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        طؤراني كؤيلةطؤراني كؤيلةطؤراني كؤيلةطؤراني كؤيلة
  

  من كريكارم
  بة ئاطام لة طشت كؤسث و دةردةكان

  لةطةلَ هةنطاوما
  زرياني مةرطي سةرماية دينم

  وةك بلَيسةي طرِ دةضم بة ئاسمان
  مةينةتي و زولَم و زؤر دةسووتينم

  داري ستةم و ضةوسانةوة و ذان لة رةط دةردينم
  ة ريطاي لينينب

  لةذير رؤشنايي بيرؤبؤضووني ماركسي مةزن
  رِيزم يةكدةخةم هةروةك يةك جةستة

من كريكارم خةمي كؤيلةتيم بؤتة طؤراني و الوك و 
  بةستة

  من كريكارم
  نةخشةرِيطاي من بةرةو ئازادي تةنها شؤرِشة

  رِووخاني حوكمي سةرمايةدارة
  وةك بةلشةفييةكي سةدةي بيست و يةك

  انج و ئوميدئام

  دامةزراندني بناغةي حوكمي جيهاني كارة
  من كريكارم

  ئةو دةست شةقارةم طشت رؤذي برسيم
من ناوةرِؤكي ئةو ثرسيارانةم كة لة ميذوودا لة ماركس 

  ثرسيم
  الم روونة هةروةك مانطي سامالَي شةويكي هاوين

كاتي طؤشياري ضينايةتيمان بةرةو سةر بضي  
  ايةدارانباآلي قازانجي سةرم

بةناخي مةرط و نابوودبوون دةضي  
  هةركات يةكطرين

  ئةوا سةركةوتن سةر ريي موذدةية
  ئيمة دةضينة سةر دووندي ئاوات

 .سةري سةرمايةش لةرِيي سوذدةية

  2016شوباتي 
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        شيعريي منشيعريي منشيعريي منشيعريي من
  

  شيعري من ضقلَي نووك تيذة و
بة ضاوي زؤر و ستةم و نايةكساني دائةضةقي  

  ي ذنكوذ و جةهلثةرستانوشةم لة دذي تاريك
وةك بؤمب بة رووي زولَم ئةتةقي  

  
  شيعري من الي ماستاوكةراني كوردستان

  شيعر نين و قسةي سادةن
  بةآلم لة الي هةذاران و خةلَكي ستةمديدةي كورددا

  لة دلَيانا وةكو جةنطاوةر ئامادةن
  

  شيعري من بؤ ئافةرين و مووضة و بةردرِكانة نيية
ك نةكاشيعرم ئةطةر سارِيذي ئازاري  

  غةمباريك ئاسوودة نةكا
  ثيمنالَين شيعرم بؤ ضيية؟

 
  2014ناوةرِاستي مانطي كانووني يةكةمي 

  
  

        سروودي جةنطاوةراني يةثةذةسروودي جةنطاوةراني يةثةذةسروودي جةنطاوةراني يةثةذةسروودي جةنطاوةراني يةثةذة          
  

  دةستمان لة دةستي ثياو داية
  ئامانجمان هةر ئازاديية و بةرثةرضي خةم دةدةينةوة

  بؤ بةرطري لة ئازادي و شكؤي ئينسان
  وي ئةم بةرخوردانة دةبةينةوةطرة

  كؤيلةتي رةت دةكةينةوة               
  بؤ تاريكي دةبين بة طرِ               
  بؤ ذيانيكي شايستة بة مرؤظي ئةم سةردةمة              
  دةبين بة هةلَؤي بةرزةفرِ              

  
  ذيان بة بي هةتاوي طةش

  وةك بيري داعش تاريكة
  تن لة خةباترِيي سةنطةر طر

  وةك تالَة مووي سةر باريكة
  

  كؤيلةتي رةت دةكةينةوة               
  بؤ تاريكي دةبين بة طرِ               
  بؤ ذيانيكي شايستة بة مرؤظي ئةم سةردةمة              
  دةبين بة هةلَؤي بةرزةفرِ              
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  ئيمةي شةهيني يةثةذة
  كانطاي ئاطر، شاخي سةختين

  فاو ئاساال
  ئاستةنطةكاني خورافة رادةمالَين

  ئيمة طزنطي هةتاوين
  بؤ بالَندةي سةرفرازي ثةرِين، بالَين

  
  كؤيلةتي رةت دةكةينةوة               
  بؤ تاريكي دةبين بة طرِ               
  بؤ ذيانيكي شايستة بة مرؤظي ئةم سةردةمة              
   بةرزةفرِدةبين بة هةلَؤي              

  
  خوينمان لة ناو الثةرِةكاني ديرؤك و

  وآلتي خةم بؤتة سونبول 
  طؤرانيمان بؤ يةكساني ثياو و ذنان

  دةخويني هةروةكو بولبول
  

  كؤيلةتي رةت دةكةينةوة               
  بؤ تاريكي دةبين بة طرِ               
  ةبؤ ذيانيكي شايستة بة مرؤظي ئةم سةردةم              
  دةبين بة هةلَؤي بةرزةفرِ              

  
  دةبا لةشكري جةهالةت بزاني ئيمةي يةثةذة
  طيان لةسةر دةست تاراي كؤيلةتي توورِ دةدةين
  ضاو لة هةتاوي يةكساني و سةرفرازي دةبرِين و

  ئاآلي ئازادي هةلَدةكةين
  

  كؤيلةتي رةت دةكةينةوة               
  دةبين بة طرِبؤ تاريكي                
  بؤ ذيانيكي شايستة بة مرؤظي ئةم سةردةمة              
  دةبين بة هةلَؤي بةرزةفرِ              

 
  2014سةرةتاي مانطي كانووني يةكةمي 
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        ........تةق تةقتةق تةقتةق تةقتةق تةق
        !ئيوة دةرطاي هؤشتان بكةنةوةئيوة دةرطاي هؤشتان بكةنةوةئيوة دةرطاي هؤشتان بكةنةوةئيوة دةرطاي هؤشتان بكةنةوة

 
  شةهيدي قةلَةم بؤ كاوة طةرمياني 

   كة بة دةستي غةدر تيرؤر كرا
  

واي تيرؤركردني شةهيدي قةلَةم كاوة ضةند رؤذ د
طةرمياني لةنيو كاغةز و ثةرِاوةكانيدا ئةم ديرانة 

  ...دؤزرانةوة و من ليرةدا تؤمارم كردوون
  )بؤ مافياكاني جةنطةلَي ئةم هةوارة (

  طةر بمكوذن
  ثةتي سيدارةم لة مل كةن هةلَم واسن

  طةر لةئاست هاوارةكانم بتانبينم ورِن، كاسن
  قةترةي خوينم بمذنطةر دوا 

  لةذير ئةشكةنجة داخم كةن
  يان بمكوذن 

  طةر وا بكةن سةرم لة لةش جيابيتةوة
  بةآلم ئازيز، ئةي ئازادي

  تؤ لة دلَما هيندة طةورة و فراواني

  .لة هيض شوين جيت نابيتةوة
  

ثةرِةيةكي تر هةر لةنيو ثةرِاوةكةي كاوة دؤزرايةوة و 
   ...ةالي خوارةوة تؤمارم كردوو

  
  )بؤ خةلَكي ئةم هةوارة(

   دة دةرطاي هؤشتان دامةخةن
  سروةي بزة

  نةسيمي نيطاي ئارةزوو
  شنةي حةز

  ضؤن بالَةكانيان ليك بدةن
  ئاسمان بكةن بة شةقامةكاني فرِين

  كة ثيلَوةةكانتان ليك دةنا
  نةمدةبيني ضؤن مرواري ئةسرينةكان هاتنة سرِين

   مةدويننضيتر بيدةنطي..دةنط هةلَدةبرِم
   كة ديمة سةر شاشةكان و

  سةرشةقامي نارِةزايي خؤ طيل مةكةن
  دلَي طةرمم بة تةنيايي مةرِةنجينن

  ثرسةم بؤ خؤم دانةناوة.. كة رةشثؤشم
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  ئينجا لة خةو بةئاطا دين..كة دةشكوذريم
 .ئةوسا دةلَين شةهيدي قةلَةم بوو كاوة

  
   2013كانووني يةكةمي 

  
 لة كؤبوونـةوةي مـةحكومكردني تيرؤركردنـي        ئةم دةقة : تيبيني  

 لة شـاري ظانكؤظـةر لـة وآلتـي          2013كاوة طةرمياني لة ساالَي     
  .كةنةدا لةاليةن شاعيرةوة خوينرايةوة

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        كؤبانيكؤبانيكؤبانيكؤباني
  

  ويستم جوانيت لة شيعريكا بنةخشينم
وةكو خؤت بي  

  هةر كةسي بيخوينيتةوة
كؤت بي ،شةي داو بيبؤ ئةندي  

  ذنيك هاوار بكاوينةي 
ئازاد دةبين كةنطي كةنطي  

   من دةستيكم مندالَيكي هةلَطرووة و
دةستةكةي ترم تفةنطي  

  كورِو ميردم لة جةنطدان لة ريي كؤباني
  من نةك هةر مالَ

  بؤ ئازادي
  .روحيش دةكةم بة قورباني

 
  2014كؤتايي مانطي تةمموزي 

  
ري كــورداني ئــةم شــيعرة لــة كؤبوونــةوةي جــةماوة: تيبينــي 

دانيشتووي شاري ظانكؤظةر لة وآلتي كةنـةدا كـة بـؤ ثـشتيواني             
 لةاليـةن   2014خةبات و بـةرخورداني رؤذئاظـا سـازكرابوو،لة         

  .شاعيرةوة خوينرايةوة
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  سةرزةميني لنطةوقووضسةرزةميني لنطةوقووضسةرزةميني لنطةوقووضسةرزةميني لنطةوقووض
  

  من خةلَكي سةرزةمينيكم
  ياساي ضةقؤ بةسةر ملي ذيانةوة

  ميردةزمةي خةم بةسةر روخساري طيانةوة
  بةزؤر بةسةر بووندا دةسةثينريمةرط 

   سياسةتمةدار ئةزنيف كاريكي ناشيية و
 نريرؤذ نيية دوو شةشي لة دةست نةتؤثي  
  

  لةم سةرزةمينة خةمناكة
   وشة لة ثرسةي خةيالَة و
  رِؤذطار هةر ناوي رؤذطارة

  ئةطينا شةوي سامناكة
  

  لةم سةرزةمينةي روح هةميشة ماندووة
  ستايشي زولَم و ستةم

  ايشي طوريس و ثةتست
  نائوميدي لة دلَ و دةرووندا ضاندووة

  
  لةم سةرزةمينة ذياني مرؤظةكان لنطةوقووضة

  نةزاكةتي و نيازثاكي و دلَسؤزيبوون بؤ خةلَكي هةذار

  الي دةسةآلتي خؤمالَي ئةفسانةيةكي زؤر ثووضة
  

  لةم سةرزةمينة رةش سثي و سثي رةشة
  تاوكةرانكؤنةجاش و تازة جاش و موستةشار و ماس

  خاوةني هةموو شتيكن
  خةلَكيش لة ذيان بيبةشة

  
لةم سةرزةمينة حيكايةتي دؤالر و كورسي و دزي و ثلة و 

  ثاية
   تا هةتاية

  وةك مةسةلةي كورسي و تاكة سةرؤكي كورد
  دوايي ناية

 
  2015ي ئاياري 3
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        نامةيةكنامةيةكنامةيةكنامةيةك
  

رةخنة بطرم، شكؤي كورسي و دةسةآلتم قةبوولَ نةبي  
تومةتيكدةخريكم بؤ ري  

  تاوانيكم دةدريتة ثالَ
   دةمكةن بة ميت

  يان ئيتآلعات
  يان بة تيرؤريستي ضاو كالَ

  ئةي ناخ قةتراني كةللةثووت
  هةي خةونكوذ

  هةتاو يةخسيركةري ذيان
  ضيتر ماوة ئةنجاميدةي دذ بة ضيني كريكار و

  خةلَكي بيبةش و رةشورِووت
  جطة لة ليسةندنةوةي طيان

  يني لةدةست داد و تؤلَةي خةلَكئةي سبة
ي روو دةكةي لة كويمنالَيثي  

  ئةي طةمذةي بت
  ضؤن خؤ دةطري

لةئاست دةرياي رق و نةفرةتي نةوةي نوي 

  2015ئةيلوولي 
  

  
        مندالَةكةيمندالَةكةيمندالَةكةيمندالَةكةي
         ئةم كةنارة ئةم كةنارة ئةم كةنارة ئةم كةنارة

  
  بؤ ئاالن كوردي

  
   تفي دونيا كؤ بكةمةوة و

  بيكةم بةرِووي دةسةآلتي جةور و ستةم 
  ةم بة ثةتي قةنارةخةمي جيهان بك 

  طشت كؤمثانياي ستةمكار و دز و مافيا بخنكينم
  هيشتا ناطةن بة دوا ويستي
  مندالَةكةي ئةم كةنارة

  
  2015ئةيلوولي 
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        ئارةزووئارةزووئارةزووئارةزوو
  

  ئةوة منم وةك شاعير ئارةزووم واية
  لةيةك كاتدا لة لووتكةي ضيا و بيابان بم

  بؤ مرؤظيكي ئاوارة
  مهةم ئاو بم و هةميش نان ب

  بؤ مندالَي نيو ضادرةكان
  بزةي ليو بم

  بؤ خؤرِاطريي ثشت شيشي زيندانةكان
  ورةي بةرز هةر وةكو كيو بم

  وةك شاعير ئارةزووم واية
ستةم هةبي نيلةهةر شوي  

  لةوي دةنطي ياخي و توورِةم ئاسمان بينيتة سةر ضؤك و 
  دذ بة ذيردةستةيي ئينسان جةنطاوةري ئازا و درِ بم

   جييةك تاريكايي بالَ بكيشي لةوي طرِ بملةهةر
وشةيةك بكوذري لة كوي  

  لةوي ببم بة فةرهةنط و شيعر و زمان
ك بؤ ئازادي بمريدلَي نيلةهةر شوي  
@@.لةجيي ببم بة سؤزي هةويني ذيان

  2015ئةيلوولي 
  

        خاترجةمخاترجةمخاترجةمخاترجةم
  

  ثيآلوةكانتان بةرزكةنةوة
  با سةركردةكان

  ن ببيننرِوخساري خؤيان زؤر جوا
  دةنطتان هةلَبرِن

  ضؤن دةنطي ئيوة و هاواري بةرزتان
   ئوميدي ذين و 

  خؤزطةي داهاتوو و
 خؤري خةباتي ثرِ توانا و تينن

  ثيالوةكانتان بةرزكةنةوة
  شكؤي ئينساني هةذار و دةستةنط

   زؤر بةرزترة لة بورجي ستةم
  ئةو تاك ثيآلوةي بة دةستتانةوة
  ستانة بةهادارترةلة طشت سةركردةي ئةم كورد

  ئيوةش خاترجةم
  

   2015تشريني يةكةمي 
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        بةردبةردبةردبةرد
  

   راثةرِيوان
  خةلَكاني نارِازي و توورِة
  بةردةكانتان مةهاويذن

  تاوةكو ئامانج نةثيكن
 ئةو بتانةي بةرد بؤي دةضي  

  ناسكن هةروةك قةثيلكن
  بةردةكان وةك طرِ بهاون

ضونكة طةورةي حيزبي لةسةر دةلةوةرِي  
  ن طةورة بؤ ئيوارة لة ميدياكان قارةمانة وهةما

