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 ثَيناسةيةكي كورت

 

 
 

لااة  ،ناوضاةي سااة   ساةر بااة  لاة ئاااوايي شاييناوي بناااري ئايااانبيغي    ،ي هااةتاوي0331لةسااَلي  
. ةوةيةوةدنثاِر لاة نابةراباةري و ضةوساان    ية ثَيم ناية ئةم دونيا  بنةماَلةيةكي زؤر دةست كورتي ئةو ئاواى

يمةوة بؤتة طرميانةيةك و تا ئَيستاش لةسةر دَلم بة خولياي دةرس خوَيندن و ضوونة  وتاخبانة هةر لة منداَل
 . ةدةر كَيوي ئايانبيغي  ورسايي دةكات و بارة

، باة بائ ئاةوةي بتاوا      ثَيخورةكةماةوة و بَيكم ناية ناو ضاارةكةي ناان   هةر ضةند هةركة فامم كردةوة كتَي

و تاا   .لة ئاكامدا بة يارمةتي مامم فَياري خوَيندناةوةي باووم    .اِرضاوم ثَيدا دةطَي ،شةو و رؤذ ،بيخوَينمةوة

 ىساَل 1ةي كة لة تةمةني ساَل 3مةوة، ض ئةو َيتب جيا بوبكيش بووبئ لة كتَيئيستاش ثَيم شك ناية بؤ مانطَي

و بضنة  وتاخبانة و ض  ،و بةرخةل بطةرَينةوة ةِرمةكانيان لة بةرمنداَل بؤ ئةوةي ،يةوة بوومة كارداري ماآلن

شاة،  دا و لاةبار ضاووني ئاةم شورِ   13ي ران لاة ساالَ  شكؤي خةَلكي ئَييين ثِراثةِرساَلةي كة لة دواي ِر 1ئةو 

 و، لة سئ نؤبةدا تةكميل بوو شةساَل 1ئةم  كة، .بوومة ميواني كؤماري ئيسيمي ،بةهؤي ضاالكي سياسي

بةثاسي  ،ةنطةيةكي باشم لَيكرا و ئةويش ِر ذميةوة ئةحلةق ثةزيرايىةكاني ئةم ِرلةاليةن ثاسةواناني سياضاَل

 .تا مردن لةبري نةضَيتةوة ،ئةو لوتفةيان
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كى ديكة زةمحةتي ميوانداري نةخةينةوة سةرشاني كؤماري ئيسيمي بة ناضاري ستاش بؤ ئةوةي جارَيئَي

 .اوينةتةوةس طريدا (زِرطوَي ) ىم هةَلطرتووة و لة باوةشَلو مندا سةري  خؤم و ماَل

 
 "ريَـبوار" 

 

 سؤَلةى طِرى 
 ئةم سؤبانة 

 .ناتوانن طةرمم كةنةوة 

 ئةم طَلؤثة بضكؤالنة  

 ِروناكى تةواونابةخشن  

 كوا ئةم كوَيرة رَيطايانة  

 يةن  ئةو شاِرآ 

 من دةمةوآ؟       

 كةى تةوسةنى 

 هةَلوةداييم       

 بة دووى خؤردا 

 بةهةوسارى  

 ئةم بريؤكة كورت و كؤنانة 

 دةسرةوآ؟ 
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 هاوار  …هاوار  

 لةم شةوطارة زستانيةدا 

 .كةسرية بووم 

 رَيبوارَيكم  

 تائة و كاتةى  

 باَلة فِرةى مةىل ويستم  

 بة هةودايةك  

 كة زيةى زةردى  

 خؤرة تاوآ دةبةستمةوة 

 .ِرَيطة دةبِرم 

 تيشكى سؤماي  

 ةكانى خؤشتم دةية ضاو 

 ئةم طَلؤثة بضكؤالنة 

 .ِرووناكى تةواو نابةخشن 

 دستت بَينة

 بياخنة ناودةستمةوة  

 سؤَلةى طِرى ئةم سؤبانة  
 . ناتوانن طةرمم كةنةوة  
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 هةتاوى بؤكان 31/ 3/33

 

 

 "شيَعر ضيية؟ " 
 

 شَيعر ضيية؟ 

 خِركة بةردي

 ئةم ثرسيارة                 

 طةلَيك جاران

 ؤمي بريي ئةو كةسانةى ط

 عريان نةناسيوة هَيشتا شَي 

 .هةذاندوة 

 شَيعر ضيية؟ 

 ئةم  امضية  

 ثشتى ئةسثى لَيكدانةوةى  

 زؤر كةسانى  

 .تةزاندوة 

 الى من شَيعر

 كؤترَيكة لة سةر بانى خانوويةكى  
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 بةردمةِرمةِرى             

