
عةبدولوتةل�يب عةبدول�ل�

         

ئاو ميوانى
شيعر                                          



 ئاو ميوانى 2___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 



 ئاو ميوانى 3___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

 

ناوي كتي�ب: ميوانى ئاو
  بابةت: شيعر

شاعي: عةبدولوتةليب عةبدول�ل�
ثيتضني: شاعي
تابلؤى بةرط: 
ديزاينى بةرط:

ذمارةي سثاردن:
ضاثي يةكةم: 

تياذ:
نرخ:

ضاثخانة:
ثي�دراوة2010ذمارةى سثاردن ( )ى سال�ى  ى  ى7 

ناوةر:ؤك:
7كةس لةمال� نيية....................- ئاوى مةزن تكاية 



 ئاو ميوانى 4___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

18 بةيادى ئاو ثيةكان هي�شتا مندال�ن...................-

23 بةدطوماني لة ثي�شهاتي باراني� كة ناباري�............-

27- مرؤظ نة سةرةتايى هةية نة كؤتايى...................

33 ئي�وارةيةك وةك دري�ذكراوةى رؤحم ثر: ضاوةر:وانى....-

37وةك ئةوةي ضاويلكةكةي ونكردبي�.. - باران دةكةوي�

43ى باش بي�ت...................يةك دةشى� باران دل�دانةوة-

50 ذيان ئاو و ئاو دةر:وا.................................-

59 خةون بة ثيبووني ئاوةوة دةبينم.....................-

69  خةونةكاني باران...................................-

74- دةريا بة دال�غةى خؤ رووتكردنةوةى باران........... 

82- مةرطى ئاو شي دةضي�تةوة...........................

90 طةل� تينووةكانى باران...............................-

95  - نيطارة رووتةكانى ئاو................................

104 ميوانى ئاو..........................................-

108كؤل�نةكانى ثيى................................... -

 112 مانط دةبارى�.......................................-

  لةب777777777777777777777ةر-  

118..........................................باران

شاعي لة ضةند دي�ري�كدا-   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,124

127 بةرهةمة ضاثكراوةكاني شاعي.....................- 



 ئاو ميوانى 5___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

.ئةو كةسةى لةتةك دةمكردنةوةدا شتةكان دةدركي�نى�، مرؤظ نيية، هةنارة
 "ثةندي�كى ذاثؤنى"



 ئاو ميوانى 6___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

مال� نييةئاوى مةزن تكاية كةس لة 

خةيال�ى دل�ؤثة ئاوى���تؤ لة 
وةرة ذوورى�

ة ئاوى� كة ثر:ة لة خةوندل�ؤث
ثر:ة لة ترثةى تةنيايى

م... ئارامئارا
لةسةر ريتمى ثيبوون دى�
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 نيشتمان دةدالة دةرطاى
ضةشنى شيعر

 

ة ئاوى� كة ثر:ة لة وةهمدل�ؤث
دواى منال�بوونةوةى بة دوعاى بةرزى 

طريان
دواي بةندكردني مةلةكاني يادةوةري 

لةبةر دل�ى كزى مي�ذوو
دواى كردنةوةى لثةر:ةكانى خؤشبةختى

بة ئومي�دى فر:ين
نيشتماندواى ئومي�دة كوذراوةكانى 

لة بي�هودةيى طفتوطؤ
دواى طيانكي�شانى جوطرافياى

خزمايةتى
فةرهةنطى منال�ى و شيعر
لةبةر دل�ى راستى دةريا
دواى داطيسانى ئاوي�نة
غةريبةكانى عيشق بوون

دى� وةك ضؤلةكة لة ثةنةرةى ول�ت دةدا
لةذي�ر لي�وانةوة دةل�ى�:

ئاو لي�ل� مةكةن
ئاوى مةزن
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ة ئاوى كة ثر:ة لة وزةى شي�تبووندل�ؤث
ثر:ة لة ئاذاوةو دوودل�ى

ئي�وارةيةك لةسةر تةرمى لرى ثي�كةني دى�
تةنيا تةنيا

وةك سي�بةرى شيعري�كى مات
 

ة ئاوى� كة ثر:ة لة نامةى خؤكوشتدل�ؤث
ثر:ة لة غةريزةى سةفةر

يةكى سةرطةرداندى� وةك دةنطى بال�ندة
 ولةشوي�ني�كى ناديار

دوور...
طةرانى لة دةرةوةى زةمةنشوي�نى� بة ني

دةر:وا...
نيشتماندةر:وا تا هي�زى 

شوي�ني�ك ثي�ش طفتوطؤ كردن
بة دل� دةل�ى�:

شةل�ل�م لة رةضةلةكة رةش و سثييةكانى زمان
جةم دى� لة ثةشيمانى

بة ضرثة بة جةستة دةل�ى�
بةني�و رؤذنامةكاندا دي�م

خةريكة لةخؤم دةبةوة

ة ئاوي�كى شكاودل�ؤث
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شكاو..
لة
تة
مة
...ن

لة رةطةكانى رؤحنزيك 
 

ة ئاوى� كة دةل�ي�ىدل�ؤث
سةرقال�يية حونة ناكرى�
دةل�ي�ى تي�نوي�تيية قسة ناكا

بة ضرثة دى�
ضةشنى وي�نة جي�ماوةكانى

دواى عيشق
بة جةستة دةل�ى� ثةلةكة

خةريكة دل� لة دل� بدةم
بة شيعر دةل�ى� ئارام بة

خةريكة دل� لة ئاو بطرم
 

دل�ؤثة ئاوى� تؤ لة رةشبينى 
وةرة ذوورةوة

بةر لة ثياسة ساردةكانى باخضةى ذيان
ةوى خؤكوشتبةر لة طر

بة طال�تة لة دةفتةرى يادطارى نووسى
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 نامؤ

ة ئاوى�دل�ؤث
كة لة دةفتةري خةونةكاني نووسراوة:

ثر:بووم لة هي�لكارى ساختةى
سنورةكانى خؤشبةختى

بةر لةوةى عيشق بكوذى�.

ة ئاوى� بة دل� دةل�ى�:دل�ؤث
بةر لةوةى ترس لة كؤل�نةكانى نووسي

راوم بنى�
من لة ستايشى ئاوي�نة
ذيان بة هةتاو ناسان

 

ة ئاوى�دل�ؤث
لة دةفتةرى ثةناهةندةيي نووسراوة

ثر:م لة جةنطى شكاوى سةربردةى (با)
سةربردةكاني ياخيبوون

ثر:م لةخؤم
ثر:تر لة كل�ثةى تةنيايى

بةر لةوةي نيشتمان لة كؤل�نةكانى ذيان
راوم بنى�

كضانى ئاو شكؤفة بكةن
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دل�ؤثة ئاوى� تؤ لة يادةوةرى 
وةرة ذوورةوة 

ة ئاوى� كة ثر:ة لة سادةيى ئةويندل�ؤث
لة كووضةكانى وةر:سبوون

لة شةقامة ماتةكانى هيض نةطووتن
لة طؤرانيية داطيساوةكانى مةحال�

باران .. باران 
ىبةو نةختة هةناسة طةرمة
لة مردن بؤى بةجي�ماوة

بةو روخسارة راونراوةي 
لة ئةفسانةكان كةوتووة

هةموو غةمة وردةوةبةو 
كة لة هةنيةى طةرما دةتكى�

دى� لة ثةنةرةى دل� دةدا
وةك ثةثوولة

دةطةر:ي�تةوة ضةشنى (با)
 

ة ئاوى� تؤ سةير كةدل�ؤث
و ئةوةي ثر:كرابى�وةك

لة لثةر:ة بى� ذمارةكانى بةدبةختى
ثر:كرا بى� لةوةى بةيةكجارى 

لةطةل� مةرط بر:وا 
بي�هودةيى لةطةل� نيشتمان 
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كا دابةش
لة دل�ى ثةنةرة دةدا

ضةشن باران
.هةل�دةوةرى� وةكو طةل�

 

ة ئاوى�دل�ؤث
كة دةبوو بةديار شةو دانيشى�

كةنال�ى نائومي�دى بكاتةوة
لةسوي�ى سةفةر

ة ئاوى�دل�ؤث
كة دةبوو لة نزيك رؤذ لةسةرةخؤ

سةما بكا و
ة هةتيووةكانى خؤىرست

دابهي�نى�  لة بؤشايى
وةكو ئةوةى بل�ى� ضؤنن

 

ة ئاوى�دل�ؤث
ك بنووسى�كة دةبوو لة طؤشةية

دل�م تةنطة
تينووموةكو ئةوةي بل�ى� 

ماندوو.. ماندوو ة ئاوى�دل�ؤث
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ضةشن تةمةن
لة دةرطاى نيشتمان دةدا 

وةكو ئةوةي بل�ى� دةمرم
ئي�وةش دةل�ي�ن: 
مال� نيية؟تكاية كةس لة 

 

ياسةى دل�ؤثة ئاوي�كى سةركةشتؤ لة ث
وةرة ذوورى�

ثةلة بكة 
بةر لةوةي يةكت ببينن

تؤ سةير كة
باران رؤشنايى ثياوي�كى قةدةغةية

لة نيشتمان
تؤ سةير كة

باران هةناسةي ثياوي�كى راونراوة
لة نيشتمان

ئاسان دةل�ي�ى بيابانة
نيشتمان ثياوي�كى نامؤ

 

دل�ؤثة ئاوى�تؤ لة سكي�ضى خةمبارى 
رامي�نة

بةر لةوةي بة دةريا بطةيت
هةر لة تةنيشت بارانةوة ثرسيار بكة
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ةكةم لة دوودل�ى شةو هةل�ضنييووةمال�
بى� تاقةتتين ئةستي�رة لةبري 

ئةدري�س بدؤزةوة
بى� تاقةتتين ئةستي�رة لةبري ضرا

دةفتةري سووتانةكاني
وةك يادطارى جي�هي�شتووة

 

بة شةقامي در:دؤنطيدا وةرة خوارى�
لة دواي ثي�كى دل�دانةوة

خةيال�ى هةل�مبةر لةوةي 
دةستت بطرى� بةرةو مةنفا

وي�نة رووتةكاني ول�ت
لة ثي�شانطاى خؤكوشتندا كؤكةرةوة

بةر لةوةي ببى� بة باران 
بةر لةوةي نيطات تةر: ببى� 

روخساري لةت لةت كراوم لة طومر:ايى
ضةشن شيعر 

دابهي�نة؟
هةولي�ر2001كانووني يةكةم 
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بةيادي ئاو
ثيةكان هي�شتا منال�ن

) 1(

رةنطة ئاو ثي�ش ئي�مة بي لة تةمةن بكاتةوة
ئةوة عةقل�ي كةسي�كة كة دةل�آ

با ئاطر بطؤر:ينةوة بة ئاو
ترس هةميشة دري�ذ دةبي�تةوة

بؤية ناتواني لة سيحري ئاو ثةشيمان بينةوة
)2(

باران دةبارآ
من لةبةرانبةر بةهةشت يان دؤزةخ 

دل�م دةبآ بة ئاو
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عةشق دةبارآ 
بةلم دل�م ثرسيار ناكات

هةميشة تةنياتر دةبآ
)3(

نيشانةكان لة باران ثي�ضا
بؤ ئةوةي ئاو لة دةريا بةدطومان نةبآ

ئةوةندةي ئاو لة دةرياية
خؤمان لة باران شاردةوة

بةلم ئةوة تةنيا هةر قسةي من بوو
قسةي منال�ي�ك

منال�ي�ك لة ناوةوةم بآ ضةتر
لة رابردوو دةهاتةوة

بةر باران
)4(

ئةوة باران نيية دري�ذ دةبي�تةوة
ريشي ثيي�كة كة دةل�آ
حةقيقةت سثي بؤتةوة

ضةشن ئاشت 
)5(

ئاو هةميشة ثر:ة لة عةشق
ئاو هةميشة دةدرةوشي�تةوة

لة ثشتةوةي ئاو هةميشة ترسي�ك
مةنفاكاني ناوةوةمان رايي دةكا
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تا لةو ديو ترثةي طومانةوة
نزيك بينةوة لة طومان