لةناخي خؤي سةرطةردانة بؤ طةوةرِي  
راثةرِيوان بيرتان نةضي بيرتان نةضي  

   لةجيي منيش
  بةرد بطرن لةو طرطنانة

  ئاخر هةر بةرديك دةيهاون
  هةم طولَ دةطري و

  مةرطيش بؤ ئةو ورطنانة 
  

  2015تشريني يةكةمي  

        داعشداعشداعشداعش
  

  من داعشم
   ةناو ئايةتةكاني قورئان وسةرم ل

  فةرموودةكاني ثيغةمبةر دةرهيناوة
  ريشي دينم بة كلتووري قورةيشييةكان داهيناوة

  شمشيرةكةم وتةي خواية
  .ئاآلي رةشم ناوي اللة و تاريكايي بؤ تؤ تياية

  دةضم بةطذ هةرضي جوانة لةم دنياية
  
  من داعشم 

  ئامانجي من وياليةتي ئيسالميية
ند بة بةند و دير بة ديري شةرع و فيقهةي ياساكانم بة
  كةالميية

  دياري دةستم تؤقاندن و سةربرِينة
  رِوو لة كوي بكةم

  دواي يةك هةنطاو ئةو جيطاية
  دؤزةخيكة تةذي لة ذان و برينة 
  

  من داعشم
  سويندم خواردووة بة حةفتا حؤرييةكةي بةهةشت
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  بة رووباري شةرابي ئالَ
   دؤزةخي ثرِ ذةهراوي تالَذيان بكةم بة يةكثارضة

  مؤدة و مؤديلَ و زانست و رةنط بكوذم
  ذين بؤ دواوة بطيرِمةوة

  بةسةرهاتي تةقاندنةوة و خؤكوذييةكان
بؤ ثةرييةكاني بةهةشت و ثاسةوانةكاني دؤزةخ 

  بطيرِمةوة
  

  من داعشم
  ثييةكم لةناو ئاطرة و ثييةكم لةسةر ذيانة

  يم بةسةرمةوةميذوو دةكةم بة تةناف و مردن دةن
  لة كوشتن و لة برين و..ضيم بؤ بكري بي سلَ دةيكةم

  سةربرِين و كاولكردن
  بيوةي تةنها هيض خودايةك هةقي هةبي بةسةرمةوة

  
  من داعشم

بة دةمامكةوة لةبةردةم بياباني جةهل و طةمذةيي  
  وةستاوم

  بة فتواوة دةضم بةطذ شيعر و هونةر
  ذن لة نيقاب هةلَدةكيشم

   دةكةم بة كؤيلةي دينمندالَ

  بيباك لةوةي ضيم ثيدةلَين
  خويني غةيرة داعشةكان هةلَدةقورِينم بة يةك بين

  
   من داعشم

  كارم كارنامة و سوننةتي مةعريفةي ئةهلي قورةيشة
   رِيشم ريي سةعدي  مةعازة
  ئةم دةورانةي تييدا دةذين

  بة كؤمةلَطة و بة ذيان و مرؤظةوة 
   .عوكازةسةوداي بازارِي 

  
  2014يانزةي حوزةيراني 

  كةنةدا
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        ئاونطئاونطئاونطئاونط
  

  بة بؤنةي تيثةرِبووني سي سالَ 
   بةسةر ئينتيفازةي خةلَكي فةلةستين                                                                 

  

      لة بةهارا هةموو شةوي 
 .شةونم ليوي طيا ماض دةكا      
ي تؤ ئاونطي خويني طةشال        

 لةسةر ثةرِةي زامي دآل      
 طشت سبةينان ماضي ئينتيفازة دةكا      

      كنيلووي ليثي كي و مؤلَةت نادةي شامير ساتيتؤ ذاني 
 لة ناو تةلبةندي ئاطرا      

 بيدونت كردة ئيشكطر،              
 تا طؤراني سوور بلَيت و     

  رطي تيكنيستةم بارطةي مة
1990ي كانووني يةكةمي 9     هةولير 

  : ثةراويزةكان   
مةبةست لة ئيسحاق شاميري سةرةك وةزيراني : شامير 

  .ئيسرائيلة
ة ،رِابةري ئيتحاديةي “هاني بيدون “مةبةست لة : بيدون 

كريكاراني فةلةستين كة ئيستا لة زيندانةكاني ئيسرائيال دةست 
  .بةسةرة

        بينينبينينبينينبينين
  

   دةمبيني هةويري كار ضؤن دة شيلمدي و
  بست بست خةندة وثيكةنيني باآل دةكا

  طولَي بزةي طة شاوةتر
  تةمي خةمي دةرِةويت و

  ئاميز ثتر بؤ قازانج و
  دةمي حةزياي رةنج مذيني واآل دةكا

  دي ودة مبينيش
  طرذ و توورِة و توند و ياخيم

  .ئاآلي مةرطي ثيكةنينم بةدةستةوة 
  ترسيكي طةورة و تفت و تالَلة ناخةوة 

  ضوار ثةلي ئةسثي ئاسودةي كؤت بةند ئةكا و
  لة قوآليي دةرياي شادي و كامةراني

  ئةم درِندة ئارةق مذة
  حةسرةتيكي جةرط داخ كردوو ضرؤ ئةكا

تابؤي بلوي  
  ثارِانةوة و آلآلنةوةي بةدةستةوة

  داواي بةرهةمي ثتر و
  ئينسان بوون بةكاآل ئةكا

    1991ي ئةيلوولي  5                 
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        ضاوم لييةضاوم لييةضاوم لييةضاوم ليية

  
ضاوم ليية خةونةكانت كةشتييةكي ئؤقرةبرِي 

  بيسرةوتي
  دةم شةثؤلَة هاجةكاني ئازارتن

  لةدؤزةخي بةر ئاميري ضاث كردندا
  تاسةكانت رةوة هةوريكي نزمن و

  لة ئاسماني ئةدطاري ذين ثيلَووي ضاوي بيدارتن
  ت وتؤش رؤذانة ئاميريكي طيانداري

ضاوم ليية لةو تةنوورة داطيرساوة خؤزطةكانت 
هةلَدةكرِوزي !  

  
  ئةو كاتانةي ضراي كتيبيك ثيدةكةي

  طويزةبانةي خةميكي تر دةرديكي تر
  شةق دةخاتة دونياي حةزة رةواكانت

بة قةد ثيتة ضاثكراوةكان، خؤزطة لةدلَتا ضاث دةبي  

 ضاوم ليية طشت سبةينان درز دةخةيتة دةرطاي
  حةوشة و

  مالَئاوايي لةو رةشة خيزانةت دةكةي
  بؤ خةندةيةك

  نانيك
  ئازادي و يةكساني

  بة قةد دةربةندي هةناسةي ضاثخانةكةت
  درِ بةتةمي بيدةنطي و ملكةضبوون دةدةي

  طؤراني ياخي بوون دةلَيي 
"لة شةرِي ئازادي بكةوي كي  

بمري ناتواني ،هةرطيز نامري ".  
  ؤلَي خةم و ماندووبوون و برسيتيبؤ ئيوارةش بة ك

   دييةوة مالَ
  ضاو دةطيرِي ضي دةبيني؟

  بيردةكةيةوة و ثيش دةخؤي
  لةناوةوة زوخاو جةرطت دةخواتةوة

طةش ئةو كاتانةي خةوت دةزريلةسةر جي  
  بةسؤراغي زؤر ثرسياري بي وةآلمي ،
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  .هةتا بالَندةي خةيالَت خةوة كوتكة دةيباتةوة
  

  ضاوم ليية
  ةروازةي دلَة ثرِ ئيش و دةردةكةتلةد

زؤر جار نةفرةت لة سةرماية و ستةمي بيثةردة 
  دةكةي

  ضاوم ليية توورِة دةبي و
  توورِة دةبي و

  طرذ طرذ دةبي و
  ! تف لة ياساي ذيان دةكةي

  ضاوم ليية ضةثكة نيطاي دةسكةنةكراو
  بؤ ئاسؤي رووني سبةيني ديتة سةما

   خةماضاوم ليية لةتاريكي دونياي
  دوو ثرياسكةي ستةم و نان 
  هةموو رؤذي بةشانتةوة

  لةبازارِي رةنجي فرؤشراوي خؤتا
  سكي برسي خؤزطةكانتي ثي تير دةكةي

  بةداخيكي وةك ثشكؤوة

  ثةنجةكانت دةبنة ثؤلة وشةيةك و
  لة ئاسماني دوا ئامانجي حكومةتي كريكاري

  ! بالَة فرِييان فير دةكةي
  

  هةولير
  1990ي دووةمي ي تشرين 13

  
ي ) نيكـؤآل فـابتزارؤظ  (وشةكاني نـاو كةوانةكـة هـي      : تيبيني  

  .شاعيري بولطارياية
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        داهينةرداهينةرداهينةرداهينةر

  
  هةرضي دةطري لةم دونياية

   ديي كام شويني دوور ثةي دةكةي
  لة طاليسكةي ئةسكيمؤوة

  تا دةطاتة فرِؤكة و مووشةكي ئاسمان
  لة خواردن  و
  ك وثؤشا              

  خانوو و جوانييةوة                        
  . تا دةطاتة خودي ئينسان

  دةستي داهينةري كارم خولَقاندويةتي
  هةر  ليرانةش

  لة سةر كةالكي طةندةلَ بووي سةرمايةدا
  كة دةرد و شةرِ و ئايين و لةشفرؤشي

  سووتاندويةتي                            
  دونياي تر دادةهينم

  ! وثرِ لة خؤشةويستي و هاوكاريي بيثرِا 
و سؤز و جواني بيوان ليلي!  
  ئةوسا دةستي داهينةرم

  لةئاسمان بي يان لةزةوي

  طؤراني سةوز دةلَيت و
  بؤ ياديش نايةتةيادي

                                 ذياني ذير دةستة و نةوي
  

    1991ي ئةيلوولي  16
          هةولير
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        سوورسوورسوورسووردةنطي دةنطي دةنطي دةنطي 

                   
  ةنطي دوينيئاورِيك لة د

  بة يادي سةركةوتنةكاني ئةم     
  دواييانةي راثةرِيني كريكاراني ووآلتاني جؤرا وجؤر    

  دويني بوو
  دةنطم وةك تريشقةي هةوريكي

  ئاوس بة ستةم و كؤيلةتي دةيطرمان
بازارِ و خيابان ئةسثي بي وةك سواري !  

  ازي ذياني وةك ئينسان بة دةستي وشمشيري داخو
  ئاوزةنطي لة سكي شار دةدا و

  شةثؤلَي نةسرةوتووي دلَي ثرِ تةماحي
  . قازانجي سةرمايةي دةتؤقان

  دةنطم بوو
  بةرهةمي ئةم دونيا بةرينةي مةينةتي

  خستة ذير ضةثؤك و
   وةك بةرداش

  هةستاني بةتاوم مردني دةهارِي
  ة بؤمبادةنطم بوو  بوو بةمين بة بارووت ب

   لة ذيرثيي بيزاري

  
  دويني بوو

  هةشت مليؤن دةنطي وةك دةنطي من 
  سوور وةكو دلَي من

  ئيسثانياي ناية ذير رةهيلَةي مةرطةوة
  سةرمايةي ناية ناو تابوت و

   مردني نيشان دا
  ضوار مليؤن دةنطي تر لة دةنط من لة توركيا

  زةنطي دلَ خورثيني
ئةدافةوتاني زنجيري دة ست وثيي لي.  
  .لة هيند و بة رازيل لة كؤريا

   لة ئيران  ئةفريقيا
  لة ضين و ئةردةن و فةلةستين

   تةواوي ثينج طؤشةي ئةم دونيا
   وا نيزةي قةمة و تيغ

  كة ثسوول و هارِرِةي ضةك
   لةطةلَ لةش
   لةطةلَ طيان

لةطةلَ دلَ جووت دةبي .  
   وا شةقام وا كؤآلن

  .دةبيبة خويني جةرطي من سوور 
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  .هيشتاكة هةنطاوم بةطورِ تر ري دةكا
   هيشتاكة دةنطي من
  . بة سؤزتر بانط ئةكا

   دةنطي من دةنطي سوور
  وةك لوتكةي سةرةكةشي ئيظرست و حةسارؤست

   بةرز بوو
  لة هيزي سبةينيي ثةالمار

  مذدةيان وةك بةهار سةوز بوو
  

   بةآلم ئةي دةنطي من
  دةنطي سوور

  ةستانمطةر بيتو ثرشنطي ه
بؤ نيطاي وةنةوشةي سؤشياليست برِواني  

  طةر بيتوو ئةم ريية
  بة ضراي مانيفيست رؤشن بي و

   طوآللَةي بانطةواز لة طةلَيا ببةستي ذواني
   ئة وكاتة سةركةوتن دةبيتة جيذنيكي هةتايي

   ئةو كاتة هاوار و ثةالمار
   دةبيتة خةنجةري نيو دلَي ريايي

  
   طةشئةي دةنطي سوور و

   وةك خويني دلَي من
   ئةي شةثؤلَي دةرياي
   بةرهةمي قوولَ بي بن

   ئةوة تا لة بةرثيي هيزي تؤ
  سةرثاكي جيهاني ئةمرِؤكةي

مافي دةلةرزي ستةم و بي.  
  ئةوةتا لة بةر دةم نركةي ئةم شاآلوة

نا دةطةوزيكؤيلةتي دونياي كار لة خوي  
  . بخوينة و بة سؤزتر بخوينة

  رزطاريسروودي 
   بة هيزتر وةرة ثيش

  رِوون تر كة ئةم ريية
  ئةم دةنطة سوورةمان

  .مذدةي رزطاربووني ئينساني واثيية
                                                                     

             
  1989ئاياري  

  
ي ئةم شيعرة لة طؤظاري رابةر ئؤرطاني حةلقةي ئةديبان       : تيبيني  

  . دا بآلوبؤتةوة1989 ي سالَي 7كؤمؤنيست ذمارة 
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        طةرِانةوةطةرِانةوةطةرِانةوةطةرِانةوة
  

   وةختي كازيوة تالَ تالَ قذي بزةي سثيدةي ئالَ
  بة سةر شان و مل وسينةي ئاسؤي شارا ثةخش دةكا

كي قورس دلَم دةطوشيخةمي.  
ميوان دةبي خةمي ناني ئةو رؤذةم لي.  

  من خانة خوي يةكي رووطرذ و
  !ئةو ميوانيكي رةزاقورس             

  لة ئةدطاري ناشريني رادةمينم و
  ! ئةو ثةيكةريكي وةستاوي بيجوولَةية         

  دوايي تا هيور دة بمةوة و
  ئةوجا ضةشني كةرويشكة سركةي دةرثةرِيوو

  ! مالَ جيديلم              
  ضيشتة نطاويش زةنطي دةرطا

  !ري ئةو رؤذة مةضاوةرِواني دةستي خاويني بي كا 
  دةست بة تالَيم مؤتةكةيةو

     تةوة سويكي تيذ دةمة و ديكؤنة زامي.  
  طةرِانةوةم ئاهةنطي سارد

  خةميكي بةركولَي ترة

و سةر لةنوي دي   
خؤي لة بةرؤكي ذين دةسوي! 