 .تة َلة دةكات 

 ماسى نيطاى مرؤظيكى بئ ئةنواية 

 :نَيو طؤمىلة

 ئارة ةى شةرمى ئةندامى  

 ذَير زوينَيكى 

 شَيدارا        

 .مةلة دةكات 

 .ثشكووتنى طةزي ةية 

 ِرةنطى سيماى 

 طآلى دارى        

 .ثاي انة                       

 : ئاوازَيكة 

 لة طةرووى مششاَلى  

 .شوانا                  

 : الى من شَيعر 

 ةرى وردة هةنطاوى ِراوك 

 ضياى ذينة                

 كةروَيشكى  ىبة شوَين جَيطا ثَي 
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 !!سركى نانا

 هةتاوى بؤكان 3/1/30

 

 "ليَربِان" 
 

 ثةَلة هةورَيك  
 بةِرَيوةية       

 كؤَلة بارى بارانَيكى  

 ثةَلةى ثَيية  

 بؤ شايى ئايان دادةطرآ و  

 .دةبارَينئ  

 لةسةر لَيوي شة ار بةستوي

 ةوى تينوو،ز         

 خونضة طوَلى  

 بةهارَيكى بئكؤتايى  

 .دةثشكوَينئ  

 ثةَلة هةورَيك  

 بةِرَيوةية        

 كؤَلةبارى بارانَيكى  

 .ثةَلةى ثَيية 
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 هةر دائةكات و  

 مندَلنيام  

 ئةم بارانة  

 هةر دائةكات  

 طةرضى ئةم هةورة  

 مةترسى  

 طذة بايةكى ِرووطرذى  

 .لة سةر ِرآية 

 

 هةتاوى بؤكان  3/33/31
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 "الويَن" 
 

 لةسةر ضَلى دارى بَيطةآلى  

 ئاواتة دَيرينة كانيا  

 هةَلكورماوة  

 .بة ضةشنى مةلَيكى تةنيا 

 ى باأل طرتوون ةكدووثةِرة سَيل 

 ضاوةِرةش و برذانكة درَيذةكانى  

 ,بةرةو شؤينَيكى ناديار 

 باأل ئةكوتن و  

 بة  ييوى شةوى تارا 

 

 

 .هَيدي هَيدي دةِرؤنة خوار 

 الوَين وَينةي ثةيكةرَيكة

 :لةئامَي ي هؤدةكةيا

 دانيشتوة                        
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 :ماسي بريي

 لةنَيو دةرياي بريةوةرية كؤنةكانيا

 ‘مةلةدةكات

 مةلَيكة و ،يان

 لةنَيو باخضةي ثِرلة طوَلي

  اَليةكانيا

 وردة وردة

 .ضينة دةكات\

 ؤماي ضاوةةنطة؟ وَيَلي سِر

 :ئةو سؤمايةي

 كةلةمةوداي ساَلةكاني

 ِرابردوودا                 

 لةطةَل كري تةونةكةيدا    

 تَيوةي داوة                   
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 "تر ئةزموونيَكى "
 

 لةئامَي ي
 بَيشكةي شةودا

 كؤرثةي شارة

 بةدةسرازةي   

 خةوَيكي  ورس     

 شةتةك دراو

 كي ئارخةيانيي دايثةجنة

 هَيدي هَيدي 

 .ِرايدةذَييَن

 بووكي شارة

 لةكةذاوةي

 بريي تةسكا                

 بةرةو زاواي

 ثيين ئةِرواو               
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 لةذَير ضةتري شةوةزةنطا

 .يَنبستَيك  واوةتر نابي

 شاذني شار

 مل بةكوَين ودةم ثِرهاوار

 لةثاَل طؤِري

 ئاواتة نَيذراوةكانيا

 حةسرةت ثةجنةي

 ئةكوتَي بةهةردك ئةذنؤدا و

 تر شةش ثةِري ئةزمونَيكى

 لة كةناري

 .كَيلةكاندا دةضة َييَن

 

 

 هةتاوي 31|3|33

 بؤكان
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 "كيَ بةركيَ "
 

 كات

 سواري

 ئةسثي ِرةشةباية

 بةلةز

 بَي ثشوودان        

 .ِرةوتي خؤي ئةكات

 شةنطة سواري 

 !بريي منيش                   

 كةيوَيضارة

 ةطوَل مَيخي بئخةياَلىب

 :بةستؤتةوةو

 لةسةر خوانَيكي 

 بَيرةوةرى كؤن                     

 خةريكة ناشتاي
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 !!ِرابردووي دةخوات