)6(

باران طؤر:اوة بة ماتةم
دةريا بة تةنيايي

منيش خؤمم ونكردووة
بةلم ئاو ببوو بة ئايةت

من ناسكي ئةو بارانةم دةخوي�ندةوة
)7(

باران بآ ئةوةي لة ئي�مة بثرسآ دةبارآ
ثيي بؤ بةرجةستةكردني خؤي لة ئاو دةثاري�تةوة

باران بة ئةندازةي ثيي
ئاسان دةخاتةوة خةيال�

ثيي بآ ئةوةي لة ئي�مة بثرسآ
قسة دةكا

)8(

ئاو مايةي ئازارة
دةريا مايةي سةرطةرداني 

بارانيش هةرواية
بةلم لةوة بآ هودةتر 

قسة لة دابةشبوون بكةين
باران لة بيكردنةوة دةكةوآ

لة ثيي راست دةبي�تةوة
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بةلم لةوةش بآ هودةتر
قسة لة دابةشبوون بكةين

)9(

يةكةم باران بوو لة دواي ئاو
بة عةقل�ي مرؤظ بي�تةوة

يةكةم دةريا بوو دواي باران
بزانآ ئاو

تةنيا منال�ي�كة بةناز
قسة دةكا
قسة ناكا

)10(

جةستةي ئاو وةك طومان نايةت
باران هي�شتا باران بوو
دةريا هي�شتا زيندووو

ئي�مةش جطة لة ثيي 
سيحري ئاو دووبارة دةكةينةوة

هةولي�ر20001ئاداري 
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بةدطوماني لة ثي�شهاتي باراني� كة ناباري�

دةريا و دةريا
دةضمةوة خزمةتي سةفةر

كؤترةكان بة (با) دةسثي�رم

دةريا و دةريا
رةش دةضي�تةوة نيشتمان

رةش وةك ئةو شةوة سثيانةي
دةطةر:ي�مةوة طؤشةي مال�

دةريا و دةريا
ثي�شهاتةكاني باران دةنووسيةوة

مي�طةل لةني�و تةمتومان خؤي وندةكرد
من لةبةرانبةر نيشتمان

بةدطوماني دةخوي�نمةوة
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دةريا و دةريا
شةو خةونةكان بة (با) دةدا

نيشتمان دةفتةري مانا

دةريا و دةريا
مي�طةل وةك (با) ضنط بؤ هةل�ضوون دةكاتةوة

شةو وةك باران هةل�دةوةري�
نيشتمان وةكو بيابان

دةريا و دةريا
ئاو بؤني لشةي مي�طةلي هةل�طرتووة

مال� بؤني بارووت و زيندان

شةو و شةو 
مي�طةل دةباري�

ئاو بةرةو مةنفا كؤض دةكا
منيش ورد ورد بةرةو طومان

دةريا و دةريا
باران زةرد زةرد هةل�دةطةر:ي�

بيابان دةنووسي�تةوة
منيش نامةي سةرطةرداني بؤ كؤترةكان
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دةريا و دةريا
لقي�كي ئةو بارانة دةضي�تةوة ني�و بوون

لقي�كي دةطةر:ي�تةوة بؤ سةر رةضةلةكي طةل�
لقي�كي دةخزي� و

لةو ديووى بةدطوماني دةريا دةيبا

طةل� و طةل�
خؤم لة باران بةتال� دةكةم

طةل� و طةل�
بة دةنووكي ئاو دةنووسم نائومي�دي

طةل� و طةل�  زةرد هةل�طةرام
(شةوةكان رةش دةكةمةوة)

طةل� و طةل�
ضالكانة دةضمةوة مال�

ضالكانة ثي�كي�ك لة دل�ي خؤم هةل�دةدةم
ورد ورد تةنها بؤ يادطاري

لة نيشتمان
مةرط بةرستةوة دةكةم

هة ه77ةولي�ر2001تةموزي 
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مرؤظ نة سةرةتايى هةية نة كؤتايى

بى� ئةوةى مرؤظ بزانى�
باران لة بليمةترين سةدة ئةسثي�ك لةخةودا دةبينى�

ئةسثي�ك لةجةستةى دؤزةح دةضى�
لةرؤحى دؤزةخ زيندوو دةبي�تةوة

لةدارستانى تةنياييدا دةل�ى�:
ذيان لة دل�ؤثى� دةطاتةوة دةريا

دةطاتةوة مروارى
بة ئؤقيانووسى سةفةردا تي�دةثةر:ى�
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بى� ئةوةى مرؤظ بزانى� 
شتةكان سروشتي و هيضيت

سروشتي و هيضيتيش

 بى� ئةوةى مرؤظ بزانى� 
ئةوةى باران دةيكا

نة ئةفسانةية نة يارى زمان
نة دؤزةخة نة نهي�نى ئاطردز

ئةوةى باران دةيكا
خةيال� بوو ثةل�ة ثةل�ة لة سةرما

بةدةورى خؤكوشتندا نيطاى دةنةخشان
مرؤظ لةو خةونةوة

لةني�وان خؤكوشتني�ك و خؤكوشتني�ك
نة سةرةتايى هةية نة كؤتايى

بى� ئةوةى بي لةخةون بكاتةوة
هةموو مرؤظي�ك كة دةطاتةوة مرؤظ

دةبى� بة ئاو
حةقيقةتي�كى شثر:زةية ذيان

باران لةني�وان ئةو هةموو حةقيقةتة
بى� ئةوةى ثرس بة ئاوي�نة بكا

دل�ةر:اوكى� بةيةخةوة دةكا
خةون لةثشت ئةو نةخشةوة 



 ئاو ميوانى 24___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

دةبى� بةدارستانى ئاو
بةل�م لةمةوثي�ش نة دةريا

نة بيابان
بارانى هةناسةيان خؤشى نةكردؤتةوة

بى� ئةوةى دةريا بزانى�
بيكردنةوة لة مرؤظ

كاري�ك بوو ثر:او ثر: لة مروارى سةفةر
لة بال�ندةى سي�بةري�كى دل�تةنط

دةريا هةبى� يان نا
رؤح لة دل�ؤثة ئاوي�كى سةرطةردان

بةزةويدا دةر:وا
نة باخضة هةية نة بيابان
هةموو ذيان لة نائاطايى

تي�كةل� فرمي�سكى شةر: دةبى�
خةوني�ك كة رووناكى ناطاتة ئةوى�

بةزةويدا دةر:وا
رووناكى لةمال�ةكةى خؤى ثر: بةضاوةر:وانى  دةل�ى�:

هةتا باران ببارى�
ترس نة بال�ندةية نة كؤتايى

مرؤظ لةساردايى وي�ل� دةبى�
ئةسثي�ك لةخةودا دةبينى�



 ئاو ميوانى 25___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

بةدةريادا دةر:وا

مرؤظ هةبى� يان بيابان
شتةكان سروشتي و هيضيت

سروشتي و هيضيتيش
شةهيدةكان مي�ذوو بؤ بليمةترين سةدة بار دةكةن

نائاطايى لةو خؤكوشتنةدا دل�ؤثى� حيكمةت
دةخاتة بةر هةستى تاريكى

تاريكى بةزةويدا دةر:وا
ئاو دةطةر:ي�تةوة بؤ ئةوةى يةكي�ك هةبى�

بةزةويدا بر:وا

شةر: نة سةرةتايى هةية نة مرؤظ
دةريا باخى طريانة

باران هةزاران سال�ة لةخؤكوشت
جانتاكةى دةكاتةوة

خةوني�ك بة بيابان دةكي�شى�
خةوني�ك بة نائومي�دى دري�ذ دةبي�تةوة بؤ ئةوةى بل�ى�:

لةدةروازةى بليمةترين سةدة
هةل�دةقرضى� ئاو

دةريا لةناوةوة بةتال� دةبي�تةوة
مرؤظ بؤ ئةوةى يةكي�ك هةبى�

بةزةويدا بر:وا
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بةدةريادا بر:وا
بةئاساندا بر:وا

دةضي�تةوة جةنط

2002تشرينى دووةم 
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ئي�وارةيةك وةك دري�ذكراوةى رؤحم ثر: ضاوةر:وانى

ئي�وارةيةكى تةنيا
 ثر: نائومي�دىول�تي�ك

وةك ئةوةي بيابان لة طةل�دا بنوى�
ئاو بؤ ثشوودان ل كؤ بكاتةوة

من ضاوةر:وانى دةمكوذى�
ضاوةر:وانى بال�ندةيةك

كة ئيت بي لة نيشتنةوة ناكاتةوة
كة ئيت بة ئةندازةي فر:ين

لة نيطةرانى رادةمي�نى�
بة ئةندازةي نيطةرانى

م شةثؤل شةثؤلخةيال�
لة باران رادةكا

 دل�ؤثدل�ؤث
لةبي�دةنطى دادةبةزى�

بي�دةنطى



 ئاو ميوانى 28___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

وةك دري�ذكراوةى ضاوةر:وانى
بة مردن دةسثي�رى

منيش ئةستي�رة ئةستي�رة 
بةنيطايةكةوة دةهاتةوة

سال�ةهاية ئةفسوون رةنط دةكاتكة 
بةنيطايةكةوة دةهاتةوة

نيشتمان خةوال�ووبة ئةندازةي 
 

ئي�وارةيةكى ماندوو
نيشتماني�كى ديل 

ثر: لة طي�ر:انةوةى بي�دةنطى 
بي�دةنطى 

وةك دري�ذكراوةي ئاسان
دةمداتة دةست بيابان

كردني مانطلةوى� لة سةير
م تووشي باخضةيةك دةبووخةيال�

مال�ى حةقيقةتباخضةيةك لة سةر بةر
درةختة مةستةكاني بة دواى خؤيدا 

كي�ش دةكرد
باخضةيةك وةك دوودل�ى بنووسي�تةوة دةل�ى�:

دةنطى ئاو حيكمةتي تياية
دةنطى ئاو 

با ب7اران باران



 ئاو ميوانى 29___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

هي�ل بةذي�ر ثيتةكانى ذياندا دةهي�نى�
با ب7اران باران

لةذي�ر طةل�دا بي�هوودةيى كؤ دةكاتةوة
 

ئي�وارةيةك
وةك دري�ذكراوةى رؤحم

ثر: ضاوةر:وانى
نيشتمانوةك 

خةيال�ى مةرطى بةري�تنائومي�دى تا 
مةرط

وةك باران تةر:ى كا
 

ئي�وارةيةك
وةك ئةوةي في�رت كا

بر:وا بة يادةوةري بهي�نى
كتوثر: دةكةوتة سةر هةواي بيكردنةوة

لةبةر دةم بيابان
ئةو وي�نة خةوتووانةم بة نيطةرانيةوة هةل�دةواسى

كة باران
تا تاقيكردنةوةي مةرط

ةدةفر:ىبة سةرياندا ن
ئةو وي�نانةى 

كة ئاو تا سنووري ثي�كةني
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دةضووة طةروويانةوة
 

ئي�وارةيةك كة رؤحم كزةى دى�
لة ضاوةر:وانى

 

ئي�وارةيةك كة نائومي�دى بة ثي�كى�
بانطم دةكا

نيشتمان ئي�وارةيةك كة 
دادةبةزي�تة ني�و بازار:

لة شةر:ى ضاوةر:وانيدا 
ديلم دةكا

هة ه77ةولي�ر2002تةموزي 



 ئاو ميوانى 31___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

باران دةكةوي�
وةك ئةوةي ضاويلكةكةي ونكردبي�

باران وةك ثيي�ك ضاويلكةكةي ونكردبي�ت
ثةنة دةكوتي� لة دنيا

نة ئاسان ديارةو نة مرؤظ
ئةوةي ئةمر:ؤ لة باران جي�ما

دوي�ن� لة شةر: ثةشيماني فةتح دةكرد
دووبارة ذيان كورتي هي�نا

كورتي هي�نا ثةيامي بي�هودةي باران
دووبارة مرؤظ بؤ ئةوةي تةنيايي بروخي�ن�

دةضي�تةوة جةنط
ئةوة نازي طةورةبووني سروشت نيية

باران وةك ثيي�ك ضاويلكةكةي ونكردبي�ت
ساتة دةكات لة طةل�
مرؤظ لي�رةوة ري�دةكات
ذيان لي�رةوة ديار نيية

دةريا لة بي�زاري هةل�دةطةر:ي�
شةثؤل دةدا جةنط

ئيت هةموو دنيا لة ئال�ؤزي دادةطيسي�
نة باران ديارة

نة ذيان
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نة ذيان ديارة
نة مرؤظ

شةر: هةموو شتةكان دةكاتةوة
باران دةكةوي�

وةك ئةوةي ضاويلكةكةي ونكردبي�ت
مرؤظ دةكةوي�ت

لة شةر:دا خةو دةيباتةوة
دنيا لة هاتن باران طةل� طةل� هةل�دةنيشي�

مرؤظ لةتاو فةرامؤشي 
بةرةو جةنط دةطةر:ي�تةوة

سل�و.....
ئةي جةنطاوةر

بؤ ئةوةي يةكي�ك بناسم
بة ضاويلكةي تةنيايي لسايي نيشتمان دةكةمةوة

بؤ ئةوةي بال�ندةيةك بال�ي ثي�كةني لي�كبدات
لقة ئاوي�ك دةخةمة ذيانةوة

بةرلةوةى بة دل�تةنطي بنووسم: جةنط
حةز دةكةم دنيا بة باران بسثي�رم

بة مرؤظ بل�ي�م
نيطاري شؤر:ش بكي�شة
لة كاتي تةريقبوونةوة



 ئاو ميوانى 33___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

ئيت تةواو هةموو لة باران وندةبي
نة ئاسان ديارة نة مرؤظ

سل�و.....
من شةر: ناخوازم 

بةل�م باران بة تووندي هةناسة دةدات
وةك ئةوةي ضاويلكةكةي نوي�كردبي�تةوة
دةضي�تةوة سةر يةكةمي هي�لنةي جةنط

يةكةم ثيت نائومي�دي

شثر:زةية باران
لة دل�ؤثي�ك سةرطةرداني دةكا مرؤظ

تؤش لة شةر:دا سةيري بي�زاري خؤت بكة
لةوي� كة باران ضاويلكةكةي ونكردووة

ذيان بةرة دةريا وة
لةوي� ئةوةي بيابان دةينووسي�

تؤ وةك باخضة راظةي بكة
لي�رة ئةوةي دنيا بة باراني دةكات 

تؤ لة بيابان شةثؤل شةثؤل بيخوي�نةوة
نة ئاسان ديارة 

نة ذيان

مرؤظ بةو هةموو خةونةوة
بة دل�نيايي دةجةنطي�



 ئاو ميوانى 34___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

تةنيايي
باران بارن خةريكة بل�ي�
مرؤظ لةو هةموو جةنطةدا

نة كؤتايي هةية 
نة ئاو

ئةوةي شةر: بة مرؤظي دةكات
باران كال�ي دةكاتةوة

نة ذيان ديارة
نة مرؤظ

هةموو رستةكان دةبنة ثةثوولة
هةموو بال�ندةكان دةضنةوة هي�لنةي سةفةر

مرؤظ بة تةنيا ري�دةكات
باران بة تةنيا دةباري�ت

شةر: لةو ديوو دةريا ثةيامي�ك بؤخؤي دةضني�ت
نة لة سيحر دةكات

نة لة طومان
هةموو شتةكان دةضنةوة سةر ريتمي سةفةر

هةموو دنيا لة تةنيايي قوول�ث دةدات
مرؤظ دي�تةوة

سيحري باران بة تال� دةبي�ت
مرؤظ دي�تةوة

دةضي�تةوة جةنط



 ئاو ميوانى 35___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

مرؤظ لة جةنط خةو دةيباتةوة
لة بي�زاري ثي دةبي�ت

لة تةنيايي وةك ضاويلكةي باران دةشكي�
نة باران ديارة

نة ذيان
نة ذيان ديارة

نة مرؤظ
هة ه77ةولي�ر2003ئاداري 
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يةكى باش بي�تدةشى� باران دل�دانةوة
     

ئة ئة7بةدييةت هةل�دةطرمةوة بؤ ئاو رستةيةكي تر لة 
ئةطينا بر:وا ناكةم باران ببارى�

لةوة ثيترئةطينا زؤر 
خؤم نيشان دةدا

 

لةوة ثيترزؤر 
دةشى� دل�دانةوةيةكى باش بي�ت

 ضاوةر:وانى ئاولة
كة كة77 لةبةر باران  ضاوةر:وانى رستةيةكلة

هةناسة دةدا
ضاوةر:واني طةل�يةك كة بةر لة مردنلة

دةنووسى� باران
 

 و ئاوئاو
 ئةستي�رةيةكةوة ثياسة دةكةينلة
دل� حةز بكا تةنياتا 

تا ضاو بر:بكا وي�ل�
لةوة كزترئةستي�رةيةك زؤر 

بةرطةى دووبارةبوونةوة بطرى�
دووبارة عاشق بوون

باران ئةوةي نةطووت



 ئاو ميوانى 37___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

مر	 م7رؤظ بكةوى� وةك ئةوةي نةتوانى� شوي�ن
مرؤظ ئةوةي نةطووت

لة غةمي خؤى ثةشيمان بووبي�تةوةوةك ئةوةي 
بيابان رووت رووت 

لة خةودا دةبينى�ثةرييةك 
با ب7ارن باران

دةرياوةدةكةوي�7تة 
دةريا ضةند دةبةنط بي�ت

 توانايداية جيهان بة ئارةزووي خؤىلة
ضةندة جارةي باران بكاتةوة

ئاو ضةند نةرم بى�
 توانايداية مرؤظ مرؤظ رابال�ى�لة

مرؤظ ضةند زؤر بى�
 توانايداية ذيان ذيانلة

دابةشي نائومي�دى بكا
 

با ب7اران باران
 نائومي�دى كؤ دةبينةوة لة

دةشى� باران دل�دانةوةيةكى باش بي�ت
بةل�م بيابان 

 ئةستي�رةيةك دةهاتةوةلة
وماننزيك ط

دةشى� بيابان دل�دانةوةيةكى باش بي�ت



 ئاو ميوانى 38___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

بةل�م باران
رووت رووت
دةرياوةدةكةوي�تة 
لة خةودا دةبينى�ثةرييةك 

نةرم نةرم 
لةوة دل�xطيترزؤر 

بوونةوة بطرى�بةرطةى دووبارة
لةوة دل�xطيترزؤر 

بةرطةى فةرامؤشى بطرى�
 

لةوانةي سةفةر دةضنمبؤ باران رستةيةكي تر 
  وةك ئةوةي كؤل�ن كؤل�ن

نةخشةي رؤذ هةل�بدةمةوة
  كؤل�ن كؤل�ن

ئاو ناثاكى لةئاو بكا
ئي�وارة ضل� ضل� بشكى�

 

لةطةل� ئاو نائيت 
 زينداني�كةوة قسة دةكةملة

دةل�ي�ى بة باران ضنراوة
ثة ثة77شؤكاوى  كتي�بي�كةوة كة سةفةر لةوثةر:ىلة

حيكايةت دةكا
ائومي�دى وثةر:ىلة نا ن



 ئاو ميوانى 39___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

ذيان بة قةوزةوة
لة تةمةن دةطرى�طاز 

لة غروورى منذيان 
دةريا دةيبا

 

دةريا و دةريا
لة خةودا دةبينم ثةرييةك 

وةك ضراي باران دةثشكوى� 
وةك ضراي باران

لةوةي بةياني هةل�وةري�بةر 
نازي شةو هةل�دةدا
وةك ضراي باران

لةوةي ئي�وارة بكةوى�بةر
كز كز بةتاريكي تةرم دةكا

خةيال� دةل�ى� بة ئاوم طووتبة 
لة ئازايي ذياننةفرةت 
لة سةفةرنةفرةت 

 

ئاو بة رستةوة خؤى دةكوذى�
نةخشةي رؤذ زةرد هةل�دةطةر:ى�

باران ضل� ضل� خؤى بة نائومي�دييةوة
هةل�دةواسى�

لة تةنيايم بزر دةبى�تةمةن وةك مانط 
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لةوثةر:ى ثةر:طيى منيش 
طةل� بيابان ل دةمبالة

دوور دوور 
زينداني�ك بة تاريكي دةناسي�نم

لةوةي لة كةناري بي�هودةيى رووت بةوةبةر 
ثةرييةك دةبينم

ى�نةرم نةرم وةك نيطةرانى دةبار
كتي�بى طول� ثةر: ثةر: دةكا

 

ى�من دةل�ي�م باران نابار
نائومي�دى دةل�ى� رةنطة

من سي�بةرى حيكايةتة مةستةكاني
حةقيقةت

كتي�بى طريانى شةوان
نائومي�دى

دي�مةوة لة نائومي�دىمن ئاو ئاو 
سةفةر دةل�ى�

شيعر بةشي ئةوة دةكا بل�ي�م تةنيام
من دةل�ي�م 

ى�لة دل�ؤثة ئاووةك ئةوةي كتوثر: تةمةن 
ثةشيمان بي�تةوة

لة نائومي�دى دةشكي�مكتوثر: 
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ثيى و ثيى
دةشى� باران دل�دانةوةيةكى باش بى�
دةشى� سةفةر دل�دانةوةيةكى باش بى�

دةشى� 
دةشى� 

 ى�من دةل�ي�م باران نابار
2003تةموزي 

ذيان ئاوو ئاو دةر:وا

بل�ي�م ئاو يان باران
ى�لة باران دقسة 

وار:ذيان وةك باغي ئاو دة
ني ني7شتمان دةكوذي�تةوة           
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خور:ةى بيابان نيية
ى�بال�ندة وةك طول� دةبار

خو خ7ونضة وةك ماض       
خورافاتي دةريا نيية 

ى�باران دةمر
لة لة77 ئاو زيندووو دةبي�تةوة            
 

خورافاتي باران نيية
ئةوة دنياية بة ئارةزوو خؤى

دل�ى ئاسان 
بة ناوي خوا 

دو د7و7وبارة تةنط دةكاتةوة    
 دةبى�ر:دو د7و7وبارة طيان تة    
�ن دةكا      �م تال با ب7اران دل
 

مرؤظ دةبى� بة طومانةوة
نيشتمان هةنطاو بنى�بؤ 
 

بل�ي�م ئاسان يان ئاو 
ى�لة باران ناكةوقسة 

لة ثةنةم ئال�وةئةوة دنياية 
ى�لة جةستةم دةبارئةوة بارانة 

هة ه77ةتا فةنابوون                     
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ذي ذ7يان دةر:وا        
اوو ئاو                  ئا ئ
 

بةرانبةر كي�شة طةورةكانى مرؤظلة
بةرانبةر كي�شة ساردةكاني ئاسانلة
وة و7ة7ك بال�ندة                          

لة ئاساندةنووك 
طول� دةضنى�                      

لة ئاسان ضاو 
دةضي�7تةوة ثةنا ترس

 