  
  1990ي تشريني دووةمي  11
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        طلَثةي رازطلَثةي رازطلَثةي رازطلَثةي راز
  

  ني كوشتبؤ ئةو كريكارةي بةرهةم القةكا
  
  

  دةست دةهيني بةسةر قذي راز و يادي
  رِؤذانيكي ثرِلة خةم و راضةنينا

  دةنطي هةناسةيةك دةدةي
   بة لرفة ضةشني واشةي كيو

  وةكو بة فري باريوي شةواني زستان
  سارد و تةزيوو

  ئؤخةيةكت لة يادنيية
  هةتا سةري ساتةوةخةتيك

  سةر بخاتة سةر الثةرِةي
   جةستةيميذووي دةيان سالَةي

  ماندوو و رضيوو
  ئاخيك دةكةي

  بيرةوةري تفت و تالَي ضةناي ضةند سالَ
يةخةت دةطري  

  ناو هةناوي ثرِ زوخاوت ديتة كلَثة
  خؤزطةت دةخواست"

  ثرِ بةويست و ئارةزووي تؤ و منالَةكان
  ثؤشتة بن و

  "ضي حةزبكةن لة بةري كةن
  بةقةد دونيا كارو حةز و ضاوةرِواني

  ثرِحةسرةتةكةت بووئيشكطري دلَة 
  تؤ شةيدايةكي بةتاسة و
  !ئةوسةرابيكي ون بوو بوو

  دة سالَةثتر بة ثيوةي
  كاني سؤماي ضاوةكانت و

  رِةنج وخوينت وشك بوون و كوير بوونةوة
  القةكانت وةك ثارضة طؤشتيكي زيادة

  بة لةشي هةميشة ماندووت شؤرِ بوونةوة
وةي راضلَةكي سةرمايةش بي  

   ي خورثة بكابي وةي دلَ
  لة دوورةوة بؤت دةرِواني وا دار شةقة دةتبزوينن

  برسيتي و رووت و رةجالَيش
  لةسةر جيطةي ئيفليج بوونا

  بي هةدادان دةتطةوزينن
  تةماشاكة
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  ضاو بة دةوري خؤت بطيرِة
  ديوي رةشي سةرمايةدار

  جانةوةراني كارطةكةت
  تةنط ئةستوورتر

   مل قةويتر
  ةثؤشتةتر و بةئاسود

  تؤش دار و بةردت ثؤشتة كرد
  ثيريكي هةناسة سارد و
  !كؤلَة دةرديكت ميوانة

             **  
  زؤر تورِة بووي

  دةضوي بةطذ ئازار و ذان
  ئةو كاتانةي سينةت تةنط و

  دلَت توند دةبوو دةطوشرا
  هاواريكت لي هةلَدةستا

  كارطةي دةهيناية هةذان
  ناهةق نةبووي

  ةبوويمامةي كةنةفت ناهةق ن
  بةتةنها بووي

  تؤش وةك ثيويست
ئةوةي دةبوو لةالت روون بي  

  الت روون نةبوو
**  

  القةكانت ئيستا ماشينيكي نوين و
   درِندةكاني سةرماية

  فيزي زلي ثي لي ئةدةن
  القةكانت قات و ريباتي ئةو ديوةن

  بؤ ئاهةنطي مةرطي ئيمة لةبةري ئةكةن
  ئةو رؤذةي وا

  ودةستيمانئةلَقةي مةزني ها
كؤشان بيوي تيواو ليلي  

   هةر ئةو رؤذة
  بةو ريباتة دةيخنكينين

ئةو رؤذة دي   
  كةس دارشةقةي ثيويست نةبي و

  بؤ هةميشة
بة شةر حةساوة ئاسودة و كامةران بي  
                                               

    1991ي تةمموزي  4
  هةولير
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        حكومةتي كريكاريحكومةتي كريكاريحكومةتي كريكاريحكومةتي كريكاري

  
  

  جةستةي زاماري ذير كارم
  لة تاو ئيشي برسيتي و خةم بي عةجمانة

  بي ئؤقرةية
   بؤ بةرطري لة بووني خؤم

  طارطة و جادةم كردة سةنطةر
  ئاآلي سوورم نا بةسنطي ئاسمانةوة

  بةطذ زرياني ذانا ضووم
  دوا ئامانجم لة خؤم ثيضا و

  تاجة طولَينةي رووناكيم كردة سةر شووم
  ..ديمة مةيدان

  بؤ بن برِ بووني نايةكساني و هةذاري
  با دامةزري حكومةتي كريكاري

  
**  
  

  من خاوةني طشت داهاتي ئةم طؤي زةوييةم

  كةضي لةذير نالَةي دةستةنطي و برسيتي
  ثشتي ذيانم ضةماوة

  ئةمرِؤ بةدةست مردنيكي لةسةرخؤوة دةنالَينم
  سبةي زةنطي رزطاري هةموو بةشةرم

  و رؤذةمذدةي هيوام بؤ ئة
  لة ناو مشتي دلَم ناوة

  ..ديمة مةيدان      
  بؤ بن برِ بووني نايةكساني و هةذاري

  با دامةزري حكومةتي كريكاري        
  

* *  
  

  هةرضي خةمة بة ئاطري تيكؤشانم دةيسوتينم
  ضي ضةوسانةوة و ستةمة

  تةنها بؤ يادطاري ميذوو
  بة فةرهةنطي دونياي رابردووي دةسثيرم

ئيتر نة منالَ بؤ شير دةطري ولةوي   
نيتي و تامةزرؤيي هيض طةروويةك دةتاسينة تينوي  

  لةوي ئيتر بؤ هةميشة من ئينسانيكي ئازادم
  ..ديمة مةيدان     

  بؤ بن برِ بووني نايةكساني و هةذاري
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  با دامةزري حكومةتي كريكاري       
  

**  
  

  زطؤرانييةكانم ثةيامي بةهاريكن تةرِ و سةو
  بةرابةري تيايا ثرِ بة ثرِي طةردوون

نيلةناو ضاوي ئينسانةكان طةش دةنوي  
  سةركوت و زةبر و زةنط و زؤر

نيلَطةي ذيان دةضيطولَي مةرطي بورذوازي لة كي  
  شريخةي دةنطي هاوارم بؤ ئازادي

نيي طشت دونيا دةزرينطيطوي  
  ..ديمة مةيدان 

  بؤ بن برِ بووني نايةكساني و هةذاري
  با دامةزري حكومةتي كريكاري

  
**  

  
  دةبا هةموو بؤ ئةو رؤذة

  وةك يةك طيان و يةك بير و هيز
  مارشي هةستان و شؤرِشمان

  بة بةريني هةموو جيهان دةنط داتةوة

  با بانطةواز وةك رةهيلَة بةسةر سةري ستةم داكةين
تا ئاونطي خةونةكانمان دةريايةك يي  

  واتةوةبة ثانايي كورةي زةوي ثةنط خ
  .. ديمة مةيدان     

  بؤ بن برِ بووني نايةكساني و هةذاري
  با دامةزري حكومةتي كريكاري      

  
                                             

  1990حوزةيراني 
  هةولير
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        كيوو ثرسةكيوو ثرسةكيوو ثرسةكيوو ثرسة

  
  كةلَبةي برسيتي لة جةرط و هةناوي ذيان طيرخواردوو

  ذاري مردن
  وي هةناسةي ثيكةنين ودةخاتة طةرو

    بزةي ساكارو خةندةي ليو
   ليكاوي زوخاوي خوينين

  . دةرِذيتة ناو جؤطةي حةز و خؤزطةكان
  سيماي تؤخي هةرِةشةي بةرزة باآلي ترس و كؤيلةتي

   بةرز دةطري وةك لوتكةي كيو
  

  . من زامداري كةلَبة و ذاري خواي برسيتيم
  . مبةطذ هةموو لرفة و تؤفانيكا دةض
   ريبواريكي بيسرةوتي ياخي سةختم

   رةهيلَة ثشتيني ثشتمة
   طرِ نيطاي ضاو

  . ضي بة ستةلَ و بةفر بةندي ديليتيمة
  . لة بةر ئةذنؤي بروسكةي دةنط هةلَبرِينم

  ديتة سوذدة و
  سةري بةرزي لةباوةشي طرمؤلَةبووي حةشار دةدا

   زريانيكي بي بةزةيي و توورِة وتوندم
  زايي لة ناخمدانارِة

   لةهةناوما هؤزان بة طويي طشت شار دةدا
                               

  لة ثرسةي هةرةسي كيوي دونياي بي نان
  من شايي و لؤغان ساز دةكةم

  .ئاهةنطي لة دايك بووني نوي دةطيرِم
  لة ئاميزي بةيانيكي ئيجطار دلَطير

  ضةثك ضةثك طزنك دةضنم
   سبةينيي بةهار هةلَيمتا وةك هةتاو بؤ

لة سةر كةالوةي ثةيكةري ورد و خاش بووي خواي 
  برسيتي

سروودي نوي  
طؤراني نوي  

كي نويشيعري  
  .بؤ ذيان و ئينسان ئةلَيم

    
  1990ي شوباتي  16

  هةولير        
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  ثاسكيلثاسكيلثاسكيلثاسكيل 
  

   دةستي بةرزي مالَئاوايي دواناني
  سةر سفرةي بةتالَ         

  هةناسةي دةدائابلَوقةي 
  لة كازيوةي بةربةياني ذياني هةميشة بي نان

  سواري كؤلَي خةمة رةنط زةردةكاني بوو و
  بؤ هةورازي بيركردنةوة تةكانيدا

  كةي رةواية دوايين ناني سةر سفرةكةت تاآلن بكري؟
  كةي رةواية جواناوي كار و ذيانت

  وةك خةآلتي شةوي بةرات
  نانابةسةر ورطي ئينتةلال بووي خاوةن 

  دابة ش بكري؟                        
  خةيالَ هات و لةطةلَ خؤيا ثيضايةوة

"خؤي دةبيني   
هاوكارةكاني دةبيني   

  نةك وةك جاران شرِ وشيتالَ
  ثؤشتةن، تيرن،سةرفرازن، ثيدةكةنن

  هةرضي هةية مولَكي هةمووة

  ضةند ئازادة
  ربرِوا ناكا لة خؤشيانا فرميسكي لة ضاوديتة خوا

   برِيار دةدا برِواتةوة
  " لةطةلَ خؤيا ثاسكيلي بكرِي بؤ بوار

  زيكةي تاية و دةنط و هةرا و ذانيكي قورس
  لة خؤشاوي خةيالَةكةي دةردةكيشن و

  وةك جةستةيةكي بي جولَة
ي هاتوضؤي شةقام دةطريرِي  

  لة دوانيطاي بؤ ذيان و خةونةكاني
  ئةوةندة بوو

  مندالَيكي روومةت طةشي
  ثاسكيل سواري هاتة بةرضاو                  

  بة هيوري لة يةك نزيك دةبوونةوة
  ة و)) بوار((بيني 

  واخةونةكةي هاتؤتة دي
  بزة طرتي و 

  . بؤ هةميشة ضاوي ليك نا
  

  1990ي تشريني يةكةمي  3  
  هةولير
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        ثرِجؤش بي كوورةي خةباتمثرِجؤش بي كوورةي خةباتمثرِجؤش بي كوورةي خةباتمثرِجؤش بي كوورةي خةباتم
     

  بةرِةنج  ميذووي ثرِسةروةريم دةنووسمةوة
   ؤذ رةشي و مةينةتي ذينمرِ

  بةيةك نيزام دةبةسمةوة
  ئةو نيزامة لة نيو دةبةم

  ذيني ئينسان رووناك دةكةم
   ثرِ جؤش بي كوورةي خةباتم 

  تا دةطةمة دوا ئاواتم
   بؤ ئازادي و بؤ رزطاري

  بؤ دنياي دوور لة ستةم و
  ثرِ ئاسودة و بةختياري

  رِي ي شؤرِشي كؤمؤنيستيم طرتؤتة بةر
  رمايةداري ضوومةتة سةنطةردذي سة

  سؤشياليزمة ئاسؤي ذيان
  با رزطار بي هةموو بة شةر

  بة ثيشةنطي كريكاران
  ثرِ جؤش بي كوورةي خةباتم          
  تا دةطةمة دوا ئاواتم         

  
  ئةم دونيايةي من دةيبينم

  سةرتاثا كويرةوةريية
   ئةم نيزامة

  جةهل وهةذاري و دةست تةنطي و بةربةريية
ذيني يةكسان و ئازاد وثرِ لة سةروةريم دةوي  

تا ئينساني تيا بسرةوي  
  ثرِ جؤش بي كوورةي خةباتم

  تا دةطةمة دوا ئاواتم
                     

  كاآلنيم ئينسانم ئينسان
  شايانمة ئازادي ذيانم

  دةمةوي ئةم نةزمة تيك دةم
  طرِ لة هةرضي كؤنة بةردةم

  بة ئاطري توانا وتينم
  اك بي سةرتاثا ذينمرِوون

  ثرِ جؤش بي كوورةي خةباتم                            
  تا دةطةمة دوا ئاواتم                             

  هةولير 1987
حةلقـةي  “ ئؤرطـاني    "رِابـةر "ئةم شيعرة لـة طؤظـاري       : تيبيني

 دا بآلوبؤتـةوة و    1987 ي سـالَي     1 ذمـارة    "ئةديباني كؤمؤنيـست  
  كراوةتـة    "كامـةران ئةحمـةد   "ةاليةن هونةرمةند   دواتريش ل 

سروود و لة كاسيتي دامةزرانـدني حيزبـي كؤمؤنيـستي كريكـاري            
  .عيراق بآلو كراوةتةوة
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        شةثؤلَي دةرياشةثؤلَي دةرياشةثؤلَي دةرياشةثؤلَي دةريا
  

  با شةثؤلَ دا دةريا هةستان و راثةرِين
  دانةمركي كةف و كولَي نارِةزايي

بيي ليبا طوي  
بيي ليتةواوي دونيا طوي  

ر باري ستةم ضةمابؤوةهةتا دويثشتمان لة ذي ني  
  هةتا دويني هاواريك بووين كث و خامؤش

  ئةمرِؤ دونيا دينينة جؤش
  راثةرِيوين                         
  دةريايكمان داوةتة ثيش                         
                         ين دةنطمان كث بيناطةرِي لي   
  هةنطاومان ناوة بةرةو ثيش                         

                 
  زؤر لة ميذة خةون و حةز و ئارةزووةكان

  لة زينداني دونياي رةشي ضينايةتي ثةل بةست دةكرين
  هةر لة قؤزاخةي خةيالَ و هةناسة ساردي دةثوكين

  ذياننامةم بة ئاطري داخي ستةم تؤماركراوة
  لة دةروازةي زؤر ريطادا

  دةرطام بةرِوو داخراوةزؤر 
  هةتا هاذةي يةكطرتنم لة رووباري رزطاريدا

  بةطويي جادةو كؤآلن داوة
  راثةرِيوين                            
  دةريايةكمان داوةتة ثيش                            
                            ين دةنطمان كث بيناطةرِي لي  
  هةنطاومان ناوة بةرةو ثيش                            

             
  با بشةكي ئةو ئاآل سوورة نةسرةوتوةي

  كة هةميشة لةناو دآل شةكاوة بوو
  با بشلةقي ئةو طؤمة مةنطة بةرينةي

  ذيان تيايا هةر زنجير بوو
  رِاثةرِينم سروديكة و لةسةر زارة

  بانطةوازيكة ئيجطار بةرز
  وانتر بي لة هةميشةبؤ دونيايةكي يةكسانة كة ج

  راثةرِيوين                           
  دةريايةكمان داوةتة ثيش                           
                           ين دةنطمان كث بيناطةرِي لي  
  هةنطاومان ناوة بةرةو ثيش                           

                
  ئةوا هاتين
  ةقامةكان سروود دةلَيينبة ثانايي ش

  بوركاني شؤرِشيكي نويين
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  موذدةي خؤريكي نويين هةلَديين
  با بلةرزي عةرشي زيرِثؤشي ضةوسينةر