 هةتاوي31|1|3

 بؤكان 

 

 "بةهار "
 

 بةهار عةتري ن يك بوونةوةي 

 بة بةرؤكي 

 طوَلةباخي باخضةكةمدا ثذاندووة

 نووكي ثةجنةي ئةرخةياني

 تةزووي ترسي

 .خونضةكانى تاراندوة

 :لةناخةوة

 بةفرمَيسكي ِرنووي بةفر و

 نَيوضاواني طرذي زستان                  

 .    ثَيدةكةنَي

 

 

 

 هةتاوي  31|33|
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 م_ز  

 

 

 "زيندة بة ضاأل "
 

 ناتة ذَير ثئ  

 بلوورى بةَلَينةكانت و 

 .زؤر لةخؤ بايش ِرؤيشتى 

 :ميوانَيك بووى 

 ,ذوورآئي نت نة خواست هاتية  

 .بئ ماأل ئاواييش ِرؤيشيت 

 زةريايةكم  

 لة تاآلوى ثةذارة و  

 م ذخةما سةر ِرَي 

 ضؤن بتوا  ؟ 

 بؤهةتاية  

 قة ناكامةش شيسةآلى ئةم ع 

 لة داوَينى  

 ناَلة شكَينةى  
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 .بريةوةريدا بنَيذم 

 هةتاوى  31/1/31

 بؤكان

 

 "…ئاويَنةي رِةنج" 
 

 :ِرةجني تؤدا لة ئاوَينةي 

 ةر تةوَيَليبةس

 شةوةوة                  

 ئاسؤيةكي

 .طةش دةبينم

 :لةئاوَينةي َرةجني تؤدا

 بةسةر شاني

 كازيوةوة               

 تةرمي شةوي

 .نمِرةش دةبي

 :لةئاوَينةي ِرةجني تؤدا

 لة تةرازووي

 داهاتوودا

 بؤطشت بئبةشاني زةوي              
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 بةش دةبينم

 مبةش دةبين               

 بؤكان _ هةتاوي 3/31

 

 "بووذانةوة "
 

 ثاش وةرزَيكي  بةند و سةخَلةت

 دةمةوبةهار                                           

 بةرةبةيان ئايان ساو بوو

 سروشت سةرثاك ضاوةِرواني

 تيشكي طةرمي خؤرةتاو بوو

 مضوِركي ترسي لةناوضوون

 لةشي كليلةي داطرتبوو

 ب ةي ذيانةوةي 

 دووبارة و                                

 مان وهةربوون                                           

 لةسةر لَيوي كضي سروشت

 بةدي دةكرا

 خؤر لة ئاسؤ سةري هةَلدا
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 ضَلكة هةورَيك

 ِرةش و نةزؤك                 

 هَيدي بة ئاياندا خوشي

 دةسيت ناية بيين خؤر و

 .وشيطبوو  هَيندي هَي ى تيا

 

 هةتاوي13|30|3__بؤكان
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   "باران و دلَؤثة" 
 

 ثؤلة هةورَيك

 ,بةئاياندا دةخوالنةوة

 تَيكدةهاآلن                                

 لةئاياني شارةكةي من

 لةنطةريان طرت

 ِرامان, لةذياني خةَلكي شار

 سةبر, سةبر

 ِرةنطيان طؤِرا               

 بروسكةي ضاوي هةورةكان

 شاري ِرووناك دةكردةوة

 دةنط و ناَلةي 

 تووِرة بوونيان                  

 دةشت و كَيوي 

 .لةرزاندةوة
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 :بةخؤيان وت

 بؤ ضي لَيرة؟

 يةكئ زةرد و ِرووت وبِرسى و

 .يةكئ طةش وثؤشتة و تَيرة

 يةكئ دانيشتووي ناو كاخة

 يةكَيكي دي

 شوَيين ذيين

 ناوضارداخة                

 هةوري تووِرة وخةياآلوي

 لةضاوي,ئةسرين هاتةخوار

 بةوَينةي ضاوي هةورةكان

 طأل وهةآلشي ميضةكةم

 ميضة كووِر و نةويوةكةم

 دَلي ثِربوو

 وةكوو جاران                

 هَيدي هَيدي

 !!!فرمَيسكي لَيَلي دابارند

 

 هةتاوي13|33|31
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 بؤكان

 

 

 

 