بل�ي�م باران يان مرؤظ
لة خةيال�م ئةوة دةريا نيية 

تةوةؤثة ثة77شيمان ب                       
لة باران ئةوة ثةنةم نيية 

بة	 بة77جي�دةمي�نى�              
نةيةكة كتوثر: ي�و
لة لة77 مرؤظ  دةكا              

كتوثر: دةطريم
كتوثر: 

تا كؤل�نة ضاو زةردةكاني بيابان
باران دةشكى�

خةيال�ى كزي ول�تتا 
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مال�ى منةقةل�ى باران 
 

ى�لة باران دقسة 
او و ئاو   ئا ئ
يان دةر:واذ      

ئاوو ئاو
لة تةنيايي دةكةمساتة 

 

كات: شثر:زةية
واني خوا دري�ذ دةبةوةر: ضاوةلة
تا ت7ا بةهةشت                        

شةريعةتي ذيان بة باران وةدةكةم
كات: ورد ورد دةمبا 

من: شثر:زةم
ئاسان ئاسان 

 نوري خوا دادةبةزملة
ئاسان ئاسان

كؤتايى كي�شةكان بة خةو دةكةمةوة
كؤتايى ذيان بة باران

 شةو دةل�ي�مبة
دل�ؤث شةون راو دةكةيضةند 

ي�نىتا ئةزةل ضةند طول� دةض
 بيابانلة
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 و ئاو ئاو
تا كؤل�نة بى� قاضةكاني بيابان

مال�ى منةقةل�ى باران 
 

ك بة ذيان دةل�ى�ي�كةس
ى�لة باران ناكةوقسة 

 دةبى� بة ترسةوة ظۆمر
 ذيان بضى�ؤب

ى� دةبظۆمر
طةل� طةل�

 دواي كزبووني نيشتمان ثي�ك هةل�بدالة
 

 و ئاوئاو
برم يان بةوم 

ى�ئاسان كي�شة ساردةكاني تةواو ناب
ى� كي�شة طةرمةكاني  تةواو نابمرؤظ

ذيشةيتان دة
برم يان وةكو بةياني 

رابةوة
تةوةي�لة ذيان نابباران 

م لة ضر:نووكي دةريال�د
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 و ئاوئاو
هةتا فر:ينى بيابان

نيشتمان وةكو قذمهةناسةكاني 
شانة دةكةم

 

نيشتمانهةتا كزبووني 
تةوةي� نابظۆلة مرترس 

لة ئاوثةنةم 
 

كي وني�باران وةك سوارضاك
ى�تة خواري� دظۆ مرظۆمر
 

ى�لة باران دقسة 
يان لة رةطةوة خةو دةيباتةوةذ

 لة رةطةوة ذيان ذيانظۆمر
دابةشي تةنيايي دةكا

ةوةؤظ بة مرى�دنيا دةب
ى� ئاو بضؤب
 

 ظۆ مرظۆمر
تةوةي�لة ذيان نابئاو 

مل�ي�منيش دة
كاني بيابان ل�ةتا كؤل�نة بى� با
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تا كؤل�نة ضاو شينةكاني ئاسان
ي باران مال�ي منةل�قة
او و ئاو       ئا ئ
وار:ذي ذ7يان دة          
او و ئاو       ئا ئ
  را رادةبةوة                

ةشة لة خةو دةكار: لة رةطةوة هةظۆمر
لة رةطةوة هةر:ةشة لة ئاو دةكابيابان 

ئاسان كؤتايي ديار نيية
ى�تايي بة ئاو دؤ كمرؤظ

 وةنةوز دةدانيشتمان
 

 و ئاوئاو
ى�لة باران دقسة 

ظ�ۆتةوة وةكو مري�ذ دةبي�خةون در
تةوة ضةشن باراني�ذ دةبي�دنيا در

ظۆ مرظۆمر
 لة ذيان دةكةمساتة

 بة ئاوةوةى�دنيا دةب
ى� ذيان بضؤب
 

لة باران نييةقسة 
ذيان زؤر ترسناكتة
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مة بة ضاويلكةي باران سةيري بكةيني�ئ
ر ترسناكتةؤذيان ز

ى� بشكظدي مرؤي� نائوملة
ةوةظرؤذيان دةبى� بة م

ى� ئاو بضؤب
 

ى�لة باران دةكةوقسة 
ى�لةولي نيطةراني دادةبةزذيان 
ديي�لةولي نائومذيان 

ك بة ثيتةكاني بياباني�حيكايةت
ى�دةواسل�هة

ل�ى� دةمرؤظ
ي باران مال�ى منةل�قة

باران دةل�ى�
ي ذيان مال�ي منةل�قة

منيش دةل�ي�م
 بة ئاوةوةى� دةبظۆمر
 ذيان بضى�ؤب

 طةل� طةل�ى� دةبظۆمر
نيشتمان دواي كوذانةوةي 

 ك هةل��بداي�ث

هة ه77ةولي�ر2004نيساني 
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خةون بة ثيبووني ئاوةوة دةبينم

من لة خةيال�ةوة دي�م لةوآ
جطة لة تةنيايي 

جطة لة باران
جطة لة خؤم
بةفر دةبارآ

ذيان بة سةر شةقامي زامدا دةر:وا
ذيان فرمي�سكي�كة لة دةفري هةتاو 

مي�ذووي رؤذ دةنووسي�تةوة 
ذيان لة دةلقةي ئاو ذةهر فر: دةكا

منيش بة ذيان مةست دةب
لةبةر باران لةتر دةدةم

بةلم كةناري�ك نادؤزمةوة 
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دةر:ؤم 
هيض كةس ديار نيية 

 ميز بة ذياندا دةكةم 
دةر:ؤم

لة رستةيةكي ناكام شاني سةفةر دةطرم 
ضةندان حةز لة دل�م بة تووندي 

زةرد بوون
بة تووندي

باران لة دةرطام دةدا
 بةلم هيض كةسآ نازانآ 

ثةثوولةكان 
شةو لة كوآ دةخةون

بة رؤذ ناز بة خةونةكانةوة دةكةم
شةو لة ثي�كةنينة تةر: دةب 

 باران ري�طةم دةكاتةوة
 بةلم كةس  فرينم نابينآ

لة رستةيةك
ئاو لة دةرطام دةدا

من لة ضةناطةي بارانةوة دي��مة خوارآ
 ضةشن بةفر

بآ بةزةييانة طوي�ضكةت دةلي�سمةوة
بآ بةزةييانة

(شةو) لة ثةنةرةي دل�م 
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بةر لةوةي خةو بيباتةوة
 نيطا بة سةفةر دةسثي�رآ  

 هيض كةس نازانآ 
دل�م ضةند تةنطة

دةمةوآ خؤم تاقي بكةمةوة
ذيان دةخةمة سةر شان

دل�م لة ثاسةثؤرت طرآ دةدةم
وةك ئاو دةكةومة ئةو ديوو سنورةكان

دةر:ؤم  
كتوثر: بيم دةكةوي�تةوة

ئاو بآ ئةوةي قاضةكاني ببيني 
دةر:وا

من بآ ئةوةي كةس بزانآ
دل�م تةنطة 

بآ ئةوةي رستةيةك بل�ي��م
دةكةومة سةر تةناف بيكردنةوة

ئاو تةنها خةيال�ي�كة لة ذي�ر ثي�ست ذيان
من دةستم بة ثرضي بارانةوةية

 دةر:ؤم
 خةون بة ثيبووني ئاوةوة دةبينم

خةيال�ي�ك لةو سةري دل�تةنطييةوة دي�تةوة
باراني�ك لة دذي باران 

من دةل�ي�م
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ثيي كاتآ هاتة ذيان 
وةلمي هةموو دةنطآ ئاو دةيبا

ثيي سةرجةم شتةكان 
لة تؤثةل�ة بةفرآ دةخاتة رستةوة

دةمةوآ في�ري ئةوة ب 
دةمةوآ

لة كاتي يةكت ناسي
 باران بؤني هةناسةي باران بكا

ئاو فةلسةفة باتة سةر شان
شيعر  بدوآ

ئةوة ئايةت نيية 
رستةيةكة لة خةونةكان دي�تةوة

رستةيةكة كتوثر:
 لة سةفةر هةل�دةوةرآ

كتوثرلةبري شيعر ثارضةكان كؤ دةكاتةوة
ضونكة دةيةوآ ببي�تة باران

دةر:ؤم
دل�م لة ذيان دةكةمةوة

 ئيت تةواو كة ذن هاتة ذيانةوة 
 هةتا دةتواني ثال بة مةرطةوة بنآ

كة ذن دي�تة ذيانةوة
هةتا خةيال�  ثياو دةوةرآ

كاتي�ك كةناري�ك نادؤزمةوة 
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كتوثر: بيم دةكةوي�تةوة
باران لةبةر هةتاو خؤشحال�ة

باران باران دةكا
بةلم من دل�م تةنطة

بآ ثةروا دةثرسم ثةثوولةكان 
كةي لةطةل خةو دةنيشنةوة
دووبارة ثةنا بؤ ذن دةبةم 

دةمةوآ في�ري ئةوة ب 
لةبةر باران

وي�نةي باران بشؤمةوة
لةبةر باران 

طوي�ضكةت بلي�سمةوة ئةي ذن
 شتةكان وةك ثةثوولة تي�دةثةر:ن

ذيان لة ذي�ر ثي�ست باران هةل�دةنيشآ
ذيان باران دةكا

جيهان كي�وي�كي ئاويية
  بة قسةي هةمووان

  شتي�ك دةجوآ
  بةلم وانيية فةلسةفة دةخوات

كاتآ ذن هاتة ني�و ذيان 
دةبآ ثياو لة سةر طؤناي باران بنووسآ

سةفةر
باسكي باتة سةر شاني ئاو
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من لة خةيال�ةوة دي�م لةوآ
جطة لة تةنيايي 

جطة لة باران
جطة لة خؤم

جيهان ئةوةندة خؤشحال�ة 
بةفر دةبارآ

مرؤظ ئةوةندة خؤشحال�ة
لة سةر دةنطي باران دةنوآ

شةو ضةند 
لةوي�وة دي�م

بةلم كةس  فرينم نابينآ
كتوثر: بيم دةكةوي�تةوة 

وةك ئاو دةكةومة ئةو ديوو سنورةكان 
دةر:ؤم

 بآ ثةروا دةل�ي�م 
سي�بةري ذن لة ذيان خراثت نيية

ئةطينا لة بري ئاو غةرق دةب
دةمرم

باران لة مرؤظ نزيك دةبي�تةوة
باران ختوكةي مرؤظ دةدا

ثياو بة توندي شاني ذن دةطرآ
لة ترسي مةرط

من لة طؤر:ي باران خةو دةمباتةوة
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ذن ئاو دةشي�لي
من ثةنام بؤ مةرط برد 

بةر لةوةي لةسةر دةنطي باران كز ب
دةمرم

يان لة بري ئاو دةبارم
باران لة هةر جي�طةيةكةوة هةل�بكات ذن تةر: دةبآ

دةمةوآ في�ري ئةوة ب
مرؤظ ثال بة ذيانةوة دةدا

ضونكة رؤذآ لة رؤذان باران ثارضةكان كؤ دةكاتةوةو
دةل�آ مرؤظ ثر:بوو لة ذيان

مرؤظ دةل�آ
ذيان سي�وي�كة لةبةر هةتاو مابي�تةوة

هةست دةكةم بؤني ذن دآ
وةكو يةكي�ك ئاو بيطرآ

ثياوان هةندي�كيان لسايي درةخت دةكةنةوة
ناكرآ متمانةيان ثي�بكةي

ذيان هةندي�جار وةك ئاو دةر:وا
ناكرآ طومان لة خواردنةوةي نةكةين

من لة خةيال�ةوة دي�م لةوآ
جطة لة تةنيايي 

جطة لة باران
جطة لة خؤم

جيهان ئةوةندة خؤشحال�ة 
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بةفر دةبارآ
مرؤظ  ميز بة ذياندا دةكا

