئ

 مببةرةوةوئاوصنةي ئةم غةريبيةم ورد و خاش كة 
 مببةرةوةو وةكو ضنطص شةكري ِرةش 
 لة لصوارو سصبةري سصوة كضةكاندا 

 لةلصوارو ثرتةقالَةكاين شيعرا 
 لةلصوارو قؤخةكاين ئنووسةداِرؤم كة مةوال
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                                        ِرؤم كة مةوال
 كةنطص هةتا 

 لصرة خووان ِراخةين و لةوص خبؤين 
 لصرة ضاوي نووسني هةلَبصنني و 

 بةلَام لةوص لة ِرؤذنامةي دلَةكاندا وة بلَاو بصني
 مةدةد يا طولَ هانام هاناو بةرمالَي تؤ

 لةبابضم لةئاو بضم  مببةرةوة
 نووسينةوةي خةمةكان هةر لةوص جووانة 

 00نة لةوص جووا00خوصندنةوةي خةمةكان لةوص 
 00تامي شيعرص دروست ناكةن00ِرةنطي شيعرص 00لصرة هيضيان 
 00هانام هانا و بةهاري تؤ 00مةدةد ياطولَ 
 بةر قاثي تؤ 00هانام هانا و 

 باراين بزمار دانةداو 00ضةترص 00ضةترص 
 ِرصيةك بؤين مردن نةدا و 

 ئامسانص خوصين ئةستصرةي تيا نةِرذابص و 
 00ةوالوةلص صنييةك م00صنيةك 

 هةتا ئصستة بازاِري عيشق نةيديبص 
 زمانص يةكةمني نوتقي خؤشةويسيت و 
 زمانص دوواهةمني نوتقي عيشق بووبص 

 ثةجنةرةيةك  لةسةر زرصباري جواين و 
 دةرطاي كؤنة تةختةي مالَص لةسةر كؤالَين بةرائةت 

 مةدةد يا طولَ كامةية نوفخي سةعادةت 
 لةسةر مةوجي بةن بةِرةنطي 

  خاكص نيشامن بة بستة
 مةدةد يا طولَ  هاوارم هةر بةر قاثي تؤ 
 تؤ نازاين ضةن دوورة دةستم لة جواين 

 ضةن دوورة دةستم لة شيعر 
 سةفةرم كفرص بوو كردم 

 خؤ هةنوكةش طةِراننةوةم تؤبةيةكة بةلَام ضؤن ضؤن 
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  دةبص سالَة كوذراوةكاين ئصوارة 00تةمبوور ذةنص 
                   ضؤن هةلَطرص و                       

 بةد مةستص بةزوخاوي مص 
 دةبص بادة و  شةرايب تاوة شةِرةكان ضؤن هةلَطرص

 لة خةمدا مةرط سصبةري  دملَة ئةي طولَ 
 دةترسم بةالدا بصم و شار نةزيفي 

 ئةم هةموو شيعرةم نةبينص 
 دةترسم بةالدا بصم و

 طةنةوة ثةثوولةي ئةم هةموو حوزنةم  وةسةالمةت نة
 دةترسم بةالدا بصم و بؤ حةجي باوكايةيت يةك 

  م ثص نةطريص – طولَ ذووان -ِرص ي عةرةفةي  
 دةترسم  دةترسم فرياي 

 نووسينةوةي موناجايت  يةئسةكاين خؤم نةكةوم و
 بازي مةرط ضؤلةكةي دلَم بة دؤلَا بةرص و 

 دؤلَ بص بة ِرةنطداين ثةِري خؤزطةو
 ثةِري شيعر دؤلَ بص  بة ِرةنطداين 

 مةدةد يا طولَ مببةرةوة 
 
 

 2002                                                                   زستاين 
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