خؤي دةطري ئةوا هاتين كي  
  لةئاست زرياني شؤرِشا ؟ 

  راثةرِيوين                            
                            شدةريايةكمان داوةتةثي  
                            ين دةنطمان كث بيناطةرِي لي  
  هةنطاومان ناوة بةرةو ثيش                            

  
  1991ي كانووني دووةمي  21

  هةولير
  

ــي  ــد   : تيبين ــةن هونةرمةن ــروودة لةالي ــةم س ــةران "ئ كام
ةوة كراوةتة سروود و لة كاسيتي دامةزرانـدني حيزبـي          "ئةحمةد

  . دا بآلو كراوةتةوة1993ؤنيستي كريكاري عيراق لةسالَي كؤم
  
   
  
  
  
  

        زريانزريانزريانزريان
  

           ئاراس(زريان سةري نةوازشي خؤي بؤ هاورِي(  
   طيان بةختكردووي ريطاي ئازادي و يةكساني و          

   .حكومةتي كريكاري نةوي دةكا          
  

  داوايان كرد شيعري بليم
  ئاآل سوورةكةي بنكةكةلَةطةت بي وةك 

  تؤكمةو ثتةو ضةشني برِواي ثؤآليني
كي مةزن و نويبؤ بريني  

  . كة ئيستاكةش دةمي بؤ حكومةتي كريكاري واآل دةكا
  

  دؤش دامابووم ضي بنووسم؟
  ضؤن بتوانم شيعري بلَيم

  سةري بدات لة ئةستيرةي كةشكةالن و
  زريانيكي بة لرفة بي؟

  ند بنووسمضؤن بتوانم هاذةيةكي توو
  .ضريكةي ضةخماخةي دونيايةكي نوي بي؟

  منيش دةستم داية قةلَةم
  كاغةزيكي سثيم هينا

  قةلَةم وتي خةجالَةتم نةكةي تؤ دةستم دامينت
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  ئةم زريانة شاآلوي بوو
  فلضة و بؤياخي لة دآل حةشار دةدا

  رِووي لة هةر ال بكرداية
  بة خويني طةش

  بة دةستة ناسك و نةرمةكةي
  ايةكي نويي دةبةخشي بة ذياني ئينسانةكانسيم

  خةندةيةكي نويي دةبةخشيية مؤناليزاي كريكاران
  ئةم زريانة ضةثكة تيشكيكي هةتاو بوو
   مةشخةلَي بوو بؤ ئازادي و بؤ يةكساني

   بؤ رزطاري سةرجةم بةشةر
   رِيبواريكي ئاسؤي طةش و بةثرتاو بوو
  ةك بووئةم زريانة بؤ ذياني بؤرذوازي مؤتةي

  كآلفةيةك دةرد و ذان بوو
  ئةو كاتانةي وةرِي دةكةوت

  درزيكي تازةي دةخستة دلَي شةق بردووي سةرماية
  ئةو كاتانةي دةهات بة هيمني دةدوا
  هاواريكي توندي بة طويي دووذمن دةدا

  .لةرزيكي تازة دةخزاية جةستةي ثيري ئةم دونياية
  ئةم نؤبةرة زامة سةختة

  ي نوييةنةخشةي ذيانيك
  بؤ تةواوي كريكاران موذدةي رزطار بووني ثيية

  ئةو ئاآليةي ئةو هةلَي كرد دانانةوي و
  سةربةرزتر
  شةكاوةتر

  باوةش دةكا بة ئاسماني ئاسؤي شارا
  ئةو ئاواتةي بؤي دةجةنطا

  طةشاوةتر ثيدةكةني و
ثرِ شةوقتر خؤي هةلَدةسوي  

  .بة ذياني ثرِ خةباتي كريكارا
  

  1991وزي ي تةمم 23
  هةولير
    

 كـة تايبـةت بـوو بـة         "ئاراس"ئةم شيعرة لة ناميلكةي     : تيبيني  
    .بآلو كراوةتةوة) ئاراس(شةهيد ئةرسةالن مةولود 
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        ياخيياخيياخيياخي

  
  

  نامةوي طيذ بم
   بة بةنجي ئايين لة ناو طيذةنطي

  دونياي بةريني بي بيركردنةوة، سةر بةرةو ذير بم
  اطري ئاييننامةوي نيلَةي ئ

  .جةستةي هةنطاوي رزطاريم داخ كا
  نامةوي زةلووي مةالي مفتةويذ
  زةينم بة خةيالَ ذيني دواي مردن

  ئاطري دؤزةخ
  بةهةشتي دلَطير    

  دادطاي عةدالةت       
  تةرازووي حةق و يةكساني ئاودا

  
  داماوي من بوو

  لة سةردةميكدا لة ترسي تيا ضوون
  ة و مانط و خؤر و شاخ ئةبردسوجدةم بؤ بةرد و ئةستير

  .سكاآلي ذيني ثرِ دةردةسةريم بؤ خواكان ئةكرد
  ثيغةمبةرانم فةرموودةكانيان لة نيطاي ضاوم

  وةك تروسكةي ذين
  وةكو ئةستيرة ئةدرةوشانةوة

  لةطةلَ ثةيامي هةر كتيبيكي بةناو ئاسماني
  دلَي ساويلكة و

  زةيني ساكارم     
  يذيلة سةر بةرمالَي كرِنوشي ط

  .رِوو لة ئاسمان و حةوت تةبةقةكةي ئةكرِوزانةوة
  

  داماوي من بوو لة سةردةميكدا
  سيبةري خواكان دةيان رةتاندم

  منيش هةر شوكري نيعمةتم دةكرد
  وةك موئمينيكي خاوةن ئيماني بيطةرد و موتلَةق

  بؤ هةر كاريكي ثي راسثيراوم
  .ئةطرتسوود و قازانجي سيبةراني خوام لة بةر ضاو 

  بؤ هةر هةنطاويك
  ئةمريك    

  فةرمانيك      
  .بة بيسميالهي ملم كةض ئةكرد

  
  داماوي من بوو لة سةردةميكدا وا حالَي ببووم،

  ئايين سيبةري هةتاوي طةرمة
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  بةفراوي طةرووي تينووي ئينسانة
  برِ برِة ثشتي هة سةركةوتن و رزطار بوونيكة ئا لةم ذيانة

   بؤم روون بؤوةبةآلم لةوساوةي كة
  نيعمةتي ئةمسةر تا ئةوسةر دونيا
نيشان و بازووي من بةرهةمي دي  

  ضي كارةسات و مةينةتي و زولَم و هةذاري و مةرطة
نيسةرمايةدارة بة سةرميا دي  

كة بؤم روون بؤوة كاري من نةبي رةورِةوةي ميذوو بؤ 
  ثيش ري ناكا

خةباتي سةختي سووري من نةبي  
  ية جيطة ضؤلَ ناكانةزمي سةرما

  بؤم دةركةوت ئايين
   كتيبي ئاسمان     

  سيبةراني خوا
  ديفاع لة سوودي ضيني زالَي نيو كؤمةلَطة دةكةن

  لة ريي مانةوةي ضةوسانةوةدا
  زؤر سةرسةختانة بةرطري لة زؤر

  لة ذان و ستةم لةتاوانطةلي بي بةلَطة دةكةن
  ضي خؤ ثةرستي و دذي ئينساني ئاينيان هةية

  وةكو طؤثالَي دةستي بورذوا
  لة ناو هةزاران هيالنةي ميشكي نيو دونياي كارا

  طؤراني ئةلَين بةسةر هةيمةنة و حوكمي زؤردارا
  ئيمةش لةم نيوة
  قين و نةفرةت و

  تف بؤ ضاواني خاوةن سةرماية حةوالَة دةكةين
  لة بةر هةتاوي روو لة ئاسؤي طةش

  طؤراني مةرطي كؤيلةتي و ستةم
  .اني حةتمي ضيني ضةوسينةر بانطةواز دةكةيننةم

  
  ئةمرِؤ كة ئاآلي سووري رزطاريم

  لةبةر شنةباي خةباتي طةرمم دةطةشيتةوة
  لة بةرةو ثيري ذيني بي ذان و دةرد و هةذاري
  .تةمي نةزاني و ترس و سةختي ريم دةرِةويتةوة

  ضيتر ري نادةم مةال و كةشيش و فةقي و قةشةكان
  وضي هةزاران هةزار سالَ بةر لة ئيستابيرورِاي ثو

  بكةن بة دةرمان بؤ كؤيلةتيمان
  بكةن بة ضةتري سةبر و بيدةنطي و ملكةض كردنمان

  بؤ ضةوسانةوة و نا بةرابةري
  .خةستتر كةنةوة ذةهراوي ذيني ثرِ دةردةسةري

  
ستا دةمةويلة جةرطةي دونياي خةباتي سوورم ئي  

  ة دةولَةت جيا بيئةم فريودةرة سةر طيذكةرةية ل
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  زةيني ئينساني ئةمرِؤي دونياي كار
طولَي ئازادي هةميشة تيا بي  

  لةو سبةينييةش كة حكومةتي كريكاريمان
   دةسةآلتي خؤي تيا دةخاتة طةرِ

  ئينسان وةك ئينسان ذين ئةباتة سةر
  ئةوجارة ئايين، لة مةيداني ذين

  لة شانؤي طيذي و فريوي ئينسان
  هةتايي بؤ ئةكريتة بةركفني مردني هةتا 

  
  

   1989هاويني 
  هةولير

  
  
  
  
  
  
  
  
   

        ضرثةي رازيكضرثةي رازيكضرثةي رازيكضرثةي رازيك
  

   كةخؤشم ويستي
  .هيندةي تر ذينم ال خؤشةويست بوو
   هيندةي تر عةشقم بؤ رزطار بووني

  .بةشةر لةستةم ال بةرزتر بوو
   كة خؤشم ويستي

  ثتر لة جاران نةماني كؤن و زنجيري ديلي
   انبؤتة هةويني ئاسؤي تيكؤش

   ثتر لة جاران ئامانجي بةرزي
نيكارانم طةشتر ئةنويي حكومةتي كريرِي   

   زياتر لة جاران نةمامي هيوام كةلَةطةتترة
   تاسةي ديدارت ثرشنطدارترة

   هيندة مةزني
   لة نةخشةي دلَما وزةي نةبرِاوةي

   لة ئايننامةي تيكؤشانمدا هؤزانيكي نويي
   ضرثي رازيكي تازة بيستراوةي

  ضؤنم خؤش نةويي
  سةر ضؤثي كيشي قافلَةي رزطاري كؤيلةكان بيت و

   بةر لة شكريكي ئاآل بةدةست بي
   دلَم باوةرِم شيعرم
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ت ئةلَيطؤراني بؤ تؤ و ري   
   بؤ تيكؤشان و

  خةباتي سووري نيو هاورِيكانت
م ئةويبؤ كارطةرو شورا بن نازةكةتان شيعرت لي .  

   ئةي ضؤن نةبيذم
   عةشقة مةزنةمئةم 

   ئةم خؤشةويستةم
هةزار جار ثتر لة خؤم خؤش ئةوي.  

  
  1992ي شوباتي  21

  هةولير
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        بانطبانطبانطبانط

  
  لةوةتةي هةم

  ثيم دةلَين نةزان و طةمذة
  ثيم دةلَين شاياني حوكم و دةسةآلت نيت

"هةروابوة و هةرواش دةبي   
   دةسةآل و حوكم كردن

  ثيشةي زاناو طةورة ثياوة
   ي دةطونجيكة

بؤرة ثياوي   
  طيل و طةمذة حوكم بكات ؟

            
   ئةي بروسكةي راضةنين و راثةرين

   من بووم باراني هةستانم
   بةسةر ورد و شؤمي ذيانا باراند و

   خؤزطةي دلَم نابةسنطي ئازادييةوة
   دونيا بةرهةمي دةست رةنجمة

  لةوةتةي هةم ئةم دونياية
   بةرينتر و
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   جوانتر دةكةم
   خؤيشم رؤذ دواي رؤذ

  . ثتر بةناخي مردندا رؤ دةضم
  

   من ثيسترين درِندةي سةردةم تؤقان
   ضؤن ناتوانم دةسةآلتي وةريبخةم

  . هةم ئازادي و هةم يةكساني
  . تاج بن بؤ سةر سةري ئينسان

             
   ئةو كريكارةم كة دوذمنانم بؤرة ثياوم ثي دةلَين

   مانثرِ بة ثرِي زةوي و ئاس
   تامةزرؤي دونياي يةكسانم

   بؤ ئةو رؤذة لة ئيستاوة
   شوراي خؤم دادةمةزرينم
   بناغةي دةسةآلتي خؤم

  دةسةآلتي حوكومةتي كريكاري
   هةر ئيستاكة ثيك دةهينم

  
   دةسا دةستان دةنة دةستم

  بؤ شورايةك
  .بيتة دي خةوي سةد سالَة

   بن برِتر كةين ئةو ذيانةي
  .تةرِ تالَةضةشني طوذالَكي 
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  هةولير
  

ئةم شيعرة لة مةلَبةندي شورا كريكارييةكان لة هـةولير         :تيبيني  
 بةدةنطي شاعير خوينرايةوة و دواتـريش بةدةنطـة         1991لة سالَي   

ــشرِةوي     ــي ثي ــيتي تيث ــة كاس ــشكؤ ل ــاورِي ث ــةي ه زوآللَةك
  .ضةوساوةكان بآلو كراوةتةوة
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        ثيخؤرةثيخؤرةثيخؤرةثيخؤرة

  
   ضةندين سالَة

  بةويستي تؤ ئة شيلدريم و
  خوينم ئةكةمة طريسي مةكينةكان

   وةك زؤرانباز
   بةطذ يةكترمانا ئةدةي

  ئةو ئةمشيلي و
  من جةستةيةكي تيك هارِاو

  تؤش دةست بةسنطتا ئةهيني و
   لة سةر ثشتة شكاوةكةم

  كورسي و ميزة قةشةنطةكةت
   ةمثي دةكةني و ديي بةبي خ

  .ئةم كةيتة ثيخؤرةي بةرهةم
  

  1991ي كانووني دووةمي  5
   هةولير

  
  
  

        لةدايك بوونلةدايك بوونلةدايك بوونلةدايك بوون
  

  مةلؤتكةيةك لة مندالَداني ئازاري نةوةد و يةك
   بةدةم ذانيكي طةورةوة

  ضاوي ذيان
   يةكةم هةنطاو

   كسثةيةك و
   ضةندين ضرثة و

  هاواريكي مةزني لةطةلَ لة دايك بوو
  وهيشتا ناوكي نةبرِدرابو

   لةباريان برد
   يةكةم زيرةي هاتنة دونياي

   تروسكةي طرِ
   نالَةي بوركان

   طرمةي خؤزطة و
  ضةخماخةي دونياي يةكساني لي ثضرِا بوو

  لةدايكيكي تيكؤشان و نارِةزايي
   و ئاوسي دةستي ستةم بووة

  طرِو طالَي كردة ئاآل و
   شاآلوي بؤ خواي ئاسمان و زةوي ئةبرد

   ثي بطري وبؤية نةيان هيشت 
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   زةردةخةنةيان لي تؤران
   هةر دةست و برد

   ئةم شورايةيان قاضاغ كرد
**  

   ئيستا شوراي كريكاري
   وةكو خةبات 

   وةك رزطاري سةرجةم بةشةر لةستةم و نا ياكساني
   مؤري ياساغ

   قفلَي زمان
   كؤتي هةنطاو داخي دةكا

   ئيستا شوراي كريكاري
   ورذوازي ئةتؤقينيذانة سةريكي شيتطيرةو ب

   و ثةياميكة
نيزةبري ضينايةتي ئةضوقي مشتي   

   ئيستا شورا نةناسنامة و
                                                   نةثاسةثؤرت

   نةسنور و   
نينةزةبر و زةنط نايبةزي.  