من خؤم طرمؤل�ة دةكرد تا تةنيايي لة بي بةرمةوة
بةلم هةست دةكةم ذيان تووشي هةلمةت بووة

من لة سةفةري�ك دةضم كة بوومةلةرزة دروست كردبآ
ذيان لة مردوويةك زياتر نيية 

باران لة هةر جي�طةيةكةوة هةل�بكات ذن تةر: دةبآ
دةمةوآ في�ري ئةوة ب

بؤضي نايةيت
باران هاتؤتة خوارةوة 

ئاو لة ذني�ك دةضآ كة مال�ي�ك بؤ تةنيايي دروست بكا
مرؤظ ثر:بووة لة طومان

هةموو ئةوانةش بة خةتي سوور دةنووسن
ذيان سي�وي�كة لةبةر هةتاو مابي�تةوة

هةست دةكةم بؤني ذن دآ
وةكو يةكي�ك ئاو بيطرآ

هةولي�ر
2005 مايسى
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خةونةكاني باران

ئةطةر سةفةر نةبوواية، باران كتي�بي�كي ديكة دةبوو
لة سةر ثشت (با) خؤي ثةخش دةكرد

بة ئيحساسي بةياني دةكرايةوة
بة دةنطي هةتاو خؤي دةنواند
كةس نةيدةتواني بيخوي�ني�تةوة

كتي�بي�ك لة نوور
لة خةندة هةل�وةريوةكاني دايكم
كتي�بي�ك لة طةر:ةكةكاني مندال�ي

لة سةرضاوةكاني بةهار
لة خةوني هةل�طةر:اوةي نيطا خةوال�وةكاني ئةستي�رة

وةك ئةوةي كتي�ب جطة لة وي�ل� بوون
بة قةوارةي ئاو هةل�واسرا بي� 
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باخضةيةك بة قةوارةي زةردةثةر:
هةموو كةس ناتواني� بيخوي�ني�تةوة

باران وةستاوة
وةك طةل�يةك ثةنة لة سي�بةر دةبزي�وي�

وةك بزةيةك لة سةر لقي شةقامي ضاوةر:وانيدا
كز دةسووتي�

كتي�بي�كي شينم خةريكة لي�وة تةر:ةكان حونة دةكةم
دةر:ؤم بي� ئاطا

لة شةثؤلة ضاو زةردةكاني هةتاو طومر:ا دةب
تا رؤخي بةربوونةوةي شكؤفة 

دةر:ؤم بي ثةروا لةدةنطي باران هةل�دةخليسكي�م
هةل�دةسةوةو دةل�ي�م

ئةوة ذيان نيية، جةنطي�كي طةرمة لةطةل� خوناو
شةر:ي�كي ساردة لةطةل� زةردةخةنةي هةتاو

ئةوة ذيان نيية
خةريكة باران خةو دةيباتةوة

خةريكة تةمةن سةرشار دةبي� لة ثرس
لة سي�بةري ئاوي�كةوة تةماشا دةر:وا

بر:وانة كاتي خؤكوشتن بارانة، لة دوا لثةر:ةي ئةو دةفتةرةي
بة نةشئةي مةستي�كةوة دةبريسكي�

بة نيطاي مةستي�كةوة خؤم هةل�دةواسم
دةر:ؤم تا رؤخي بةربوونةوةي هؤش
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بةسةر شةر:ي دوو ليمؤي كال�
تا ئةوثةر:ي شثر:زةيي دةريا

لةوي� ئاو لة ذني�ك دةضي�ت كة دوودل�ي طةر:انةوةية
طول�داني هةناسةيةكي ديكةي عةشق

هةناسةيةكي ديكةي ثاك بوونةوة
دةر:ؤم لة قةراغ دارستاني�ك كة ئةفسوون لة تاريكي دةذمي�ري�

لة كةنار دةريايةك كة دل�ؤث دل�ؤث
زةردةخةنة بة ري�بواران دةفرؤشي�  

تا باران بباري�ت 

دةر:ؤم
تا باران بباري�ت

ئاو لة تةخت ثاشا نايةتة خواري�
دةريا ضؤلةكةيةكة لة سةفةر
تازة لة نائومي�دي طةر:اوةتةوة

وةك خؤر باي بال�ي بدات
وةك دل�ي�كي طوشراو

ترثةي دي�ت
دةنطي ثر:ة لة خةوني باران

باران بة دةنوكي شةو دةنووسي�
غةريب ض ئةفسووني�كة سةيركة دةرياي لي�دةر:ذي�ت

ئةوة ئاو نيية وةستاوة
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موسافيي�كة بة فةرامؤشي ثي�دةكةني�
جوتياري�كة بة ئاسان دةل�ي�:

بنميضي باران
سي�بةرى ري�بواري�كة

لةبةر هةيواني ري�طا
قاشي�ك خةيال� دةكاتة توي�شوي تةنيايي

دةستم بةر هةرضي دةكةوي�ت
بؤني ثر:شنطي هةتاو دي�ت

دةر:ؤم لة كؤل�نة سةرمةستةكاني شيعر
تةر: دةب تةر:

وةك ئةوةي بل�ي�ي
ئةوة باران نيية وةستاوة

بيابانة شةثؤل شةثؤل 
ضاوي تةر: كؤ دةكاتةوة

ئةوة منم
هي�ندة غةريبانة دةر:ؤم

هةستدةكةي باران ناباري
هةستدةكةي بةسةرهاتي خؤم لة تاريكي

 دةنووسةوة

1/2/2007
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دةريا بة دال�غةى خؤ رووتكردنةوةى باران
سةرخؤش دةبآ

باران
وةك رستي�ك مةل كوذراو

دةكةوي�تة كؤشى زةوى
طةل� طةل�

وةك ئةوةى لة ثايز رابكات
وةك من

خزمةكانى بي ضووبي�تةوة
لة سي�بةرى درةختى ثةشيمانى

تةماشاى ذيان دةكاو 
هيض نال�آ

ثيى و ثيى
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لةطةل� برينى شينى دةريا
لة ني�و كتي�بى سوورى شةراب

تةنيايى لة طؤزة دةكا
طؤزة ثر: دةبآ لة رةنطى ئاوارةيى

لة طيانكي�شانى شةثؤل
 لة خةيال�ى ماسى

لة يةكةم خؤ طؤر:ينى ئاو
خزمةكان هةر بؤ وةفا

روو وةردةطي�ر:ن و دةل�ي�ن
ئاو

لة تةماشاكردنى يةكةم طؤزة
دةيةوي�ت

نامةيةك بة لقى هةنطاو وةبكا
نامةيةك ثر: لة خةيال�

 خال�ى لة وشة
 وشةكان بةر لةوةى بكةونة مةنفا

زمان لة زةوى دةكر:نةوة
بة زةمةنى دةسثي�رن

زةمةن مال�ى طؤزةى ثي�دةضنآ
طؤزة بة دةستى مةستي�كةوةية

بةرانبةر سيس بوونى دنيا ثي�دةكةنآ
مةستي�ك بة زماندا دةر:وا

بة رةنطدا دةر:وا
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بة رووتى دي�تةوةو دةل�آ:
طؤزة بة شانى كضي�كةوةية 

بآ ئةوةى بثرسآ دةل�ي�م:
با دوو وشة بة دال�غةى سةفةر بطؤر:ينةوة

بة دال�غةى خؤ رووتكردنةوةى باران
دةيةوي�ت دةم بكاتةوة

دةست بؤ مةرط دري�ذ دةكةم:
لة تةنيشت ئةو بازطةيةى كة من نابيني�ت دةل�ي�م:

 ئةطةر ئةم جارة سنوورداش نةكرامةوة
نامةيةكت بؤ دةنووسم ثر: لة ثاسةوانى نوستوو

ثر: لة تريقانةوةى هةنطاو
بة ئةندازةى نيشتمان نامؤ
بة ئةندازةى زمان ئاوارة

نامةيةكت بؤ دةنووسم وشةكانى بة ثةساثؤرتى ئاو 
لة سنوران دةربازتكا

تيثةكان ئةوةندة مةست بن لةطةل كردنةوةى 
سةرخؤش بيت

ئةوةندة وةر:س بن وةك نار:ةزايى
 بة طةورةيى لةسةر خؤيان بنووسن

 خزمةكان

باران ضةشنى دوو بال�ى نةرم
دوو بال�ى ثر: لة قاضاغ
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دوو بال�ى ثر: لة ماسى
هةتا دؤر:ان
 دةكري�تةوة

ضةشنى دوو ضاو
بةر لةوةى تةماشاى زةوى بكةن

بةر لةوةى ثيى بناسن
دةنووك لة هةتاو دةطرن

طةل� طةل�
بة كؤل�نى شةودا

دةر:ؤم
ساتة لة زةمةن دةكةم

وةك خةون بةردةبةوةو بةرنابةوة
وةك ئةوةى

بة قوول�ى باران 
منى بي ضووبي�تةوة

تةنيايم لة طؤزة دةكا
طؤزة لة مال�ى ثيى دي�تةوة

كتي�بي�كى بة دةستةوةية ثر: لة مؤسيقا
ثر: لة ئومي�دى وةريوو

كتي�بي�كى بة دةستةوةية لة يةكةم لثةر:ة
خةون دةبينم
خةون دةبينم

دايكم نوستووة
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 لة سةر ريتمى مةرط 
خوشكم

بة خةيال�ى دادآ
لةطةل� طسكدانى ني�و مال� 

دانة دانة تةنيايى كؤ بكاتةوة
بآ ئةوةى زار بكةمةوة

طؤرانييةك دةل�ي�م 
هةتا دؤر:ان

سنوورء سنوور بيةوةرى بة خاك وةركا
طؤرانييةك دةل�ي�م 

وةك ئةوةى سةيرى شةر: بكةيت
وةك قسةى جةنطاوةري�كى بريندار 

لة ذي�ر سةرين بةجي�ما بي�ت
خةوني�ك دةبينم

وةك بيابان
باران ئاشتى بكاتةوة

طؤرانييةك دةل�ي�م بة قوول�ى با 
هاوسةنطى بؤ خاك بطي�ر:ي�تةوة

قسةى ني�و خةيال� بي�ت وةك خؤى
بةل�م زةمةن

ثي�كآ لةء طؤرانية هةل�دةداو دةل�آ:
ئةى مرؤظ 

ئةى هةميشة وي�ل�
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 كة خةونى ذيان با دةيبا
كة ذيان بةر لة خةوتن

مةستي�ك لة طؤزةى دةكا
جطة لة دةست لي�كبةردان

شتي�كى ديكةم ثآ بل�آ
بة بي�دةنطى لة دةريا بداو

نةرم نةرم بي�تةوة مال�
شتي�كم ثي�بل�آ ذيان خؤى بآ

باران خؤى بآ
تةنيايى خؤى بآ

ئيت لةو مال�ةى كة بةر هةست ناكةوي�ت
بةر طؤزة دةكةوآ
طؤرانييةك نال�ي�م 

وةك دوا قسةى جةنطاوةري�كى بريندار 
دةرطا لةخؤ دادةخةم

مردن دةخةمة سةر بال�ى دةرياء دةل�ي�م:
ذيان رووتكردنةوةى هةستةكانة
 ئةى ئةو كةسةى لةو خةونةدا

لة سنوورى ئاو دةدةيت و
بة بآ طؤزة

بة بارانةوة خةو دةتبا
ئةى ئةو كةسةى

لة سةر سنوور
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لة برى زمان
ئاو دةتطرآ

2007كانوونى دووةم 

مةرطى ئاو شي دةضي�تةوة

دةفتةري�كى ئاويم هةية
ئةفسانة ورديلةكانى 
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لي�دةضؤرآ
***