 "سابري بؤياغضي "
 

 .يكى دةست فروَشي و بؤياخضييةتنيبةو مندالَة بآنازانةي لةبةر نةداري خةرثيَشكةش 
 

 سابري ناوَيك

 مناَلَيكي هةشت نؤ ساَلة

 لةبةر جامي شوشة بةندي 

 دووكانَيكدا

 لةسةر سةنط فةرشي بة بريقةي

 ثيادة ِرةوي

 شة امَيكدا

 كش ومات هةَلرتووشكاوة

 ضةند  وتو واكسي جؤاروجؤر

 لةطةَل ضةند فَلضةي
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 ِرةش وبؤر

 لةسةرتةنةكة شكاوَيك

 .لةبةر دةما ِري كراوة

 جارناجارَي

 بةدةنطي بةرز              

 :هاوار دةكات

 !!!واكسي!!! واكسي

 ضاوي سابري فَلضةيةكة

 كةوشَيكدا دآ و وبةسةر هةمو

 ئةيان سِرَي

 وةكوو بَلَيي مشتةرية و

 .دةيان كِرَي

 بؤياغاوييةكان طةر بيويستبا بةدةستة

 ئارة ةي لَيَلي ناوضاوان

 بسرَيتةوة

 خةتَيكى بؤر, خةتَيكي ِرةش

 دةكةوتة سةر

 سيماي زةردي                   

 هَيدي هَيدي 
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 نةخشي دةبةست

 !تابَلؤيةكي ثرلة مةبةست 

 بؤكان                                     

 

 

 

 "ذوان "
 

 تائاياني

 ئةفغانستاني بريي تؤ

 وردة داوي بؤضوونيبة

 بِروايةكي كؤن تةنرابَي

 تا كابولي خوشةويستيت

 تاليباني

 ترسَيكي تؤخ

 دةوري دابئ                 

 :ئةفسانةية ضاوةِرواني

 هةَلفِرين و

 .هاتنة ذوانت
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 تا بروسكةي ثةجنةكامنان

 يةك بكةوآ و

 هةوري تاوانَيك دابكا

 تا تؤماري خؤشةويسيت

 بة ماض مؤركةين

 ةيةكسَيدار

 هةَلخراوة              

 كَيلة سيثاني مَيذومان                               

  ةتَلطاي عةشقي ناكامة و

 جةستةي هةزاران سيامةندي

 بةسينةوة

 !!هةَلواسراوة            

 

 هةتاوي33|3|3

 م__ز
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 "نامةيةك "
 

 بةم نامةدا

 ضةثكَيك بةرامةي رَيحانةي

 يستيمتسآلوي خوشةو

 بؤ ئةطرجيةي

 .الجانطي دووريت دةنرَيم

 بةم نامةدا

 سِريين فرمَيسكةكانت

 بةدةسرؤكةي

 .نياني خةياَل دةسثَيرم

 :ساَلةهاية
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 بؤ تةرةبووي هةندةرانت

 كةبَيتةوة                             

 مةريواني ضاوةكانت

 باريَيزر

 .دا ِراخستوة لةسةر ِرآ

 ئةي ثةيكةرةي ئازار و ئَيش

 :باش دةزا 

 بؤ سةرداني بةندكراوت

 هةموو جارَي                          

 ضةثكي نيطات

 بةتَيل بةندي دةوري شوورةي

 .بةندخيانةكان بةستوة

 

     *   *  * 

 هيوادارم ثشكؤي شاديت

 ي خةم،ذيلةمَو

 بة ثئدزة نةيثؤشييَب

 هيوادارم كوضكة ِرةشةي 

 ورةي بةرزت



  باران و دَلؤثة  

www.dengekan.com Page 29 

 

29 

 تةرمي يكؤي

 , يينامراد

 .بؤ نَيو باوةش نةخوشييَب

 

 هةتاوي33|3|3

 م_ز

 

 

 

 "كؤض "
 

 وا هةست دةكةي

 دواي كؤضت بةرةو طةرمَيين

 بةهةشت ئاساي خةياآلتت

 ثؤلووي طةشي بريةوةريت 

 بة ذيلةمؤي فةرامؤشي 

 !داثؤشرابَي؟

 دواي ِرويشتنت

 ثةجنةي كةسةر
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 !بةرؤكي شادي بةردابَي؟