  سةهؤلَبةندة و ،
نيجةستةي رضيوي سةرماية ئةتةزي.  

  هةولير 1994ةمي ي كانووني دوو30

        دزدزدزدز
  

   ثيمئةلَيي دز
وة نةبيي قةثالَتي ثيخانةيةكي لةشم نيية جي   

   خوينم ئيستا رةنطي ليكاوتي طرتووة
   ئيسكي لةشم بؤ بةرهةم

  بؤ طيرفاني تؤ سوواوة
  ذةنطي طرتووة 

   ضيت ثي هيشتم
   رِةنجت دزيم
   لةشت دزيم
  نيطات دزيم

   خؤشةويستيت زةوت كردم 
  لة خؤم سةندؤتةوةخؤمت 

   ضاوت هةربةرايي نادا و
   بةدزاويش ئةمشؤيتةوة

   دز بوماية وةك تؤ سؤماي ضاوم ئةدزي
   وةك تؤ ذين و عةشقم ئةدزي

   وةك تؤ منداآلنم ئةدؤشي
   دزبوماية هةلَبةت وةك تؤ

   ثالَتؤي رةنج و خويناوي لةشم ئةثؤشي
  هةولير 1992ي شوباتي  2
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        نامؤيينامؤيينامؤيينامؤيي
  

   ن ليك ئةنالَينينئةو دةمةي باسكما
   و سروودي ذيان لة جياتي نةشئة 

   لة جياتي عةشق و خةم بة بادانا
   لة جياتي طةشة و وزة و داهينان

   قورسايي سةرشان
   هيزي ئةذنؤم و

   كيني بيزاري و ئازار رام ئةتة
   ئةو ئاميريكي ماندوو نةناسة و
نيمنيش نامؤيي رام ئةضلَةكي   

   م ضاوم تي ئةبرِيئةو دةمةي بةرهة
  بيطانةيةكي دوورة دةستم و

   حةزيكي سةر شيت ناو قةدم ئةطري و
نيرام ئةثةرِي تامةزرؤيي دي   

   خؤزطة دةخوازم ثرِ بة ويستي خؤم
   بؤني طوآلوي خويناوم بكةم

  باسي دةستةنطي و بي بةشي و ذان و
  . تير باسي ريطاي رزطاري بؤ بكةم

  
  هةولير 1992ي شوباتي  2 

  
        ثةياميك بؤ ماركسثةياميك بؤ ماركسثةياميك بؤ ماركسثةياميك بؤ ماركس

  
   هةور بة ضرثة ئةدويت و

ريي بؤ رائةديزريان طوي  
  )1( ياخي دةبي"هايطيت"كة لة

  توورِة دةبي و
  هةلَدةسييةوة و

  .ئةم ثةيامةم ليوةردةطري
  .ناكري بؤيان دةنا ناوتيان لة ميذووشدا دةسرِييةوة
  دةيانةوي وةك ئاويكي بةهةلَم بوو نيشانت دةن

  وةك مؤميكي تواوةت ناوبةن
  ضيت ثيبيذم بةرِيوةية

  .الفاويكي بيئامانة و بةرِيوةية
ديموكراتييةت بؤتة دةرماني طشت دةردي  

نيمافي مرؤظ مةقسةلَةية و ملي مرؤظ ئةقرتي.  
  .حورمةت بؤتة جووتي نةعل و لةثيكراوة
  )2(ئةوةي الي تؤ بةنرخترين سةرماية بوو،

  .ةهايي هةلَثروكاوةلةدؤزةخي بيب
  ضيت ثيبيذم

نيكة و شاآلو ديالفاوي  
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  بةمليؤن ئينسان قووت ئةدا
  )3(نيزامي نويي ديموكراسي

  .نةهامةتي بةكؤيلةي كريطرتة ئةدا
  دةيانةوي نيشان بدةن

  كؤتي سؤشياليست ثضرِا
  كورةي زةوي رزطاري بوو

   ديموكراتييةت تاكو ئةبةد
  .نسانةطونجاوترين مؤديلي ذيني ئي

  دةيانةوي نيشان بدةن
  كؤمؤنيزم ئةشبةتالَي ليكردووة و

  .بؤ هةميشة بةهةرةس هات
  كام شوين هةية بةم زورِناية هةلَنةثةرِي؟

  .كارةساتة ميذوو ساختةي تيدا كراوة
   دونيا بةرةو كؤنةثةرستي و
  .بةرةو دواوة وةرضةرخاوة

  ضيت ثيبيذم
  )4( ن "ؤدؤن بر" و "دؤهرينط" و "السال"نةوةي 

  طويزةبانةي دونياي تازة و
  .سةرمذدانةي ئازادبوونمان لةدةست ئةنين

  ضيت ثيبيذم حةزيايةكة و دةم داثضرِيوو
  ليرةكانة لة وآلتي ديموكراتي و مافي مرؤظ

ت و نةهامةتي لةدايك ئةبيخةم دةزي!  
   ذان دةزيت و

ي ذيان دائةنيمةرط طةرا لةدوو توي  
  يم باس ناكريضيت ثيبيذم ث

  ضي غوريلال و سةط و مةيمون و قةحثةية
  بؤ تؤ و دونياي سؤشياليزم جرِت ليئةدةن

  تؤقيون و لةترسانا حةذمةت ئةكةن
  ثيدةكةنن و ذاراو جةرطيان ئةخواتةوة

  وةك سةركةوتوو خؤ بائةدةن
  .هةرةس دلَيان ئةشواتةوة

  ضيت ثيبيذم رةشبةلَةكة و
  )5.(ة سةرضؤثي طرتوو"جؤرج بؤش"

   زةماوةندة و
   ضارةنووسي ئينسانةكان لةذير سايةي ديموكراسي

  بةدةردةكةي سثارتاكؤسيان بردووة
  ضيت ثيبيذم بؤيان نةكرا نةيان تواني

  لةطةرمةي زةماوةندا بوو
  ثرسةي خؤزطةكانيان طيرِا

  .لةناو قةدي رةشبةلَةكا بووكيان تؤرا
  ي كار بووكة جيذنيان طرت نارِةزايي ضينايةتي دونيا

  داميني ئاسماني طرت و
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  .ئةنتةرناسيونالَي ضرِي
  بةتةكاني لةثسان دوور بوو

  .رِيطاي مةرطي دونياي سةرمايةي ئةبرِي
  

  1992ي كانووني دووةمي  26
  هةولير       

  
   : ذيرنووس

   .ي تيدا نيذراوة"كارل ماركس"ناوي ئةو طؤرِستانةية كة  -1
  .خؤيةتي"ماركس"وتةيةكي  -2
نيزامي نوي نيزامي ديموكراسي قةبولَكراوي جيهانيية كة ثاش  -3

تةواوبووني جةنطي ساردي نيـوان بلـؤكي سـؤظييةت و رؤذئـاوا            
دةدريدةهؤلَي بؤ لي.  

  .لةبةرامبةرة سةرسةختةكاني كؤمؤنيزم و ماركس بوون-4
  .سةرؤكي ئةوكاتي ووآلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكاية -5
  
  
  
  
  
  
  

  
        ذانة خةمذانة خةمذانة خةمذانة خةم

  
  جيت بيلَيم، بةشوين ثيمدا دةيان حةزيا دةم دادةثضرِنبة

تة بةرطويلةناوةختا زةنطي مةرطم دي  
ئاسةواري بةردرِكانةم سةوز وةك قةرسيل دادةطةرِي  

  ضؤن دلَم دي توولة ريطاي قين و وورة
  .دةستبةرداري عةشق و ورة و بانطةواز بم

  اتةتاريكايي دان جيرِكردوو هةرِةشةية و مةرطةس
لةمانةيني من و تؤدا دوو قؤناغي يةك هةنطاوي 

  ليكجيانةبووين
  تؤ ثيكةنة و من هاآلوي حةذمةتاويم ئاآلي سوورة

  بةسةر ثةيذةي مةحالَةكان ستةكان سةردةكةوم
  شادومان دةبم ساتي ثيكرِا لةبةردةميا

  دةيجوورةكان هةلَكورِماون
  .من ئةو ساتة بةختياري خؤم ئةخؤمةوة

الكان لةستةما ذانة خةميكم لةبةرة زؤر دةترسم غوري
  درِكةزي بن

  درِكةزين و طلينةكةم دةردينن و هةلَمات ئاسا
  منداآلني تير و ثؤشتةي ثي ذير ئةكةن

نةماوم ،هةنسكم بؤ ئازيزان بيلةغوربةتا جي  
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لةكاروانا ثاش نةكةوتووم، طريانم بؤ ئاو و نان بي  
  ان دةبةزينممن كاروانم سنووري طشت غوربةتةك

  لةباريكة ئازاريكا سويي زامةكان دةطةوزينم
ذةنة خةميكم لةبةرة و ضاوم نيطا و تروسكةكان حةشار 

  دةدا
بةقورسايي قورسي هةموو مةينةتةكان بالَةكانم 

  رادةثسكي و
  حاشا دةكةم لةو ذيانةي فةرشي كؤيلةي تيا راخراوة

   من سوورايي روومةتةكان
  ي دةم و دلَة دزراوةكانثيكةنين و خؤشةويست

  لةنيو تابلؤي تةكان و هةنطاوةكانما وينة ئةكةم
  ذانة خةميكم لةبةرة و سكم ثرِة بة طؤرانييةك

  ذيانيكي رةنطاورِةنط و عةدالةتي تيا زاييوة
  خةنةبةندان سةرقافلَةية و ئاسوودةيي سةرضؤثي كيش

  ئةوكات دةزيم
  دةلَين مةشخةلَ شاعيري بوو

 ملي ساتة ذانةخةميك بؤ كريكار و ضةقؤي ناية
  .زةحمةتكيش

  
   هةولير 1993ي كانووني دووةمي  29

  

        قونبةلةي ذانقونبةلةي ذانقونبةلةي ذانقونبةلةي ذان
  

  دةستي رةش قةتراني بة تاوان
   لة طةرووي هةناسةي ئينسانا

   كانياوي ئاوات و ضي خؤزطةي نوي و كؤنة وشك ئةكا
   باراني غةزةبي تورِةيي كريكار

ةرتةسكة، هةر شؤرِش شك لةم دونيا بةرين و ثاريس و ب
  . ئةبا

    ثاريسم شةويكي نوتةكة و1871ئازاري 
   هةر ضاوة رووناكي لي ئةتكي و

نيزاري ئةرِذيهةر دلَة بي   
نيثاريسم لةم شةوة ئةنطووستة ثرشنطي خؤرةتاو ئةثذي !  

            **  
رِي كارخانة بسرةويش ئةوةي كاذيبةياني زؤر زووتر ثي   

   ي خؤرةتاو سةر دةركابةر لةوة
  دةرطا و ثةنجةرةي طشت ماآلن بانطةواز خؤي دةكرد بة

   لَ ئةو رؤذة حةسرةت و خةفةت و مةينةتي هاتةكو
   ذنان و ثياواني كارطةري ثاريسم ضةك بةدةست

ئةو رؤذة كؤمؤنة دوو ضاوي ثرِ تيشكي لة نيطاي 
  )1.(برسيةكان دةئاآلن

  )2(ئةو رؤذة ئؤجين و كؤمؤنةدارةكان 
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   لة بةر باي نةسيم و تريفةي هةستان و باراني ئازادي
   يةكةمين خؤزطةيان ضرؤي كرد

   ئةو رؤذة ئارةقةي جادةكان
   بة بزةي راثةرِين هاواري تيكضرِذاو

    ئةوروثاي راضلَةكان"برِوخي كؤيلةتي"
   لةو رؤذة يةكةمين ئاواتي كريكار هاتةبةر

   ة ميذووسواريكي ضةكداري بي وينة ل "كؤمؤنه"
   بةدةنطي مؤسيقاي ئازادي و يةكساني هاتةدةر
   ئةو رؤذة لة ثاريس هةر دلَ بوو فينكايي ليدةتكا و

   ثيكةنين دةرِذاية سةر ذيان
   مةقسةلَةي كؤمؤنة

   ملي خةم ، ستةم و كؤيلةتي دةقرتان
   1992ئازاري 

  
  :ذيرنووس

  مةبةست كؤمؤنةي ثاريسة -1
  .هاورِيكانييةتيمةبةست ئؤجين ثؤتية و  -2
  
  
  
  

        ذاني شارذاني شارذاني شارذاني شار
  
  

بةو كريكارة سةروةرة مانطرتوانةي ثرِؤذةي دةواجني هةولير 
ثيشكةشة، كة نةخشينةري واقعي ميذووي نويي بزووتنةوةي 

   .كريكاري عيراقن
   رادةبيرين

  شار ذانيكي طةورةي ثيية و
   ضرِنووكي حةذمةتي ذيان

  . دالة ناو جةرطي خاوةناني كار وةرئة
   ها كازايي

   هاكا تريفةي داخوازي و خواستةكانمان
   نيطاي برِيية بزووتنةوةي كؤيلةكاني ئةم وآلتة و
  ! لة دةروني طرِكاناوي ثةيامي نوي سةر دةر ئةكا

كي نويكؤستي   
   نوي وةكو ئةم ذانة مةزنة

   تازة وةكو جل و بةرطي خاوةن ثرِؤذة
   .دةكةويلة رؤحي نةخشةي طآلوي ضةوسينةرانا 

   رِادةبيرين شار ذانيكي طةورةي ثيية
   دويني لة ئاست سةركوتطةراني شوراكان

لة ئاست هةرضي نةزانين و ثرِو و ثوضي بورذوازي ضؤك          
   شل نةبووين
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   دويني لة تاو هةلَمةتي نويي غوريالكاني كوردستان
  شارمان طرِدا

  دلَمان ردا
  رِوحمان طرِدا

   "ئةحمةد ئيسماعيل"لَي ئةمرِؤش لة تاو جةنطة
   .طرِ لة ذيانمان بةرئةدةين

   ذاني شار هاواري بوركاني ئيمةية
كاراني وآلتا قريوةي ديلة ناو دلَي كري .  

   ذاني شار تورِةيي و نةفرةتي ئيمةية
مةشةقةتي بورذوازي جريوةي دي لة ئاست ذياني بي .  

   رِادةبيرين
   خةيتا ئةو كاتةي شةقامةكان دةلَين ئؤ

   تا ئةو كاتةي طشت برسيكان دةلَين ئؤخةي
   طشت كويلةكان دةلَين ئؤخةي

   رِادةبيرين
   رِادةبيرين

   هةتا دونياي رةشي كؤيلةتي و تاريكي
  . بة مةرط و فةوتان دةسثيرين

  هةولير 1992ي حوزةيراني  21
 1992لَـي      ي سـا   4 ذمـارة  "نينـا "ئةم شيعرة لة طؤظاري     : تيبيني  
  . تةوةبآلوبؤ

  

        طولَطولَطولَطولَ
  

  من تاقة طولَيك شك ئةبةم
  هةموو سبةينييةك ديت و

بةدةوةني ثرِ ذان و سوي  
  ئارايشتي ذاكاو بووني سةر روومةتي

طةنجي و نازداري خؤي دةسوي  
  حةزةكاني سبةينان زوو

  لةطةلَ يةكةم تيشكي زةردي
  هةتاوي تازة هةلَهاتوو
  بةرةو ئاسماني كاركردن

   دةفرِيلةشةقةي بالَ دةدا و
  .دةفرِي وةك بالَندة وةك مةل

واريتا ئي  
  بةدةم كار و ماندوو بوون و توانةوة

  .كؤشكي دونيايةكي تازة بينا دةكا لةناو مةعمةل
  

  هةولير 1992ي ئابي  11
  

 بآلوكـراوةي مةلَبةنـدي     "نينـا "ئةم شيعرة لة طؤظاري     : تيبيني  
  .بآلوبؤتةوة 1992 ي سالَي 4ئةدةبيي و هونةريي نينا ذمارة 
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        ثةلَةي خوينثةلَةي خوينثةلَةي خوينثةلَةي خوين

  
  زةلووي بيكاري ،

  ثرِ بة ئارةزووي خوداي سةرماية ،
دةم بة بة هاواري ذيانم دةذني .  