شةو ئةوةندة مةستة
سثي�دة 

ضةند بانطى دةكا
ناتوانآ ضاو بكاتةوة

***

وةك مانط
 بؤ داكةندنى جلةكانى ذي�رةوة

دةستى يارمةتيم بةر شوي�نة تاريكةكان
دةكةوآ

مةست دةب
***

نائومي�دى قةفةزي�كة بة ئةندازةى خةيال�م
رؤشن

ضؤلةكةكانى ئومي�دى تيا دةضي�نم
***

دووبارة وةك باران
دةضمةوة دةريا

دكتؤر دةبينم دةل�ي�م
دل�م ناسك بؤتةوة

ثروشة دةكات
***
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بةيانيان تيثآ ضؤلةكة
بة سةر سينطمةوة

 تار دةذةنن
منيش بة خةيال�ى رؤمان 

شةو دةنووسةوة
***

هةموو طفتوكؤكان بؤش بوون
وشةكان رؤناكى ء تاريكى

ئةوةى جي�ما
لةني�وان شةر:ء ناشتى

كةوتة دةريا
***

بة دةنطي�كى شيين
دةست بة قذى خاوت دادي�نم

دل�ؤث دل�ؤث
لة دةمةتدا دةتوي�مةوة

لةو مال�ةى كة ديوارةكانى لة ئاطرة
هةول�ى شاردنةوةى باران دةدةم

تا سيحرى مةرط
 بة دةريا بضوي�نم

***

ئةوة مةرط نيية دل�م دةكا بة شةو
ئاشت نةبوونةوةية لةطةل بي�دةنطى
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ئةوة سةفةر نيية نيطةران دةكا
نزيك نةبوونةوةية لة باران

***

بؤ ئةوةى تاريكى ذيان
لة تاريكى شةو جياكةمةوة

ضاو دةنوقي�نم
دةنكة ظاليؤمي�ك قووت دةدةم

***

لة ثال ئةو جةستة سثيية
طومان 

بيةوةرييةكانى بةفر هةل�دةداتةوة
لة هةموو شةوةكان

ئةستي�رةيةك ثي�شم دةكةوآ
بةرةو نائومي�دى دةمبا

***

دوودل� نيم
زةمةن لة تةماشام دةسوور:�ي�تةوة

كاتآ دةضمةوة رابردوو
دل�م دةل�ي�ت

ئةوة رؤح نيية
 ئايندةية

كتي�بى جةستة 
بة رةنطى رووت دةنةخشي�نآ
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 ***

هاويني�ك لة مال� 
هاتةدةر

خؤر بةو هةموو رووتية 
ثر:شنطة شةهوتئامي�زةكانى كردة ضةترء

خةيال�ة ساردةكانى دةلي�سمتةوة
***

هةموو تاريكى دنيا
بة يةك ثي�ك رؤناكى دةطؤر:مةوة

ئةوةندة ثةستم
رؤناكى هةموو دنيا

سةرخؤشم ناكا
****

وةك ماسى
لة خةيال�ى شينم دةنيشى�

نازان ضؤن ثي�ت بل�ي�م
 وريا بة

ئي�رة دةريا نيية
دل�ى منة

شةثؤل بي�زارى دةيبا
***

بي�دةنطى شيعر 
لة جةستةى تاريكى دةضآ



 ئاو ميوانى 72___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

بي�دةنطى تاريكى لة رةنطى با
با بة دةنووكى
زةمةن دةضنآ

***

دل�م بةوة خؤشة هةموو بةيانيان
شيعر دةخوي�نمةوة

خي�زانةكةم بة نيطةرانييةوة دةل�ي�ت
ئي�واران زوو بطةر:ي�وة

لة بي نةكةى
تا ئي�ستا مةرط زيندوووة
رةش دةضي�تةوة نيشتمان

****

دوي�نى تيلفؤنت كرد
ويستت بل�ي�يت

ناثاكى بة دل�ؤثة ئاوآ لة ئاسان
 دي�تةخوارةوة

بآ هؤ وةلمم نةدايتةوة
ضونكة دةزان دل هةية ناتوانآ 

سةيرى خؤرئاوابوون 
لةخؤى بكوذآ

***

منء تؤ هةذدة سال�ة 
بةيةكةوة دةذين
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من ضاو شيء  تؤ قذ شيعرى
من ئي�وارةيةكى درةنطء

تؤ سثي�دةيةكى ونبوو

2007حوزي�رانى 
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طةل� تينووةكانى باران

رووناكيةكى تينوو بى� ئةوةى بوةرى�
بةر عةترى باران دةكةوى�

ئاو وةك نيطايةكى هةر:ةشةلي�كراو
شي دةبي�تةوة 

لةبةرانبةر جانتايةكى ثر: يادةوةرى
ئي�مةش بة نيازى يةكت لةئامي�ز طرتن

لةثال� سي�بةرى زةردى بيابان
دل�مان لة دل�ؤثي�ك راست دةكةينةوة

راست راست
وةك باران لة دةريا ثةشيمان بي�تةوة

لة كتي�بى خؤكوشتندا
ضوار كؤترى شي لةسةر نيطا

وةكو طةل�
نائومي�دى لةبةر دةكةن

ضةشنى باران
ثةشيمانى دادةكةنن

من و تؤش لةني�وان شي و ثةشيمانى
دةست لة خةيال�ي�كى قوول� دةشؤين

بةرةو ناديار
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لةوى� جانتايةكى ثر: يادةوةرى
بةشانى بارانةوة دةكةين

دل�مان كوت كوت دةطؤر:ينةوة
ثي�ش ئةوةى بةريةك بكةوين

وةك نيطايةكى هةر:ةشةلي�كراو
نغرؤى شي دةبي
جانتاكة دادةطرين

لةبةر باران طةل� طةل�
بةر لةوةى بة بيابانى خةيال�دا بر:ؤين

 ثةشيمانى دةمانطرى�
لةبةر باران

لةدل�ى خؤمان دةل�ي�ي
سةفةر ضةند لة طومان نزيكمان دةكاتةوة

لةدل�ى خؤمان دةل�ي�ي
تي�كةل�بوونان زةمةني�كة لة ضوار كؤترى شي

بةجي�ما
ضوار كؤترى شي

وةكو ئةوةى لة شؤر:شي�كى لةناكاو
هةل�بفر:ن

دةست لة خةيال�ي�كى قوول� دةشؤين
جانتاكةمان دةكةينةوة شان

لةبرى با
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دل�مان بة بيابان راست دةكةينةوة
ضةشنى شةو

دنيا دةخةينة دةرةوةى خؤمان 
دوور دةضينةوة لةباران

بل�ى� ذيان بياباني�كة
ئةطةر خةيال� نةبي�ت نيطا نيطا هةل�دةوةري�ت
نيطا هةر:ةشةلي�كراوةكة ئاشنايى دةنوي�نى� 

وةك بل�ى� سةعاتى دةستم هةلة ناكا
منيش دةل�ي�م سةيرى طةل�ى باران بكة

 تةنيايى دل�ؤثة ئاوى� 
خؤت بة باخي�ك بضوي�نة كة وال�ية وةك بةيانى

نيطا هةر:ةشةلي�كراوةكة كؤل�ن كؤل�ن
وةك شةو لة ئاو دةركا

بةيانى كؤدةكاتةوة
طولةكانى شةو لة ئامي�ز دةطرى�

ئي�مةش ثي�ش ئةوةى بةر طةل�ى باران بكةوين
لة جةستةيةكى ناديار

شي دةبينةوة
شي شي

بةسةر جانتايةكى ثر: يادةوةرى
لةبرى ئاو
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ثةشيمانى دةمانطرى�
شي شي

ثةشيمان دةبينةوة
لة طةل�ى تينووى

باران

9/9/2008
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نيطارة رووتةكانى ئاو

)1(

باران بةمةستى لة ثال� بزةيةك كة طةل�كانى
ئةوةندة سةوزن وةك ئةوةى مةرط بةدرؤ بةنةوة

شي شي
دي�تةخوارى�

بة ترثةيةك كة دةل�ي�ى خةونة
نهي�نى دةريا
 بة با دةدا

تةم وةك كةلةشي�ري�كى بةزيوو 
بةر لةوةى وي�نةيةك لةطةل� خؤر بطرى�

دةل�ى�
ئةوةندةى بزان

باران بؤ تي�طةيشت نا
تةنها بؤ هةستكردن

وي�نةكان بة با وةدةكا
بةل�م خاك بؤ تي�طةيشت

رةنط رةنط دةبى� و
دي�تة ذي�ر ئةو خؤرةى كة ضرؤكانى

زةرد زةرد
وةك ئةوةى ثي�بكةنن
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لةبن طوى� بة دةريا دةل�ي�ن
ئةو هةموو ئةستي�رة شكاوانة

لة كوى� جي�طا دةكةيتةوة
دةريا بة سيحرى� دةل�ى�

ضونكة با بةبى� ورتة هيض نة ذيانة
بؤ ذيان ثشيلةيةك لة ثال� سي�بةرى ئاو

ئةستي�رةكان دةخةوي�نى�
ثاشان وةك ثاسةوانى خةيال�

خؤى دةلي�سي�تةوة
تةم وةك قذى با دابهي�نى�

بة تاريكيدا دةر:وا
بى� دل� دةطةر:ي�تةوةو دةل�ى�

ضونكة با بةبى� ورتة هيض نة ذيانة
ثياو بةرانبةر ئةو ثشيلةية لة دةركةوتنى لةناكاوى ذني��ك

بةر لةوةى خؤى رووت كاتةوة
تووشى خةيال�شكان دةبى�

بة با دةل�ى�
لة بى� باكى ئةو ضؤلةكةية رامي�نة كة دةم

دةخاتة دةمى نيطارة رووتةكانى باران
ثياو بةرانبةر دةركةوتنى لةناكاوى ذنى�

بةر لةوةى خؤى رووت كاتةوة
ذيان تةر: دةكا

ذن بةرانبةر دةركةوتنى لةناكاوى ثياوى�
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دةريا دةيبا
با لة قسة ناكةوى�

رووت رووت لة ذيان دةر:ذى�
لة ثشت طةل�كان

خاك لة باران دةثاري�تةوة
لة تةك ئةو وي�نةيةى نايةوى� كةس طوي�ى بؤ بطرى�

هةتاو لة دةريا دةثاري�تةوة
مرؤظ هي�ندة بةدمةست نةبى�
بةل�م خاك نوقمى دةنطي�كة

بزةيةك
نقومى هةتاو

)2(

ئاو بة مةستى لةثال� ثر:شنطى�
 كة زةنطييانةى ضاوةكانى 

روو روون 
تاريكى دةخةنة بي�دارييةوة

مرؤظ بة ئومي�دةوة دةكا
هةور بة خةمي�كى تؤخةوة

حيكايةتى خؤى بة زةوى ساغ دةكاتةوة
بةل�م بؤ تي�طةيشت لة ئاسان نا

بةل�كو تةنها بؤ بةبيهي�نانةوة 
دوور دوور

ضاو دةبر:ي�تة ئةو خاكةى 
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شةهيدةكانى وةك با
خةبات دةخةنة رستةيةكى ثايزييةوة

بة سيحرى� كة خشةى دى� 
لة نائومي�دى

لةثال� سي�بةرى ئاو شي دةضنةوة
شي شي

حيكايةتة شينةكان بة ثي�كةنينى دةريا
دةنةخشي�نن

هةور وةك ئةوةى سةماى بةفر نيشان بدا
بةسةر ذياندا دى���

لةطةل� ذني�ك لة دةركةوتنى خةمبارانةى
شةهيد دةشكى�

باران لة ول�تي�ك كة طيفانةكانى ثر: كردووة
لة هيض نةطووتن

كة ضؤلةكةكانى لة دةركةوتنى
لةناكاوى ثشيلة

تووشى خةيال� شكان دةبن
رووت رووت

لة ذيان دةخزى�
زةوى لة هةور دةثاري�تةوة مرؤظ ئةوةندة 

تةر:� نةكا
لة هةتاو دةثاري�تةوة ري�طا لة دةركةوتنى

مرؤظ نةطرى��
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بةل�م ئافرةت دةريايةكة
ثر: تاريكى