 !بِروا بكة

 لةبياباني تةنياميدا

 ت كات وساتطش

 سروةي يادت

 سكَلي خةمي هةَلرِبانت

 .بئثشوو باوةشَين دةكات

 وة ئةم هةرَيمةنةت اني

 ة ثلووكة بةرديبلةو مةلةي 

 ك ة بايةكي ثايي ي

 بةرةو طةرمَين باَل دةطرَيت و

 لةبري دةكات هَيينةكةي 

 !ضةند بَي ارة؟                             

 !بطةِرَيوة

 اَلةكانزةِرنة ووتة بئب

 ضوار دةورةيان تةم ومذي 

 !!دَلة خورثة وئينتي ارة

 

 هةتاوي33|3|31
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 ب_ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "طوشار "
 

 ئةطةر بِريار بوو

 زستان وسةخَلةتي وتؤف

 ئةطةر بِريار بوو برسَييت و

 شةوة زةنطي ثِرترس و خؤف

 ببنة هؤيةك

 تا طياندار و ثةلةوةرة سةربةخؤكان
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 لةئاست بيت

 دا كؤيلةتى

 ةسليم بوون داخةن وسةري ت

 بَينة ِري ي

 دةستة مؤكان

 :دةبوو ئَيستا

 هيض هةَلويةك

 سةربةستانة                 

 ,بةتةشقي ئايانا نةفِرَي

 هيض مام آ

 بةسةر ياَلة سةختةكانا

 

 جةولة نةكاو

 هيض بولبولَي

 طؤراني بؤ

 .دَلدار نةضِرَي

 

 هةتاوي31|3|1

 بؤكان
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 "ئااااةماااةك "
 

 :لةو ِرؤذةوة

 كردويتؤفاني ليم هةَل

 ,ثةجنةكاني لةثرضي بيابان هةلثَيكا
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 لةو ِرؤذةوة

 يةكةم باراني تينوَييت

 ,بةسةر لَيوةكانيا باري

 

 ,لةو ِرؤذةوة

 ئةندامي كةوتة بةرتاوي

 :ئةم ذانة تاَلة و ثِرووكا

 ضي طوَل و سةوزةآلني بوو

 .بةجَييان هَيشت

 

 تةنيا بنجَي

 دِروة شينة

 مايةوةو الي

 بووبةهاوبةشي ئازاري 

 

 بيابانيش

 وةك كؤرثةيةك

 لةئامَي ي

 خؤي وةرَينا و
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 مةمكةكاني

 .خستةزاري                

       

 ي هةتاوي33/31/ 30

 بؤكان

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 "رِامان "
 

 طَلؤثي ئةم شَيعرة تازةم

 لةسةر مالووسكةي خؤياني

 كةم؟كَىها داخ و كةسةر هةَل
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 بةم شةماَلة

 كامة سكَلي بن ذيلةمؤي

 كوانووي دةروون باوةشَين كةم؟

 ضوونةي ثاستاوى كام سوورمةي 

 خةمي ناخ بَي؟

 تاشة بةردي جاَلة بووي سةر

 كامة كوضكة ِرةشةي ئاخ بئ؟

 ئةم ثةجنةية

 ثةردةي ِرووداوي كام تاوان

 هةَلداتةوة؟

 ضكةيوطرَي ثو

 كام كآليف ئاَلؤزاوي

 ة بكاتةوة؟ئةم سةردةم

 بؤكان  -هةتاؤي31زستاني                                                                    

 

 "ماااان و سااالوول "
 

 

 من و سلوول
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 دوو ناسياوي لةمَيذينةين

 من شارةزاي 

 ِرازةكاني نَيو دةرووني و

 ئةويش ئاطاي 

 .لةئةشكة جنةوئازارمة

 

 بةشةو و ِرؤذ

 ن وئاواتةكا  دةكَيشي وكَيشكي خةو

 دةنطي تَيكةَل

 .ن مرتين هاوارمة

                           

 هةتاوي31|1|3

 ب_ز

 

 

 

 "طــــةشـــة "
 

 خؤشةويستم
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 ئةويين تؤ
 نةمامَيك بوو

 لةناخي دَلدا ضة اندم

 ئةونةمامة بؤتة دارآ

 ثنج و ِريشةي

 بة يةك يةكي               

 ِرةطةكاني هةموو لةمشا

      . تة خوارَيضؤ

 

 هةتاوي13

 بؤكان

 

 

 

 

 

 
 "لةباخي ضاوةِروانيمدا" 
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 ية ئةم بةيانى                              

 "با"                                

 لةجؤالنةي طةآلكاندا                                

 طةراي خستبوو                               

 نةسرةوتنيش                                

 ثرضي سةمايةكي                                    

 بئكؤتايي دادةهَينا                                            

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 "تابَلؤيةك"
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 زي بةهارروة                                   