كارةساتي نوي   
ثتر بةباآلي ذيني دةستةنطيم دةزني هةتا دي.  

ك نامؤ بيكة سفرةم لةطةلَ ناني   
   لة تاو ناسؤري ذاني بيكاري

   تؤثةلَي رق و خةم و نةفرةتم
   لة دوو تويي دلَي خواي قازانج كةران

  . ثةلَةيي خويني رةشي حةسرةتم
  

  1992ي تةمموزي  30
   هةولير

  
 ي سالَي   2 ذمارة   "دةنطي بيكاران "ئةم شيعرة لة رؤذنامةي   : تيبيني  
  . كة يةكيتي بيكاراني هةولير دةريدةكرد، بآلوكراوةتةوة1992

  
  

  
        وووو    ليزمةي وشة ليزمةي وشة ليزمةي وشة ليزمةي وشة 
ضةند ساتة شيعري ضةند ساتة شيعري ضةند ساتة شيعري كي ئةياركي ئةياركي ئةياركي ئةيار ضةند ساتة شيعري        

  
  

  و باراني شةوة شيعريكا ، ليزمةي وشةم لة رهيلَة
  . قةدو باآلي تاسةي دلَم دةئالَيتة

  لة دةوةني طؤرانييةكي نويي ئاياردا ضؤن جيي بيلَم ؟
  دلَم نةهاتووة تا ئيستا ماضي طؤثكةي ئةو طؤلَة بكةم ،

  كة داميني شيكاطؤمي ثاراوتركرد
    خاراوتر كردشؤرِة راز و بةذني هيواي

  ! ليزمةي وشةم قةد ناتواني جةذني ئايارم نةخشيني كا
   قةد ناتواني تابلؤي هةزار هةزار دةنطي

  ! ئةنتةر ناسيؤنالَ رةنطين كا
   رِةوازي روو لة هةورازي بةشمةينةتان

  . دلَي شيعر و وشةي طةشمة
  لةو رؤذةيا هةرضيم هةية بؤ وتن و بؤ كردنم ،

  . يني ذيني رةشمةضراي عةشقي خةم رةو
  يادي ئايار ضةثكة ذانيك ،

  وةك تريشقةي هةوري بةهار ،
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  . لة ئينجانةي ئةم نةبةردة ضينايةتييةي كريكارا

     
  وةك دووكةلَي رةشي كارطة ،

  لة بلَند طوي ئاهةنطيكي ضةند هةزاري بةبائةدا
  طؤرانييةك

  توورِةبوونيك
   هةزار نةفرةت

  .ذان ئةداسةري قورسي خاوةن ثارة بة 
   ئةمسالَ نيطات نةئاآلندة باآلي بي ناز و كؤضةري

  . سؤمات نةبووة ضالَةزامي دةربةدةري
  كة تؤ هاتي ئيمة ريبواري بةر ثيت بووين

وةك عاشقي سةودا سةري ذياني نوي   
  بؤ هةستان و

  . بة جؤش بووني نارِةزايي ضاوةرِيت بووين
  

  ولَ وبةهاتنت بؤرذوازي كيضي ترسي ضووة كة
  لة ناخةوة لة حةذمةتي دةرياي نةفرةت و

  بيزاري بةرهةمهينةر ،
  . طيظ طيظ بؤوة و خؤي خواردةوة

   دانةوييةوةو ذانيك طرتي
   لة قؤزاخةي ذير فشاري تارمايييةكةي هاتني تؤ

  . خؤي شاردةوة
   وائةرِؤيت و مالَئاواييت لة سةر سةرة

   ئةم ثةيامةم بؤ هاوضيناني تر بةرة
  ن بلَي لة كوردستان لة ئاخروئؤخري سةدةي بيستثييا

  . طؤراني كؤيلةي كارم بيست
"دي بةفر بطوشم ثشكؤي لي .  

  لة نيو نيطاي كازيوةدا ،
م هةلَديكي نويخؤري رؤذي .  

   من ئةيارم ناية كؤلَ و
   سالَ لة دواي سالَ

   موذدةم نزيك
   طؤرِناني كؤيلةيةتيم ريية

  بؤ حكومةتي كريكاري
  ."انطةوازيكي نويم ثييةب

  
  هةولير 1993ئاياري 

  
 ئؤرطــاني " بـؤ ثيـشةوة   "تيبينـي ؛ ئـةم شـيعرة لـة رؤذنامـةي      

  .تةوة  بآلوبؤ1993 ي سالَي 20ريكخرواي رةوتي كؤمؤنيست ذمارة 
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        ثشكؤي ثرسيارثشكؤي ثرسيارثشكؤي ثرسيارثشكؤي ثرسيار

  
  هةناسةم خستؤتة ذير بالَ و

  هاوارم تريشقةي نالَةية
ك ديبالَ ئةطرم دةنطي   

  رضكي ميذوويةكي تازةية وف
جوطرافياي خةونةكاني ئةطؤرِي  

   سةرسورِمان ئةكاتة ئةستيرةي تةويلَي بازارِي ئازاد و
ك نادؤرِيلة زنجير بةوالوة هيض شتي   

  ضؤن ئيتر تير نةبم لة عشقت
  ضؤن دلَم ئؤخةي كا

  دةم نةنيم بةكاني خةباتت و
  !لة ذانتا جيلوةي دةنط باآل كا

**  
   ثيي هةنطاوت ،لة بةر

  . هاواري دونياي نوي رائةخةم
  . لة سيبةر تةكانتا

  دةروازةي كؤيلةتي دائةخةم
  كة دةرياي ئارةقة بة سةماي شةثؤلَي بانط بدا

  جةنطةلَي تاريكي ذيانت لة هاوةن دابدا

  من دةنطم لة طةرووت هةنطاوم لة بةرثيت
  جةستةشم طؤلَيكة شين دةبي لة سةر ريت

**  
  كي ئارةقت دةنييتة دةم زةلووي سةرمايةكة مةم

  كة رةنجت دةبيتة خؤلَةميش
  سرِبوون و ماندويتي دةبيتة دةسماية

كة ئازار ناو دلَت ثةي ئةكا رووي سيمات دةطؤرِي  
  كة ضنطت لة هةناو بةرهةما طير ئةكةت

ئاراميت دةتؤري  
  بؤ ساتيك هةناسةي نامؤييت دةئالَي بة كارتا

  اوة دةدةيت و بةر ثييي خؤت ئةبينيكة ئاور بؤ دو
  هيز دةشكي بة بارتا

لَي كؤتي ثيك بدةيتة تةوينةعلةتي وةختي  
   رِاثةرِة و

ي ئاستةنطي سةرة ريوةآلني وةختي .  
  

   ظانكؤظةر 1996. كؤتايي سالَي 
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        نةفرةتنةفرةتنةفرةتنةفرةت

  
  لة ضاوة رةشةكانتةوة دونيايةكي نويم بة دي كرد

   ثيت نا بة سةر دلَ و رؤحمامن طلينةم بؤ راخستي و
  ويستت لةطةلَ شنةبادا ئؤخةي جارِ دةي

   سةماي ذيان
  طؤراني كؤت و بةندي خةم

  ! لة هةطبةي ذيانت بار كةي
  . ثرِ بة طةرووة تاساوةكةت نةخير بضرِي

   بة نينؤكي بير كردنةوة لةم جةنطةلَة
ثةردةي خورافة بدرِي .  

  . لة طةردووني دلَة بضكؤالنةكةي تؤ
  . خؤشةويستي و رزطاري ذوانيان دةبةست

  بؤ هةتاويكي كةم كةس ديو
  . بة خوين ريطايان هةلَدةبةست

  
**  

   ئةم دلَةي من
   دويني كةلَبةي ذاري خةم و ستةم و ذان زامداريان كرد   

  

   بةليزمة هاواريكي بةرز
   لة نيطاي خؤشةويستييا رقيكي مةزني دةربرِي

  ثةيام ئاسا ئةم نةفرةتةي
   بةكاآلي زامةكةي برِي

  لة ناو فةتواي ثرِتووكاوي ذير باخةلَي جةهالةتدا "
  . رِاطةياندني خوين رشتنة بةرِووي ذنا

  لة تويي وةعز و ضيرؤكة خوين ليتكاوةكان
  . سوكايةتي بة رووي ئينسان هةلَدةزنا 

  جاريكي تر تيخ و شمشير و قةلَغان و
  . ةشةوةزةنطي جاهيليةت وا بةرِيوةي

  ضةقةلَةكاني بةردةرطاي تاران و سعودية و كةنداو
  . بي ئةقلَيان بة ثيوةية

  لة دةروازةي زةين و بيري ئةم بير تةسك و تاريكانة
  و شارستاني بيزةوةرة 

  كفر و ئيلحادة )) ����((
  رِزطاري ذن غةيرة قانووني و فةسادة

  بؤية خةلَتاني خوين دةكريم
  ضونكة دةنطم نارنجؤكة و

  " ة دلَي جةهالةت دةتةقيمل
  

**  
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  من ئةم دلَم ئيستا ناوةتة ناو دلَم
لة ناو روحما هةموو شةوي  

  . طؤرانييةكي نويي بؤ ضرِم
   لةطةلَ هةر خةونيكي تازة
  شيعريكي نويي بؤ سةر دةبرِم

  
                    1996  كةنةدا–ظانكؤظةر 

  
 لة شاري ظانكؤظةر 1996ساني ئةم شيعرة لة راديؤي دةنطي يةكساني لة ني *

  .لة وآلتي كةنةدا، خوينرايةوة و بآلوكرايةوة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

        طرِة سوارطرِة سوارطرِة سوارطرِة سوار
  

بؤ قابيل عادل و شاثوور عةبدولقادري هاورِيم كةبةدةستي      
  غةدري تيرؤري ئيسالمي سياسيي تيرؤر كران

  
   ضةخماخةو داطيرسا

  وةك دةنطي بروسكةي ياخي بوون لةويآل
ةطةرميان لة دلَي كةركووكي لةت لةتي ئةمجارة ل

  نةوت لي تكاو
  لةثةلكي ذير طلَي بليسةي باوةنوور

  لةخةمي ئاطرةكةي شؤراوا
ثيادةرِي سةرسينطي شؤرِيجة و ئازادي و ئيسكاني بة 

  هةنطاو طريدا و
لةبةردةم تةثؤلكي طردةكةي تةثةيا رامانيك ئيستيكي 

  ثيئةدا و
  ني ثشت كؤمي رةحيماوادةم دةني بة كيلطةي بري

سوار ثشتي طرِ بووة و ئةرِواني  
  بة خيلَي ئاوارةي كةركووك و خانةقين ئةطةرِي و

  رِةهيلةي بانطةواز دائةكا
  سوار ثشتي طرِ بووة و بؤ راستي ذياني بي ستةم بانط ئةدا

  ئةم طرِة لة طرِا بوو بة طرِ
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  لة خةما بوو بة تةم
  ةك راو ئةنيبؤ هةتاو تاريكي طرطن و بةستةلَ

لة ئازار رؤذانة طةراي رق، سةرسةختي، ياخي بوون 
دائةني  

  هةناسةي لة هةورة بلَند و بةرزةكان قةرز ئةكرد
  لة قةوزةي عاتيفةي كارطةر و ئاوارة خؤي ون كرد

  لة سيبةر هةنطاوا ثشووي كرد بة تويشوو
  خةوي كرد بة خةون و

  بيداري بةيةخةي وةنةوزا هةلَواسي
ة نةخةمي هيالكي روحي بوو و نة ترسي ئةم خةم

  ئةناسي
ئةم زامة موضورِكي ناوةتة بةرثيي و لةبةردةم 

   راضلَةكين
  لة خةمي طيذاودا الفاوة

  ئةم طرِة مالَ بة مالَ ئةطةرِي و خةميكي رسكاوة
  ئةم تةمة سؤراخي سةر سفرةي بةتالَي ئاوارة و

  بووناو ثارووي دزراوي بةياني و نيوةرِؤ و شيوان 
  لة بةردةم هيرشي زرياني ئةم كؤضة ثرِ ئيشة

بانطةشةي هةرةسي ثيدةشتي خةفةت و قةدثالَي 
  ئازاري كيوان بوو

  طرِيكة و لة كوذان نةهاتوو

  نيلَةي وا لة دلَ و دةروونا ديتة دةر
  سالَ بة سالَ بؤ ئايار طرِيكي طةورةتر بةهيزتر ديتة بةر

  ؤي هةلَطرتووةئةم شيعرةم زاميكة و سةري خ
لة نيوان دذواري و راستيا بي ساتيك دوو دلَي سؤراخ و 

  هاناي خؤي بؤ كريكار بردووة
   بيمةوة

طةر ئةمجار بيمةوة دةم دةنيم بة كاني ئةو زامةي بؤي 
  رذاي

  سةر دةنيم بةشاني ئةو عةشقةي بؤ برذاي
نيلطةي دلَ ئةضيكي كتوثرِ كيوان من و تؤ كؤضيلة ني  

  فاني لة خةم و دةريايي لة ئازار ئةرِوينيتؤ
بووي بة طرِ ئةوةتا دةبينم وا ديجلة هاواري ناوةتة ناو 

  دلَي شةثؤلَي و
  سيرواني لة ريطا هةلَكورماو ضةناطةي خؤي دةطري و

لة وردة بريني سةر سينطي جةلةوال و خانةقين ئةرِواني  
  طيرفاني نيو دلَي ماسييةكان ئةطةرِي و

   دةكات بة ناخي ناو دلَي فوراتا ودةست
ك بة كفري و كةالرم ئةوةرِيلةوالوةش سةطوةرِي.  