تاريكى بة ثةنةى باران
نيطارى ثشيلة دةكي�شى�

ضؤلةكةيةك
لةبرى شةهيد

)3(

بةفر بة مةستى خةون بة (با)ةوة دةبينى�
ضةشنى سةما دةكةوي�تة جةنطى ثيى

بةل�م بؤ تي�طةيشت لة خاك نا
بؤ تةرجةمةكردنى باران 
دةبى� بة نؤتةيةكى سثى

 بة طوي�ى طةل� 
لةو ديو سي�بةرى ئاوةوة

هةندي�جار راوضى ساتة لةبن نةهاتووةكانة
مرؤظ مرؤظ

ذيان بة (با)وة هةل�دةكا
بةفر ضي ضي

دذى ضيني�ك لة مانا دى�
لة كؤل�نى بةختةوةرى دةضي�تةوة مال�ى خةيال�
ثشيلةيةك بة بريسكةى ضاوةكانى ثي�دةكةنى�

بة جريوة بة دل� دةل�ى�
ضونكة ثياو بةبى� ئافرةت هيض نةذيانة
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ضؤلةكةيةك لةنيطاى دةست
لة دل�ةوة شتى� دةل�ى� لةبرى ئاو

بةفر سثى سثى دةكةوي�تة جةنطى سةما
بة با دةل�ى�

ضؤن ئةو هةموو تةنيايية بة ضاودا 
دي�تةوة ذيان

ثياو بة مةستى خةون بة باوة دةبينى�
ذن لةطةل� بةفر دي�تةوة

جةنطى سةما
ثياو تةر: تةر:

با بة رستةى ئافرةت وشك دةكاتةوة
)4(

دةريا بة مةستى لة تةنيشت بيابان
خةو بة رستةوة دةكا

بةل�م بؤ تي�طةيشت لة شةو نا
بؤ بةسةركردنةوةى طةل� شةهيدةكانى با

ئاو بةرلةوةى نامةيةك بؤ خؤر بني�رى�
بة با دةل�ى�

ئافرةت بةبى� شةو هيض نةذيانة
بؤ ذيان ضؤلةكةيةك لةسةر لقى باران

ثر: بة رووناكى دةل�ى�
ضونكة ئافرةت بةبى� شةو هيض نةذيانة

تاريكى لة ثشيلة ضاو زةردةكانى خؤر دةثاري�تةوة
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ثياوان هي�ندة شةومةست نةبن
بةل�م ذنان وةك خؤر مةست

بة تاريكى
تةر: وةك دةريا 
شةثؤل دةدةن

2009كانوونى دووةمى 
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ميوانى ئاو

ميوانى� بة قرضةى خةيال�
 لة ئاو دي�تةوة

لة ترسى باران  
دل�ؤث دل�ؤث

بؤشاييةكانى تةمةن بة با وةدةكا
با لةني�وان دوو باريندا 
خةمى سةفةر دةل�ي�تةوة

وةكو حةيران
بة دل�دا دى�

بة ضاودا دى�
بةني�و دؤل�ي�كى ثر: ئاوي�نة

بةر لةوةى بل�ي�م تةمةن ضةند فرسةخى ماوة
ذيان دةشي�وي�نى�

ئاسان دةشي�وي�نى�
ميوانى� لة طةرمةى سةفةر

لة باران دةخزى�
لة دل� دةخزى�
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لة ضاو دةخزى�
لة ئاو دري�ذ دةبي�تةوة تا خال�ى

جياكردنةوةى ضاو لة طؤزةى سةر شانى يار
تا سةرةتاى هةستكردنى دل� بة مةستى

بزةيةك لة ميوان هةل�دةسى�
زةرد وةك ثايز 

تةمةن دةكاتة سي�بةر و 
شةثؤل شةثؤل لة ئي�وارةى سةوزى ضيا

بةر لةوةى خؤرى بةركةوى�
بةر لةوةى كراسى باران دابكةنى�

يادطارييةكان بة بيضوونةوة دةسثي�رى�
لة ئي�وارةى زةردى ضيا
بةر لةوةى ذيان بشي�وى�

بةر لةوةى دل� لةبةرد بدا
ثةثوولةكان بةردةبنةوة بةرثي�ى شةثؤل

وةك رستةيةكى نةطووتراو
بزة خؤى ثي�دةطري�تةوة 
بةر لةوةى وشة بشلةقى�
نيطا خؤى ثي�دةكاتةوة

ميوانى�
لةثر: تةمةن دةيبا 

لة ضاو دةوةرى�
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لة دل� دةكوذي�تةوة
لة دةرطاى هيض 

لة ثةثوولة هةل�دةخليسكى�
خؤى بة دةريا دةطري�تةوة

ميوانى� لة ترسى ئاو هيض نال�ى�
لة دةرطاى هيض 

باران باران
وةك ترياك نازى دةكي�شى�

15/8/2009هةولي�ر 
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كؤل�نةكانى ثيى

" ثيرى دةريا"
لةبةر ئاوي�نةى ثيى دةريا     

باران ثرضى كردةوة
ئاو بة لةنةيةك كة دل� دةبا

كة ضاو مةست دةكا
كؤل�ن كؤل�ن 

دةستى ماسييةكان دةطرى�
لةذي�ر تاشة بةردي�كدا ماض بة ماضةوة دةكةن

ذيان بة ذيان
زةوى دةخةنة سةمايةكى شي

ئاسان دةخةنة سةمايةكى شي
كؤل�ن كؤل�ن

سةيرى ماسييةكان بكةو 
دةريا بطؤر:ةوة بة با
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" ثيرى با"
لةبةر ئاوي�نةى ثيى با  

بةر لةوةى دنيا  بةيتة دةرةوةى خؤت
بةر لةوةى تةوقة لةطةل� شةو بكةيت 

بة سثي�دةى خةيال�دا بر:ؤ
بزةيةك هةل�دة بة تامى سةفةر

طول�ةكانى ئاو لة ئامي�ز طرة
كؤل�ن كؤل�ن

سةيرى باران كةو
ئةو ساتانة يادكةوة كة "با" و "با" جي�ما

ئةو ساتانةى شةثؤل شةثؤل سةرما دةيبدى
ئةو ساتانة بةكراسي�كى سثى

شةر:ت بة هةتاو دةفرؤشت
وةك ئةوةى دل�ت لة دل�ؤثي�ك راست بكةيتةوة

كؤل�ن كؤل�ن
سةيرى "با" بكة و

بل�ى� ذيان ثي�شب:كي�يةكة كات دةيضنى�
يان بةيةكجارى بل�ى�
ئةطةر خةيال� نةبي�ت 

هةل�دةوةرى� مرؤظ
سةيرى ئاوي�نةكانى ذيان بكةو

تةنيايى دل�ؤثة ئاوى� 
كة حةزى كةوتن لة ئاسان شؤر: دةكاتةوة
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كة ثةيامى زةوى بة با دةكا
بة باخي�ك بضوي�نة كة ثر:ة لة سثي�دة

بة دل�ي�ك كة ثر:ة لة خةون 
كؤل�ن كؤل�ن

تةنيايى دل�ؤثة ئاوى�
لة خةمى بةفر راستكةوة

" ثيرى بةفر"
لةبةر ئاوي�نةى ثيى بةفر

سثى سثى بيم دةكردةوة
وةك ئةوةى تةمةن دري�ذكرنةوةى سثي�دة بى�

وةك ئةوةى بةفر بة دزييةوة
لسايى تةنيايم بكاتةوة

لة تريقةى ثي�كةنيم دا
لة دل�ى خؤم طووت ئةمر:ؤ زؤر نووستم

شةو ثي�نازانى�
لة دل�ى خؤم طووت

وةك بةفر لة شةو راست دةبةوة
كؤل�ن كؤل�ن

خؤم بة با وةدةكةم
خؤم بة ذيان وةدةكةم

دةضمةوة بةردةم ئاوي�نةكانى دةريا
باران لة ئاو دري�ذ دةكةمةوة

تا قل�ثةى ثي�كةني
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2009هةولي�ر تشرينى يةكةمى 

 مانط دةبارى�
شةو سي�بةري�كى تةر:ة

مانط دةيضنى�
سثي�دة وشكى دةكاتةوة

++

مانط بة دةنووك
شةو دةنووسي�تةوة
بة خةيال� دوارؤذ

++

خةيال�ى شةو رةشدةضي�تةوة
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وةك ئةوةى لة ثرسةى خؤر
بيكردنةوةى جى� هي�شتبى�

++

بةبيكردنةوة
بة شةودا دةر:ؤم

بةجةستة
سةما لةطةل� “با” دةكةم

ئةوة من نيم
بي�دةنطى هةتاوة

كاتى� قسة لةطةل� ئةو دةكا
++

مانط ضراى شةو
بة ماضى رؤذ هةل�دةكا

++

مانط رووتى لةئاو جى� هي�شت
دةنطى لة هةتاو

ئةوةى بة نةبينراوى دةشكى�
ئةدري�سى شةوة
بة ثي�وانةى بةفر

++

ضؤلةكةيةك لةبةر مانطة شةو نووستووة
خةيال�ى هةتاو دةكا

++
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بةنيطاى شةو
حيكايةتى زةوى
بةخؤر وةدةكةم

++

دنيا بةقسةى “با” دي�تة سةما
بةثر:شنطى خؤر بيدةكاتةوة
لة رووتى مانط جى� دةمي�نى�

++

ثرسيارى ذيان هةميشة لة بارانةوةية
وةل�مةكان لة خؤرئاوابوون

++

لةني�وان بوون و نةبوون
“با” بةخةيال�ى باران دةجول�

لةني�وان شةو و رؤذ
باران بة “با” سةوز دةبى�

++

ئةوة باران نيية
ئاسان، زةوى ثى� دةشوا

حةزى مانطة
لة كتي�بى شةو نووسراوة

++

هةتا شةو بي�نى�
مانط لة ثةر:ى ئاسانة
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هةتا خؤر هةل�دى�
مرؤظ لةباران دي�تةوة

++

ئةوةندةى بزان
باران و با

لة ثرسيار و وةل�م دةكةن
شةو و رؤذيان

تي�دةثةر:ى�

2009  تشرينى دووةم 
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لةبةر باران
ضةشنى نيطاى طةمارؤدراو
ضةشنى رامان لة بؤشايى
بةضاوى ئاو دي�مة خوارى�

ضةشنى با
بةهةل�ة

بى� كؤتايى
شي دةضمةوة

لةني�وانى باو با
دةمةوى� مرؤظ لةبةر باران لي�كدةمةوة

وةك ئةوةى بال�ندةيةك ب



 ئاو ميوانى 96___________________________ عةبدولوتةليب عةبدول�ل 

بى� خةيال� بة بادا بر:ؤم و
بل�ي�م

باران ئاسان جي�دةهي�ل�ى�
ئي�مة شوي�ن طةمارؤى داوين

ئةوة سةرةتاى تاريكى و فر:ين نيية
لة سي�وةكةى ئادةمةوة
ذيان بة زةويدا دةر:وا
دةريا بةزةويدا دةر:وا

مرؤظ لةطةل� باران
بي لة ئاسان دةكاتةوة

لةطةل� با
بةرةو نيشتمان هةل�دةكا

بى� خةيال� بة بادا دةر:ؤين
بال�ندة

لة نيشتمان كؤدةكةينةوة
دةست لة بؤشايى رادةطرين

بةر لةوةى بل�ي�ي
مرؤظ 

بوونةوةري�كة بؤ مردن
با

بؤ جولة
نيشتمان
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بؤ هيض نةطووتن