 وةك بووكَيكة                                    

 بةرلةوةي بضَيتة سةرجئ                                  

 كةي بووكَيينةبةرطة سثي                                    

 .دادةكةنَي                                                                

                                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "طومان"
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 تةمي طوما                                    

 سريوةي وتةت                                

 .هات وِرةواندي                                

 ضؤلةكةي بِروام                                

 داوة دؤزةي بوو                               

 كاكَلي مةبةستت                                     

 .                              ضاوت طةياندي                                   

                                                                       

 هةتاوي 31|30|31                                                                               

 بؤكان                                                                                    

  

 

 

 "؟بؤضي واية"
 لةهةندةران

 سةركردةكان 
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 سةركةوتنيان لةتةسةلي

 .نطةلةكةياندا دةبين                 

 مؤمي تةمةنيان لةِرَيطةي

 ِرووناك كردنةوةي هةرَيمي

 بري و زةيين

 جةماوةردا             

 .نندةسووتَي

 لةالي ئَيمةش

 سةركردةكان

 تي خةَلكاةيبةثةيذةي برس

 !!  دةضنةسةرَي 

 ئةستَيرةي بةرذةوةنديان

 لةشةوة زةنطي نةزاني

 !!جةماوةرداية دةدرةوشَي

 هةتاوي|3|33                                           

 بؤكان                                                    

 

 "زؤنطاوي نةمان"
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 ساَلة هاية

 خةَلةي ئةزموونَيكي كؤنتي

 بة هةساني

 .ئامانج دةسوَي

 ساَلةهاية

 دةئاذوَيت و

 .سةر مةستانة ِركَيف دةكوتَي

 سةري سوِرما

 لةدرَيذي و نةبِرانةوةي 

 ِرَيطاية وئةو 

 :نةي انيوة              

 هةر ضوارثةلي ضارةوَيكةي 

 .لةزؤنطي نةمان ضة يوة

 هةتاوي 31هاويين                                                                      

 بؤكان                                                                         
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 "ردَيكبةراو"
 بؤكان -ىي هةتاو08/1/0311   

                           شةو دةرنطان 
 :ئةوكاتانةي

 مرؤظي شاد و بةختةوةر

 لةتوَيي نوَيين ئارخةيانيا

 .شةلةطةي ماض هةَلدة بةسنت

 شةو درةنطان

 :ئةو كاتانةي

 طةالني بةئاكام كةيشتوو

 لةسةر بةرماَلي شوكرانة

 .نوَيذي شادي دادةبةسنت

 َيو زاري ئةشكةوتَيكدالةن

 دةست بة ئةذنؤ

 بةضؤرتي بريةوةريةكان                  

 من ثييني دوذمنان و

 :خةيانةتي

 سةركردةكا  دةذمَيرم

 لةبةربةياني ميذوةوة

 .تاكوو ئةمِرؤ
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 " ضيان دةوآ؟"
 :دةيانةوَي

 ماسي سركي شَيعرةكا 

 لةتاآلوي 

 ئةم سلوولةبةرتةسكةدا

 .بتاسَينن                            

 :دةيانةوَي

 داني ترس بِرَيذنة بةر

 ثةرة سَيلكةي شَيعرةكا ،

 هةر بةداوي كةلةثضةكةم

 .بيانطرن

 :دةيانةوَي

 هَيلكةي  ةلي سةرنةواندن

 بنَينةبةر

 هةَلؤي كوركي هؤنراوةم و

 ثَيكةوة خؤم و نووسراوةم

 بةسَيدارةي 

 .سةرشؤِرىدا هةَلبواسن

 هةتاوي 31|1|3                                                          
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 ب_ز                                                                  

 
 "بؤدوكتور جةعفةر "

 

 

 شنةي بةسؤزي

 :شةماَلَيكة, بريي تؤ

 ِرةوة هةوري ناهومَيدي 

 ئاياني ذين

 .دةماَلَيِرا

 :مةرةكةبي ثئنووسةكةت

 هةتوانَيكة

 بؤسةر زامي تةشةنداري 

 .ضةوساوةكان

 :وتةكانت

 هةتاوَيكن

 لةطوَلداني دَلي ساردي هةذاراندا

 طوَلي هيوا بة داهاتوو 

 دةثشكوَينن
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 :وتةكانت

 وزةيةكن 

 ضراي ِرَيطاي ثِرمةترسي

 .سَيننداي, شةوي تارمان
 

 هةتاوي31|3|13

 بؤكان
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 "…هةست و "
 