  تةماشا بة ضاو و بة دلَ و بة نيطا دةبينم
  نةسيمي سةر ثةرِةي طوآللَةي ثالَ سةفين
  .وا خةندةي ناوةتة سةر ثةرِةي شةونم و
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بة بالَي ثةثوولة بةسةر سةر مةعةسكةر سةالما 
  ئةيطيرِي و

  وة لةقةد ثالَ قةآلكةي هةوليراديتة
ك دةني و نة دةنويتة بانطةواز نة ضاوي ليدةبي  

  دةبينم هاوارت بلويري زاميكي ساواية و
وي ئاياري ئةمسالَدا دةذةنريبة لي  

  الوكي مةلؤتكةي خةميكي جةرطبرِ
وة بؤ ناخي دةروونمان دةتةنريوة بؤ دلَ و لة وي لة طوي  

ايلؤني كون تيبووي مالَيكي لةرِةطا ئةوةتا ثةنجةرةي ن
  ثضرِينراو

  لةسةر ريي ئةم كؤضة كرِنؤشي بؤ خويني ئالَ دةبا
   لةسةر ضؤك دانيشتووة و"زةنطي ئاوارة"وا 

  لة طةردي خةميكي زةرد باوا بة بي دةنط
  بة ضرثة كة بةالي بنكةدا ئةرِواني و

  بة بؤني تةنيايي و هاواري طةورةو مةنط
  ي ياقووتي ئيرةيي بةرِةنطي كالَ ئةبافرميسك 

**  
لة كؤضنامةي هيض كؤضيكي لة ناوةختا خةم سةرضؤثي 

  بةرنةداوة
  هيض بادةيةك بةبي بزة و خةندةي عاشق هةلَنةدراوة

  .طويزة بانةي هيض سالَيكم بي قورباني الي نةداوة

شتا سةراسيمة و خةم ئةباريهةذدةي ضوارة و دونيا هي  
وةية و وا برِيارة ئةم بةهارة لة جياتي طةردةلووليبةري 

طولَ خؤلَ بباري.  
هةذدةي ضوارة و شار ثيشوازي ئةياريكي ضنط خويناوي 

  لةسةر ريية
نيطاي لةسةر ئاسؤ ناوةو دوو بريني بي قةتماغةي تازةي 

  ثيية
هةذدةي ضوارة و خؤم ناوةتة نيو دةربةندي سةهؤلَ 

  طرِي هةناسةتا
   خورثةخورثت، ضةثكي ئؤقرةم لةكاسةتالة نيو تةمي

هةذدةي ضوارة و دوذمن ضاوي بة هؤرةي عةشقت 
  هةلَناية

  سةري دوثةلكي نيلَة و طرِ بةمةرطي تؤ دوايي ناية
**  

  ثرسةية يان دةنطي قةتار و الوكةكةي شاثوورة
ئةستيرةي داطرتووة و تريفةي ناوةتة ذير بالَي و ترؤثكي 

  كردؤتة هيالنة؟
طاي طردةكةي سةيوانة، يان دلَي هةزاران مةنزلَ

   كارطةرة و ئاوارة
  بؤ سةر خةوشكيني بوونةتة جؤالنة؟
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ذةهراوي ئةم كؤستة وا مةززةي سةر مةستي ئةم 
  شةوة تارةية

قوالبي ناو طةرووي ضاوليكنيي ئةذديهاي جواناوي ئةم 
  ريطاو شارةية

  كؤضي تؤ بروسكةي تؤلَةي تؤي لة خاكي خةم روان
  نيابةئةي طرِة سوارةكةي ئاوارةي طةرميانمدلَ

   لةشكري ئاوارة طشت سالَي دةثرسن
  شاثوور و قابيلي خةمخؤرمان لة كوين؟ كوان؟

  
   1998نيساني                        

   كةنةدا-ظانكؤظةر                       
   : ضةند تيبينييةك

  
1-  يـان شـاثوور   ئةم شيعرة لة ثرسةي ماتةميني تيـرؤري هاورِي

عةبدولقادر و قابيل عـادل كـة كؤميتـةي ظانكؤظـةري حيزبـي             
ي نيـساني   25كؤمؤنيستي كريكاري عيراق لة شاري ظانكؤظةر لـة         

  . سازيدا، لةاليةن شاعيرةوة خوينرايةوة1998
رؤذنامـة و زمانحـالَي كؤمةلَـةي ئاوارةكـاني     : زةنطي ئاوارة  -2

شـاثوور و ضـةند كةسـيكي تـر        كوردستان بوو كة هاورِييان قابيل و       
سةرثةرشتيان دةكرد و لةشاري هـةولير لـة نيـوةي يةكـةمي            

  .دةيةي نةوةدةكاني سةدةي رابردوو ضاث و بآلو دةكرايةوة
لةئاستي ضةند وشةيةكدا و لـةثيناو تـةكنيكي شـيعرةكةدا،     -3

  .دةستكاري شيعرةكةم كردووة

        قوربانيقوربانيقوربانيقورباني
  

   شةثؤلَيكي سةرشيت وتي من هةناوي دةريام ماض كرد
   تا فرميسكي كةنار بسرِم

   طةآل وتي لة ئازاري لةرينةوةي ثيرة داريك
   خؤم هةلَداية نيو طةرووي مةرط

   تاكو ئؤقرةي خةميك بدرِم
   ضرايةكي كةساس وتي باوكم دةلَي باثيرةمان

   لة حةذمةتي تاريكييا خؤكوذي كرد
  ي بالَداريكي ناسرةوتووبؤية ضةشن

   لة تاريكي دةبي بفرِم
   هيز فرؤشيكي ئةم دونيا لنطةو قووضةش
   دةلَي لةشم كردة كلَثةي كوورةي كار و

   كةضي قةد نةمتواني بةدلَ
  .قاتة جلي بؤ تاقانةكةم بكرِم

      
    1997ي ئازاري  29

    ظانكؤظةر  
  

ـ  "هانا  ئةم شيعرة لة طؤظاري     : تيبيني    1997 ي سـالَي     6ارة  ي ذم
   .بآلوبؤتةوة
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        خةونخةونخةونخةون

  
  " لة يادي خةباتي ثرِ لة شانازي يةكيتي بيكاران لة كوردستان"

  
   ضوار جار خةونم ثيتةوة دي

   جاري يةكةم
   وةكو ضةند سالَي ثيش ئيستا

   لة ذوورة بي كارةباكةم
   لة ذير ضةتري ثرتة ثرتي فانؤسيكا

 ةي قةلَةمم طير كردبوودةستي لة يةخ) 1(سةروتاري!  
لة هةلَسورِاواني طيان لة سةر ) 2(جاري دووهةم بنكة 

  . دةست
   جمةي دةهات

 وة بوو)3(وةك نؤزدةي شةش . ئاكسيؤنيبةرِي   
  . ئامادة باش لة ثيشوازي شةرِيكدا بووين

  . جاري سي هةم ثينجةم سالَي دامةزراندني بيكاران بوو
  .  بؤ بيكارانببوة طؤرِةثاني) 4(ميديا 

  ! بانطةوازمان طويي زةرد و سةوزي كةرِ ئةكرد
   جاري ضوارةم

  . دوور لة بنكة

   دوور لة طياني هةلَسورِاوان
  دوور لة روحي هةناسةي ماندووي بيكاران

  . لةشكري رةش و زةرد هاتن
  . بة بةر ضاوي هةموانةوة دةستيان ناية بيناقاقاي

  !ثيكةنين و زةردةخةنة
  . وةي خةجالَةت بكيشن وي هةموانةوة بي بة بةر ضا

  ! دةستي رةشي دذ بة ئازادي ئينسانيان نا لةخةنة
  

                   1997ي ئابي  23   
   : ذيرنووس

دةنطـي  "مةبةست لةو كاتةية كة سةرنووسةري رؤذمانةي  -1
  . بووم"بيكاران

  .ة"يةكيتي بيكاران لة كوردستان"مةبةست بنكةي  -2
ي ب (دةي شةش وةك يةك رؤذي ميـذوويي لـة ذيـاني    نؤز -3

كة برِيار بوو ئاكسيؤنيك لةو رؤذةدا بةرثا بكري بؤ داخوازييـة           )ك
ئامادةبـاش بـوو و   ) ي ب ك  .(بةرهةقةكاني بيكاراني كوردسـتان   

حكومةتي هةريمي كوردسـتانيش لـةو رؤذةدا حالَـةتي تـةواري           
  . راطةياند لة شارةكاني هةولير و سليماني

مةبةست لة هؤلَي ميدياية لة شاري هـةولير كـر زؤربـةي     -4
  .مةراسيمة كريكارييةكاني تيدا ئةطيرا

 1997 ي سـالَي     7ي ذمارة   "هانا"ئةم شيعرة لة طؤظاري     : تيبيني  
  .بآلوبؤتةوة
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        ضاوطيرِانضاوطيرِانضاوطيرِانضاوطيرِان

  
  

  " بة سآلو بؤ هاوخةباتانم لة ثااليشكا نةوتييةكاني ئيران "
  

  .  خةونيكي رةنطاورِةنطلة تةلبةندي ثشكؤي
دةروازةي زاميكي تازة خؤي خستة نيو ثيكةنيني 

  خؤلَةميشيت
      شادةماري خةمت تةقي و جامي ثرسيارت ليي رذا 

                                
  سيبةرةكانت ويلَ كرد و 

   خؤشةويستي سبةيني بوو بة سيماي هةناسةت ثذا
   سةرت شؤرِ كردة نيو سينةت

   بؤني نةت و ئارةقةي كار تالَة مووة سثي كاني ذاكاند بوو
   كة روانيتة كةلي ذيان ئاخوندي لة بةشةر نةضوو

   بة ضوار ويردي سواوي وةك بيرو سيمايان
  . رِوحتيان لة خةم ئاآلند بوو

   ضاو دةطيرِي بة ضوار دةورا هةموو بريني ثشت كؤمن
  ضةثكة طرِي سةرمايةن و

    مؤمنليكاوي سووتاني

   دويني بةردةبازي شؤرِش ئةمرِؤ ئاسمانيكي نووتةك
   دويني ستةم لة رزين بوون و

 ئةمرِؤ ثةلَة هةوري نالَة بو قامضي ئيسالمي و كووتةك

!  
   سةريكي ياخيت لة قاند و ذاني هاوار ضاوي ثشكؤت

دةبي ضةشني ئينسان بذيم نةك وةك كؤيلةي سك  "
  ." برسي و رووت

  
  1997ي دووةمي ي كانوون 8

  كةنةدا
                     

 1997 ي سـالَي     5 ي ذمارة    "هانا"ئةم شيعرة لة طؤظاري     : تيبيني  
  .بآلوبؤتةوة
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        ضيرؤكي رةشضيرؤكي رةشضيرؤكي رةشضيرؤكي رةش

  
  لةدةشتة ثان و ثؤرِةكةي باكوور خاثوور

  لةسةربازطةكةي سلوثي
  ضةند ضادريك المل خواري

  رةزا قورسي نيؤ ضةوان طرذ      
  بيزاريان بة كؤلَةوةهةريةك كيويك 

  ئاآلي ضيرؤكيكي رةشيان هةلَكردووة و
  ثشت كؤم ثشت كؤم

  و عةتف و بةزةيي ئةمنيةت (UN) ضاو لة برِياري
ثةناهةندةش كؤيلةكاني ضاخي بةردين بةديار قوتيلة 

  ضرايةك
  شةوةهاي شةو خةون بةفرِينةوة دةبينين

  طشت رؤذيكيش لةحزةحزة دةمارةكانيان طرذتر
  ان داضةقيوترضاوةكاني

  سكي برسي و ئاسؤ ليلتر
بة وشكة بةياني باشيك ثةرِةيةكي تري تةمةن 

  بةرِووي ذين هةلَدةدةنةوة
وةك برِوا بة خؤ نةهاتنيك زوو زوو ئاورِ لةرابردوو  

  دةدةنةوة

 طشت رؤذةكةش بةو هيوايةي بلَندطؤكةي مامة

(UN)  
ري بةزارا بيقسةي خي  

  وتة بالَي لي برِسكي وئاخؤ كي بي ئةمجارةيان جو
  بؤ خؤي بفرِي ؟                     

  خؤت خواردةوة دار كرمي خؤي هةناوي ئةخوا       
  كرمي خةفةت كويري كردي

  ئازار دلَ و دةروونت ئةشوا         
  بة ئوميدي دةست طةيشتن بة خةونةكان

  وشك هةلَدييت و
  ضركةضركة و سةعات سةعات

  تةوةختة رةشة ئةكةيمالَئاوايي لةو سا
   ئةمجا ئيتر وةك مةليكي ديل و كةنةفت ضاو ليك ئةنيي

  تاسبةيني لةطةلَ طزنط ، ضاوي خةفةت هةلَطلوفي و
  ئؤخةي دلَت تيرو بكات
  بزة بييتةوة سةر ليوت و

(UN) برِياري طةشتت دات  
                               1995  

   توركيا_ةمثي سلوثي ك                              
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        هةويني شيعرهةويني شيعرهةويني شيعرهةويني شيعر

  
   بةتؤوة شيعرم هةناسة ئةدا

  بة تؤوة تواناي سروود و سةما و طؤراني هةية
  بة تؤوة شيعرم دةنط هةلَبرِين و هاواري هةية

  لةتؤوة شيعرم بؤني غةريبي و
  تةمي تةنيايي طرِ تيبةرئةدا

  تؤ وزةي وشة و مؤسيقا و وينة و ئاوازي شيعري
  ةندة و ئاسؤي رووناكي بةهاري تةرِيهةويني خ

  هةرضةند بنوسم بةباآلي عةزم و شؤرِشطيرِيتا
  شيعرم هةر كورتة و باآل دةرناكا

  ضونكة جيهاني سةرمايةداري
ئيرادةي تؤكمة و ثؤآلييت نةبي   

  .هةرطيزا و هةرطيز جيطة ضؤلَ ناكا
  

  1991ي كانووني يةكةمي  24
  هةولير

  
 1992 ي سـالَي     3ي ذمـارة    "نينا"طؤظاري  ئةم شيعرة لة    : تيبيني  

  .بآلوبؤتةوة

  
        بةطذاضوونبةطذاضوونبةطذاضوونبةطذاضوون

  
  دان ضيرِ كةوة و ليو بكرؤذة و هاواري بةطذاضوون هةلَدة

  خةم بارتةقاي خؤشةويستيت
  بؤ دونياي ئازاد و يةكسان لة دلَتا ثةنط ئةخواتةوة

  تاسةيةكي و هةنسك ضاوت ئةشواتةوة
  نة ثيكةنين نة ضرثة و نة زةردةخةنة

  ورِيكت ليناداتةوةئا
  راوةستاوي و لةئاست هيرشي مةينةتي                
  سروودي رزطار بوون ئةلَيي                
  بؤ ذيانيكي بي ستةم                
  وةك هةتاويكي طةش هةلَديي                

               
  زةوي طةورة هيندة طةورة

  زؤر طةورةتر لة ثيويستي
  و هةوا و خواردةمةنيئا

  طةلي زياترة لة ثيويستي
  ئةي بؤ ليوي هةناسةي تامةزرؤييمان شكؤفةية؟

بكريناسةي ذيني ثيبؤضي ئةوةي ثي  
  . لي نوسراوة"مةمرة و مةذي"
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   نةهامةتة تةنط بة ئاسمان هةلَبضني و
  زةوي شةق كةي

  بةشي ئيمة نيوةضلَ بي و كةمتريشمان ثيبرِاوة
  راوةستاوي و لةئاست هيرشي مةينةتي                   
  سروودي رزطار بوون ئةلَيي                   
  بؤ ذيانيكي بي ستةم                   
  وةك هةتاويكي طةش هةلَديي                   

ذياني ثرِاوثرِ لةززةت لةم دونيا ثيضةوانةية تايبةتييـة       
  و

  ةبي ليي بيبةشةئةوةي ثةساثؤرِتي درِندةيي ن
   ئينسان ئةوةي بةهاي ئينساني لةبازارِ نةفرؤشتبي و

  جةرطي ذان كا بؤ نةهامةتي بةشةرييةت
  بةشي دةردة ذانة هةشة

  ضي شك ئةبةي بةطذ مةينةتي بضييةوة
   يةك روحي خؤت

  دوو كؤيلةتي
  راوةستاوي و لةئاست هيرشي مةينةتي                   
  روودي رزطاربوون ئةلَييس                   
  بؤ ذيانيكي بي ستةم                   
  وةك هةتاويكي طةش هةلَديي                   

  نة سكاآل نة ثارِانةوة لة ئاسمان

  نة بةر دةرطاي هيض درِندة و ئينسان خؤريك دادت نادات
  تةنها شؤرِش هةر شؤرِشي رزطاري بةشةر لة ستةم