ئاو و ئاو
با ئازارةكانى مرؤظ جي�دةهي�ل�ى�

مرؤظ  نيشتمان
باران 

جطة لة تةنيايى
ئاوازي�كى شي دةنووسي�تةوة

بةر لةوةى بل�ي�ي مرؤظ هةبى� يان نةبى�
ئاو بة با دةل�ى�

نيشتمان هةبى� يان نةبى�
باران بةلي�وى با

جولة ناكا

با لة شكؤفةى لي�وى باران 
سةفةر دةكا

كاتي�ك دي�تةوة مال� 
دةبينى� باران بة طؤضاني�كةوة

 ورد ورد
خؤكوذى لي�دةخورى� بةرةو ناديار

دةبينى� سةفةرى با
لةثشت زةردةثةر: جي�ماوة

هةناسةى باران 
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لة بيابان دي�تةوة
بةل�م نة سةوزايى ديارة نةلي�و

با بةلي�وى با
دةريا رةنط دةكا

بة ثي�نووسي�ك لة تيشك
بيابان

من لةشكرى ذيان دةخةمةوة ني�و بؤشايى
بةرلةوةى كضةكةم طاز لة سي�وى "سيزان" بطرى�

فر:ين بة شةثؤل ورد دةكةمةوة
دل�م لةبةر باران

بى� خةيال� بة بادا دةر:ؤين
لةبةر تاريكى
ئةستي�رةكان

ئاسان بة نيطا رادةطرن
با هةموو زةوى بة جولة 
من لةني�وان ئةستي�رةو با

دل�م دةخةمة خةيال�ى
بةربوونةوة

هةموو ئةوةى لةبارةى بارانةوة با ثةناى داوة
دووبارة بؤخؤم دةطي�ر:مةوة

بة قوول�ى دةل�ي�م ذيان 
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ضؤلةكةيةكة هةميشة بةخةيال�
قةفةز دةضنى�

ضؤلةكةيةكة لةبةر باران
دل� دةكاتةوة

لةبةر باران
مرؤظ هةموو شتي�كى دةوى�

بةل�م خاوةنى هيض نيية
ضونكة دنيا وي�نةيةكى خي�راية

لةبةر باران 
بة كةس ناطيى�

دووبارة بة قوول�ى دةل�ي�م 
هةموو ئةوانةى لةبارةى مرؤظةوة دةطووترى�

وةك نيشتماني�كى ناديار 
طةل� و طةل�

لةزستانى تةمةن 
با دةيبا

باران باران
وةك سي�وةكةى "نيوتن" 

بةر خاك دةكةوى�
مرؤظ سي�و كؤ دةكاتةوة

لةبةر باران
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مرؤظ سي�و كؤ دةكاتةوة
لةبةر بؤشايى

8/1/2010هةولي�ر 

شاعي لة ضةند دي�ري�كدا:
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 لة لة77 طةر:ةكى7/11/1962، لةعةبدولوتةل�يب عةبدول�ل�

 (جهورى) شارى هةولي�ر لةدايك بووة، لة تةمةنى دوو سال�يدا بؤ ضةند مانطي�ك مال�يان

 ضؤتة حةسارى (عزالدين ئاغا) كة دةكةوي�تة نزيك باخضةى طل�كةند ثاشان هةر لة نزيك

 حةسار ضوونةتة خانوويةك كة ثشتى بةو قةبرستانةوةية كة دةكةوي�تة بةرانبةر ئاشى

 (ئةحةد جةلةبى)يةوةية، ئينجا لة تةمةنى شةش سال�يدا مال�ةكةيان بؤ طةرةكى (كوران)

 طواستؤتةوة، لة تةمةنى حةوت سال�يدا ضؤتة قوتابانةى (بابةتاهيى هةمةدانى) كة

 دةكةوتة طةرةكى (ئازادى)يةوة قوناغى سةرةتايى لةو قوتابانة تةواو كردووة، هةر

 لةوي�شةوة لةسةر دةستى مامؤستاى ئينطليزى (عةزيز بةرخؤ) دةست بةكارى وي�نةكي�شان

 دةكات لة ثي�شانطةى سال�ا�نةى قوتابانةكان وةك وي�نةكي�شي�كى ديار دةردةكةوي�ت.

 قوناغى ناوةندى لة قوتابانةى (زانيارى) تةواو كردووةو لة ليةن مامؤستا (مةحةد

 خةتاب)ى هونةرمةند كارى وي�نةكي�شان دري�ذة ثي�دةدات لة ثي�شةنطاى قوتابانةكان

 بةشدارى دةنوي�ن�ي�ت، هةر ئةو كاتيش خولياى خوي�ندنةوة دةبي�ت و لة بل�وكراوةكانى سةر

 ديوارى قوتابانة رؤل�ى ضالكانة دةطي�ر:ي�ت وةك ضؤن لة ئاهةنطةكانى قوتابانةدا بة

 خوي�ندنةوةى شيعرى حةماسى دي�تة سةر شانؤ. دواجار ثةيانطةى تةكنيكى بةشى
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 تة تة77واو دةكات، لة1986/1987تةندرووستى هةر لة شارى هةولي�ر لة سال�ى 

 ثةيانطةدا زؤرترين كاتى خؤى بة خوي�ندنةوةى ئةدةبى بةسةر دةبات وةك ضؤن لة

 كؤر:و كؤبوونةوة ئةدةبييةكانى شارى هةولي�ر بةشدار دةبي�ت، دواى تةواوبوونى ثةيانطة

 بر:وانامةى دبلؤم لة بةشى ثزيشكى بةدةست دي�ني�ت وةك موقيم بؤ ماوةى سال�ي�ك

 دادةمةزري�ت، دواى ئةو سال�ة كة ناوى سةربازى دي�ت لة طةرمةى جةنطى عياق و ئيان

 لةطةل� ضةندان هاور:ي�ى خؤى لةوانةش هونةرمةند (سةردار سنجاوى) ناضي�تة سةربازى بؤ

 ماوةى هةشت مانط بة دواكةوتى سةربازى ذياني�كى ثر: لةخوي�ندنةوة لةليةك و سةخت

 لةرووى ئةمنييةوة لةليةكى ديكة بةسةر دةبات، دواتر لة كاتى دةرضوونى بر:يارى

 ) كة حكومةتى بةعس بؤ ثي�شمةرطة و دواكةوتووى سةربازى و936/937لي�بووردنى (

 هةل�تووةكان دةريدةكات هةر لةطةل� هونةرمةند (سةردار سنجاوى) خؤى تةسليم بة

 (فرقةى فارووق) دةكات و بؤ ماوةى ضوار مانط ذيانى سةربازى لة كةركووك و بةغداد

 و زاخؤ بةسةر دةبات، لةدواى هةل�طيسانى شةر:ى كوي�ت لة ليةن (سةدام حوسي�ن)  هةر

 لة زاخؤ لة سةربازى رادةكات ئينجا لة ماوةيةكى كورتدا راثةر:ينة مةزنةكةى طةل

كوردستان دةستثي�دةكات ذيانى لة هةولي�ر دري�ذة ثي�دةدات.
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بةرهةمة ضاثكراوةكاني نووسةر
.1995- سي�بةري ئاو- كؤمةل�ة شيعر، هةولي�ر/ 1

-قةسيدة، هةولي�ر/يءبو- بازةمةني�ك لة تةماشاكردني ئاو بةرؤذ2 .1996ي

 - ئاطايي زمان زماني ئاطايي-لي�كؤل�ينةوة- لة بل�وكراوةكانى دةزطاى ض77اث و ثةخش77ى3

.1999سةردةم، سلي�مانى/

س77آ4  بنك77ةىدةقي شانؤيي وةرطي�ردراو لة عةرةبييةوة- لة بل�وكراوةكانى  سآ–- تة77نيا مة77رط 

.1999ئةدةبى و رووناكبييى طةلوي�ذ/

 بنكةى ئةدةب77ى و- تةنيا ئاو تةنيا باران-كؤمةل�ة شيعر، لة عةرةبييةوة- لة بل�وكراوةكانى 5

.2001رووناكبييى طةلوي�ذ/

ث7777777ةيبدن بةش777777يعر ب777777وون--.6 �ة, ث777777777ةيبدن ب7777777ة ذي77777777ان�������ث
.2001لي�كؤل�ينةوة- لة بل�وكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، سلي�مانى/

 بنك77ةى- شيعريةتي دةق-ئةدؤنيس-وةرطي�ران77ي ل7ة عةرةبيي7ةوة، ل7ة بل�وكراوةك77انى -7

2002، سلي�مانى/ئةدةبى و رووناكبييى طةلوي�ذ

 لة روانطةي فرؤيد-وةرطي�راني لةعةرةبييةوة- دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، - مرؤظ 8

.2002سلي�مانى/

خةيال�ي7777 زم77ان ل7ي�كؤل�ينةوة0  -– ل  ل77ة بل�وكراوةك77انى دةزط77اى ض77اث و ثةخش77ى س77ةردةم،، 

.2004سلي�مانى/

  ل77ة بل�وكراوةك77انىة، لي�كؤل�ين77ةوة-- شوي�نكاتي يةكةم لة دووةم ء ئي�س77تاي س77ةرطور:10

.2004سةنتةرى لي�كؤل�ينةوةى فيكرىو ئةدةبى نا، هةولي�ر/

  ل77ةي ل77ة عةرةبيي77ةوة-- ئةدؤني77س- دوو طفتوط77ؤي فيكريء ئةدةبيي77ة- وةرطي�ر:ان1177

.2005بل�وكراوةكانى سةنتةرى لي�كؤل�ينةوةى فيكرىو ئةدةبى نا، هةولي�ر/

خوي�ندن77777777777777777777ةوةي ث777777777777777777ةراوي�زث7777777777777777ةراوي�زي12  - , �ة������������������� ث

  ل77ةخوي�ندن77ةوة-نومايش77كردني فيك77ري س77ةردةم ل77ة ض77ةند ث77ةراوي�زآ-لي�كؤل�ين77ةوة-

.2005بل�وكراوةكانى سةنتةرى لي�كؤل�ينةوةى فيكرىو ئةدةبى نا، هةولي�ر/

 ل77ة-دري77د-رةخن77ة ل77ة س77ي�نتاليزمي خ77ؤرئاوايي-وةرطي�ر:ان77ي ل77ة عةرةبيي77ةوة- 13-

. 2005بل�وكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، سلي�مانى/

،- نووسي خؤكوذييةكي تةواو نةكراو14
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  لة بل�وكراوةك77انى- وةرطي�راني لة عةرةبييةوة- ئةدةبيء فيكرييةطفتوطؤيكؤمةل�ي�ك وتارو 

2006سةنتةرى لي�كؤل�ينةوةى فيكرىو ئةدةبى نا، هةولي�ر/

 -وةرطي�ر:انى ئةدةبيء فيكرييةطفتوطؤيكؤمةل�ي�ك  ئةدؤنيس.. ئةفسوونكارى وشةكان،-15

.2008لة عةرةبييةوة، لة بل�وكراوةكانى دةزطاى وةرطي�ران، هةولي�ر/

 ، وةزارةت77ى41 زمان/طي�رانةوة، كؤدى دافنشى، لي�كؤل�ينةوة، كتي�بى طيفان ذم77ارة -16

رؤشنبييى و لوان، بةري�وةبرايةتى ضاث و بل�وكردنةوةى ه77ةولي�ر، ض77اثخانةى رؤش77نبييى،
. هةولي�ر.2010
 -ش77ةر:ى زم77ان، ل77ةثي�ناو ت77ةئويلكردنى دةق، لي�كؤل�ين77ةوة، بةري�وةبةراي77ةتى ض77اث و17

،2010بل�وكردنةوة، سلي�مانى، 
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