 الؤزمن و دةريايةك بريي ئ

 من وكَيوَيك خؤشةويسيت و

 .عيشقي ثريؤز

 من و دةشتَيك طؤراني وسؤز

 :من وداخي

 دووري ئَيوة بةسينةوة

 من و باوةشَيك ئاواتي

 سةر لةنوآ ئَيوة دينةوة

 :من وتاسةي

 ماضَيكي الضاوي فوئاد

 من وبريي داهاتوويةكي نةضةندان دوور

 !!!وةرزي تايف الوي فوئاد

 

 هةتاوي33|33|33
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 "يندانيز "
 

 

 طةر بيةوَي

 لة دةربيجةي 

 تةسكي سلوولي ذانةوة

 بةرةو كووضةي

 هةسيت ئينساني بِروانَي

 .شووشي  امضي دةبنة ثةردة

 طةر بيةوَي

 مةىل فِرين دةستةمؤ كات

 .بة سَيدارةوة دةنَيشي

 لةجيات ثةجنةي حةوانةوةش

 جةستةي

 لةرز ِرايدةذَييَن

 بةدِرَيذايي

 تةمةني طشت شةو و ِرؤذَي
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 وةرزَيرَيكة

 لةمةزراي بريو خةياآل

 بؤ داهاتووي

 .تؤوي هومَيد دادةضَيين

 

 هةتاوي33بةهاري

 م__ز
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 "بةهارة ديدار "
 لةم بةهارة ديدارة دا

 نةرمة باراني ئةوينة

 بةسةر طةآلي                         

 .داري هةستمدا دةبارَي

 هاذةي كانياوي تة يوي

 ويستىيةبناري خؤشة

 لة دةمارما دةطةرَيت و

 لة جؤطةلةي ماضَيكةوة

 .دَيتة خوارَي                            

 لةم بةهارة ديدارةدا

 طوَيم لة خرمةي كَيوي خةمة

 هةرةس دَيين

 خؤري هيوام لةساماآل

 ثَيدة كةنَي و

 .خؤ دةنوَيين                           
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31|33|3003 

 

 

 "ئاسةوار "
 

 ومانيبؤردو

 كي رؤشيما وناكازاهَي

 :وةزنةيةكة

 تا ئةو ِرؤذةي 

 ضةرخي طةردوون لةطةِرداية

 لةسةر شاني

 ويذداني مرؤظايةتي

 . ورسايي دةكات وبارة

 ئاسةواري 

 كارةساتةكةي هةَلةجبةش

 تاهةتاية

 بةئةندامي ثِرلةزامي

 مَيذووي كورد و

 تةختى تةوَيَلي ِرابردووي
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 .خوَين ِرَيذةكانيةوة ديارة
 بؤكان -هةتاوي31بةهاري                                                                

           

 

 "وشكةسالَ "
 

 ئَيستاش زةوي

 .هةر شَيدارة

 ئَيستاش زةوي

 لةشي خاوي

 بارانةكةي               

 .سةرةتاي وةرزي بةهارة

 ئَيستاش زةوي 

 .هةر شَيدارة

 ننيَيتؤوي سامل بوةش

 يدا دةِروآتَي

 ناخي كَيَلطة ئَيستاش خاوي بارانةكةي

 .سةرةتاي وةرزي بةهارة

 

 هةتاوي31|33|1
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 بؤكان

 

 

 

 "شيَعرة سيَو "
 بِريارم دابوو

 تا ماوم                

 بووكي جةفات

 لةذَير تاراي

 اي فةرامؤشي          

 .متاشا كةم              

 :وةكوو تؤ

- بةِرواَلةت  –منيش 

 ووداوَيلةطشت ِر

 .حاشا كةم

    بة خؤم نيية
 هةموو جارَي

 ثةجنةي يادَيك

 داري هةستم ِرادةذَيين و

 شَيعرة سَيوَيك 
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 وانةي ئةوينةوةسَيلة طو         

 .دَيتة خوارَي                              

 هةتاوي3130                                                                                                   

  

 "مةترسي "
 

 

 

 ئاكامي ذيين                          

 زؤنط و تاآلو بوو                                 

 ئةسثي شةثؤلي                         

 مةترسي دةرياي                        

 .خستة سةر ثاشوو                           
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 "سَيبةر"

 

 

 :سَيبةر   

 نَيشانةي طومانَيكة        

 ،لةناخي جسمةكاندا          

 ضون هَيشتا

 بِرواي تةواويان   

 .بة هةتاو نةهَيناوة       
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 "ازرِ"
 

      
 

 كانى داي لة بةرؤكي ِرووبار                  
 ازيدةرزي ِر                                     

 .بةدةريا طةَيشنت                                      
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"         " 

 

 ِرازي 

 هةَلفِريين هةور

 لة ئةويين 

 .بارين داية

 

 

 

 

 

 



  باران و دَلؤثة  

www.dengekan.com Page 59 

 

59 

 

 

 

 

 

 "هـيوا "
      

 لة بَيخاَلي خامؤشيدا      

 تاظطةيةكي شةوةهاي شةو

 تيخي بةستةي بيوَينت

 ةمشاَلي بَيدةنطيبةندي ِر

 .وةيلَيِرةواري هةَلرِب

 لة دامَيين شةكةت بوونا

 ضاوةي كاني سةنطةراني

 لةوةتا هةي

 خساريوتؤزي ماندويي ِر

 .رَيبواري ياغيت سِريوة

 لة ئامازؤني ون بوونا

 رَيطايةكي بئمةترسي



  باران و دَلؤثة  

www.dengekan.com Page 60 

 

60 

 لة طيذاوي دوودَليدا

 ثاثؤِري طةورةي ية يين

 لة توَيي هةوري ماتةمينا

 ثَيكةنيين بارانَيكي

 .بارانَيكي ثَيكةنيين   

 

 

 "كاروان "

 

 دةنطي زةنطي

 تة بن طوآكاروانَيكم دَي

 لة ثئدةشيت ئاواتة دَيرينةكامنا

 هَيدي هَيدي

 .دآ و دةئاذوآ

 زايةَلةي زةنطي سةر افلةي 

 ئةم كاروانة

 ئةبيستم وا

 جةرطةي شةوي تارا, بةنَيو

 ِرووة و ئاسؤ
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 بئ طوَيدانة كؤسث و رَيطر

 .طاو ئةنئهةن

 ئةم كاراوانة 
 درةختَيكي بة دةيان جار

 ثةل كراوة و

 .كة ضي ئَيستاش بةثَيوةية

 ئةم كاروانة

 ِرووبارَيكة بةدةيان جار

 سةددي لةبةر بةسرتاوة و

 .كة ضي هةروا بةرَيوةية

 ئةم كاروانة 

  ة نةسَيكي بةدةيان جار

 هةَلقرضاوة و

 .هةر زيندوة

 ئةم كاروانة

 خؤرةرَيبوارَيكي شاري 

 سةدان ساَلة بةرَيوةية و

 .ماندوو نةبوة
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 " هاني هةستان "
 بؤ هاوريَيةكي شاعري 

 

 لةضي ئةدوَيي؟

 هاورَيم، لة خةم؟

 بؤ نازاني خةم تاوَلَيكة

 لة هةواري دَلي تةنطي

 زؤربةي خةَلكا

 .هةَلدراوة

 لة ضي ئةدوَيي؟

 تةمي ترس و بئ هيوايي؟ 

 ئةويش ضةشين ئاآليةكة
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 ندي ئاسؤي هيوايلةسةر دو

 .ضةوساوانا هةَلكراوة

 لة شةو ئةدوَيي؟ 

 شةو بةرطَيكة

 سةدان ساَلة لة ئةندامي

 .ذيين ئَيمة، هةَلطَيشراو

 لة ضي ئةدوَيي؟

 لة خةو هةستان؟

 !باَلدارَيكة

 :ساَلةهاية

 لةسةر ديواري كةالوةي

 .خةونةكامنان، هةَلكورماوة

 خؤ برسَيتيش

 نوردوو، نوردوو
 لةناو سفرةي

 ةموو ماَلة هةذارَيكاه

 . ةد كراوة                       

 :لة تؤم دةوآ

 بؤم لة ثةجنَيرةيةك بدوَيي 
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 لة ثشيت شووشةكانيةوة

 كيذي شادي 

 .خؤ بنوَييَن

 بؤم لة ك ة بايةك بدوَيي

 .تةم و مذَيك برةوَينئ 

 .هاورَيم وةرة

 بؤم لة ئاسؤطةيةك بدوآ 

 لة سبةينَيي داهاتوودا 

 . سوآ رؤذ بَيتة

 بؤم لة  امضي و مشتئ بدوآ

 :كة تةزووي

 .هاني هاستان بئ

 رَيي هةرَيمَيكم نيشان دة

 :كة لةوَيدا

 كي ئينسانيمايف ذيانَي

 بؤ هةمووان بئ

 .بؤ هةمووان بئ
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