تةوة و ئاآلي يةكساني هةلَئةكائةم مؤتةكة ئةسرِي  
  خؤري خؤشي و بةختةوةري ديتة هةلَبوون

  بةهاري ذين دةم بؤ مرؤظ واآل ئةكا
  راوةستاوي و لةئاست هيرشي مةينةتي                 
  سروودي رزطاربوون ئةلَيي                 
  بؤ ذيانيكي بي ستةم                 
  ويكي طةش هةلَدييوةك هةتا                 

  
  هةولير 1992ي كانووني دووةمي  28

  
  



  

  

QQW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QQX 

@@@@@@@@@@@                                        

        نهينينهينينهينينهيني
  

لة سةر ثةرِةي رؤحي بالَة فرِيي ثةثوولةي 
  خؤزطةيةك

  دوو ضاوي زيتي نهيني ديتة لةنطين
  لة قؤزاخةي ئاونطيكا ،

  لةسةر سنطي السكي طيا كةلَةي الرِييةك
   نيطا وةنةوز

  . ئةكاتةوةدةمي بؤ ضؤرِاوطةي خةميكي ناوسك ثرِ
  كة نهيني دةست دينيتة نيو ئاهةنطي خةويكي قوولَ

رِيذنة هةناسةيةك ديت بة بةذني دار ئةرخةواني دلَ 
  هةلَئةضيت و

  .قةد و باآلي خؤي وةر ئةدا لة زرياني ثةذارةيي
  طةآل وشة كةساسةكان ،

  سةر لة طؤرِي بي ئاواتي دةردينن و
  ش طرتووةكاندةرِواننة لووتكة تةم لة باوة

  كات دةبيتة ريبواريكي ئؤقرة بةزين
   شةو بالَةكاني ليك دةدا و

  خةندة سةر برِاوةكان دةكاتة مةززةي ئيوارة دانيشتنيك
  دةم و ضاويك لةم تةمتوماني نهينيية،

  . لة ئازاري شيواندنيا شيوةنييةتي

 ك ضاوي ثةنجة وةريوةكاني خؤي هةلَئةطلؤفيدةستي
  و

 ندووثينة لةشي ونبوويا ئةطةرِيبة شوي .  
  طؤشةي تابلؤ تاوي تاريك تاوي رووناك

   سةرنج دةداتة طلينةي لةززةتي ذين
  شةوةكان دةبن بة يةلَدا،

  .مرؤظةكان طولَةبةرِؤذةي ئيسكي يةكتر دةكرؤذن
  شار تاويك مات تاويك هةلَآل

  ضاو لة ضاوي خؤي بيزارة
هةلَناطيري لةش سةري ثي  

  ذيك رةوة بةرةو هةلَديري كؤضيكي ناوادةيي ورِؤ
  .! ساتيك بةديار تةرمي هةناسة طريانة

  ئةم نهينيية دةمي ذةنيوةتة خويني بالَ بةستووةكان
النة ضي ئةكاو ئةنويلة تيزابي لةززةتيانا هي  
  ثييةكي وا لة بادينان ئةوي تريان لة سليماني

   ئةكا وبةدةستيكي ريشي رةشي ئايةتوآل شانة
  .بةوي تريان ئةتاتورك دينيتة سةما و طؤراني

   وةك خوويةكيش جارنةجارة
  دلَ ئةخاتة نيو خوينداني شيراتؤني شاري بةغدا

  ئةم نهينيية قفلَي داوة لة خؤشةيستي مانطةشةو
ضين دةثيتريفة لة خوي !  

   بة بيذنطي الشةي كون كون كراوي ذيان
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  زرياني مةرط ثيش خؤ دةدا و
ضيهةناسةكان بةرةو ثايان رادةثي .  

  ئةم نهينيية دوو جاماني رةش و سووري لة سةرداية
  سبةينان دي ضاوي بة شةونم تةرِ ئةكا و

كي نويوي دةكا بة الي اليةي شةرِيلي  
  رِؤذي سيجار بةرؤكي خةلَكي شار ئةطري و

  قا قا.. قا قا 
ئةكةني بة مةرطي سووري طوآللَة ثي !  

هينيية تةلَة لة نيو لوولةي خوين و دةماري ئةم ن
هةست دائةبةستي  

   رِةواز رةواز
ن مذينا سةر ئةكةويبة هةورازي خوي  

  دي و وةك زةروو ئةدا لة دلَ
دةم لة شيري مةمكي خؤزطةكان دةذةني  

روولة بة ديواري ذيني بةشةر هةلَدةزنيوةك مي  
  لة ثرسةدا دي هةلَثةرِكي دائةبةستي و

  لة طوماندا دي ئةنديشة بةبا ئةدا
  ئةم نهينيية ،بة نهيني خةم دايدةطري و

  ! بة نهيني لة دايك ئةبي لة ناو خةمدا
    كةنةدا–ظانكؤظةر  1998 – 1997

 ي  9ئةم شيعرة لة بآلوكراوةي ثةيامي كؤمؤنيزم ذمـارة         : تيبيني  
  .تةوة  بآلوبؤ1999سالَي 

  

            ثةخشانثةخشانثةخشانثةخشان
        ناسنامةناسنامةناسنامةناسنامة

  
ةو رؤذةي خؤرةتاوم لة يادمة ئ

لةنيو . خؤشويست،خؤشةويستيان لي قاضاخ كردم
طذوطياي بةهاراني دةشتي شارة خنكينراوةكةم ،كؤرِو 
كؤمةلَي عاشقاني خؤرةتاو، مةضةك ثؤآليني يةكاني 

جل و . ذيان بنيادنةر، ئةو رؤذة سروديكي نوي يان ضرِي
. ي دةداشادي ليواوليوي دلَ شةثؤلَ. بةرط ئالَ و واآل بوو

لةو رؤذةي هةرضي بةني بةشةرةكاني دونياي 
 نةر بوو سآلوي عاشقانةيان دةنارد بؤ هاو بيبةرهةمهي

بةشانيان لة طؤشة جياجياكاني دونياوة، وةلي تةنها 
دةزطا و ماشينةكاني كارطة بوو لةخةلَوةتي تةنياييدا 

  .ئؤقرةي بيزاريان لي برِابوو
ذايي سالَ سةروةت و دري بة ئةو مفتةخؤرانةي كة

سامانيان كةلَةكة دةكرد، لةو رؤذةيا هيلَنجي ترسيان 
دةدايةوة و خةميكي قورس، ئيجطار قورس، بيناقاقاي ثوول 

ئةم رؤذة دوو ذاني جياواز . كؤكردنةوةياني طرت
نيلةيةك كاتدا مندالَداني كورةي زةوي دةهةذي!..  
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تي و بي ستةم سروودي ذيانيكي تازةي بي ضيناية..ذانيك
كة تريشقةئاسا لةنيو كوضة و كؤآلن و كةالوةكاني شارة 
تاريكةكانةوة ضةخماخة دةدا و، ذانيكي تر لةو كؤشك و 
بالَةخانة ضةندين نهؤمييانةوة موذدةي تابووتي مةرط 

وةك تريفة خؤي دةئاخنيتة نيو دلَ و دةروونة وشك 
ةم ذوانم من لة هةناوي ذاني شارة تاريكةك. وبرينطةكان

لةطةلَ ذيانا بةست و ثشتيني خؤشةويستيم لة ثشت نا و 
هاوارم لةكةمةر ئاآلند و بةقةد دةربةندي هةناسةي 

  .خؤشةويستي بانطةوازم بؤ رزطاري كرد
ئيستاش يةكةمين ماضي خؤشةويستةكةم لةيادة كة 

ضؤن لةنيو هاآلوي طةرمي سةرمةستاني ثةيمان 
ردا لة دلَة شةيداكةم، بةستوو بةرةو لووتكة، طرِم بة

ضاوةكانم داطيرساند و هةلَكشانم بةرةو ئامانج كردة 
لةذير رةهيلَةي  ئيوة وةرن و ببينن كة..وةرن ياران!!.تويشوو

باراني عةشقا ض حالَيك دةمطري و ض سةمايةك دةكامة 
كي لة نهيني حالَ طرتوويةك ! سةرمةشقي طؤرانيم؟

داتة بةر شةثؤلَي سةر دةردةكا كة طلينةكاني ب
طةر دةتانةوي . هاروهاجي ئؤقيانووسي خؤشةويستي؟

بمناسن و لةناسنامةي عةشقم بكؤلَنةوة، ضاو بدةنة ئةو 

شةثؤلَة بي سرةوتةي كة شةقامةكان 
نيدةلةرزي)نيتيشكي )دونيا لةرِةنطي سووردا دةنةخشي ،

ئوميد و ئاوات بؤ لةئاميزطرتني خؤرةتاو بةسةرتان 
طةر دةتانةوي بزانن خةلَكي كويم و لة . ينيدةبةخش

كوي هاتووم و ضيم دةوي، ضاو لة دةستة زبرةكانم بكةن 
كة ضؤن ئاآل سوورةكةي خؤشةويستيم بةرز بةدةستةوة 

وةرن ..طةر دةتانةوي بمدوينن!. و ئةرِوانمة لووتكة
  .لةطةلَ مندا لةيةكي ئايار ئاميز لة خؤرةتاو بطرين

  
  1996 ي نيساني 10

  كةنةدا      
  

 ذمارة  "ثةيامي كؤمؤنيزم "ئةم ثةخشانة لة بآلوكراوةي     : تيبيني  
  . دا بآلوبؤتةوة1999 ي سالَي 5
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        لة وةآلمي نامةيةكي مايكؤفسكيلة وةآلمي نامةيةكي مايكؤفسكيلة وةآلمي نامةيةكي مايكؤفسكيلة وةآلمي نامةيةكي مايكؤفسكي

  
  كة سندوق ثؤستي ئةنديشةي خؤم كردةوة

  نامةكةي تؤ خؤي كرد بة نيو دلَ و ضاوم
   هةم شاطةشكة

  هةم سةرسورمان
  ويكم ثيا طيرِا و وشة وشةيم خويندةوةثةلة ضا

   :بؤت نووسيبووم
  ليرة كةنار بةشةثؤلَ ضاوي تةرِ ئةكا

  لةطةلَ شنةي خةميكي سارد
  سنطي ناوة بةنةسيم و

 قذي بؤتة ضةتري شان و ملي رووتي بة رهةتاوي بي
  ئؤقرةيي

  لة تابووتي وةنةوزةدا بة ضاوة سةوزة طةشةكةي
  ي ضةمؤلةي بةرزي لي ئةطرندةرِوانيتة ئةو لوتكانة

  ليرة كةنار دةريا لووتكة
  هةورو مانط و ئةستيرةكان         

   نيطايةكي وةنةوشةيي لةخةم و تةنيايي ئةطرن

  : بؤت نووسيبووم
  ئيستا شيعرم شاخيكة ثةروبالَ رسكاو

  لووتكةيةكة سةرهةلَطرتوو
  جار بة جار خؤي بة باريكي سارد ئةكا و

  .ثاركيكي بة فراويدا هةلَئةتروكيهةندي جاريش لة
  .ئيؤاران دي ليم ياخيية و سبةينانيش دةستةمؤية

  : بؤت نووسيبووم
كاني دلَم قةلَبةزةي خةم خؤلَةميشي تةنيايي 

تياهةلَئةقوولَي.  
ئاونطي نووتةك ئةخاتة سةرطذوطياي جةستةي 

  ماندووم
  باراني زام ئةرِذيتة سةر باآلي عةشقم

  . سيبةري رةهيلَةي برينا بنوويوةي كة سةختة لة
  : بؤت نووسيبووم

ئةوةري ك لق و ثؤث يان طةآليةكي ليكة شاداري  
  بة ستة طرياني ساز ئةدا

ون بي رة دةريا وردة شةثؤلَي ليلي  
  هاوار بة ئاسمانا ئةكا

       *  
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   وةك بالَداريكي النةواز لةسيبةرتا النة ئةكةم
  م بة سةولَي بةلةمي بيرملة ناو ضاوتا ثرسيار ئةكة
كة شةثؤلَت رام ئةذةني  

  هةموو دونيام ال دةبيتة ثةلكةرِةنطيني دلَداري
توولة خةميك راثيضي كردمة نيؤ شيعرة ضاو 

  سةوزةكةت
  بة شوين هةنطاو
  رِي يةكي دوور،

  سةري جةنجالَ              
  لةنيو جووتة ئةذنؤي شل بووي طؤرانييةك

  .ي دادةهيناباي نةمري سةروقذ
  .وةك هؤنراوة بؤ ئاوازيكي نوي دةيخويند

  .ضي شةقام بوو لة بةرثييدا كةوتنة سةما
  .شاريش شانؤي خؤشةويستي دةردةهينا

وةك ناسنامة خؤي كرد بة طيرفاني دلَي ئةو ريبوارة 
  كةساسانةي،

  بيجطة لة خؤر هةر ئةستيرة ديتة خةونيان
بواريم تيكة سةرنجت نيطاي ريئةبري   

ئةكةني ك بةرِووتةوة ثيتةنكة خةمي  

قةفةسةي سنطت دةبيتة ثانؤراماي داستانيكي 
  لةيادنةكراو

  وةك خؤشةويستي شوراكان
  وةكو خؤشةويستي لينين

  بروسكة ذانيك ختوكةي دلَت ئةدا و
  لة دوورةوة ماضم ئةكةي

  وةك تامةزرؤي دوا ئاواتي خةونةكانمان
  .ديي باوشم ثيدا ئةكةي

   
   كةنةدا- ظانكؤظةر   1997 - 1996
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         ئةطةرئةطةرئةطةرئةطةر

  
  

  ئةطةر وشةم لةطةلَ ذاني هةذارانا نةيةتة دةنط
  لةسةنطةري تيكؤشانا

  نةبي بة طوللة بؤ تفةنط
   طةر يةك بةيةك تاراي سووريان نةدا بةسةر

  كؤرِي خةباتيان جؤش نةدا و
  بةدلَ و طيان دذ بة ستةم نةهاتنة بةر

 كراولةسةر زاري كريكاري ستةم لي   
   نةبوون بة طؤراني و سروود

نةبوون بة خؤري ذيني نوي  
  ئةو وشانة با سةري شؤرِيان هةلَبطرن

دةرِؤن بؤ كوي كةس نةزاني.  
  

  2014ي ئةيلولي 27
  
  
  

        مةرطي لةيالمةرطي لةيالمةرطي لةيالمةرطي لةيال
  

  لةيال طشت رؤذي لة كارطة
  تةوني خةونةكاني دةبوونة نيطاري هيوا و ئاوات

وةكانييةوة دةبوو بة سؤزطولَي بزة بةسةر لي   
  بة خؤشةويستي بؤ خةبات

  هةموو رؤذي لةيال دةستيكي دةكردة سيبةر بؤ ضاو
  دةيرِوانيية دوورِياني ئوميد و خةم

  ئةو ئازادي لة يةكطرتن دةبينييةوة
  نةمامي رزطاري لة قةراغ رؤذةكان دةرِواند و

  دةبوو بة تةم
  تاكو رؤذي دةستي ضةثةلَي سةرماية

   تيكي مةرطيان هةلَدا وخيوة
  بوو بة شةثؤرِ و واوةيال
  بوو بة شين و رقيكي زؤر

  .لةثاي مةرطي خاتوو لةيال
  كةنةدا/ 2014
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        سروودي يةكطرتنسروودي يةكطرتنسروودي يةكطرتنسروودي يةكطرتن

  
  با دةست خةينة ناو دةستي يةك

  با دوو نةبين ببين بة يةك
دةبا دةنطمان زوآللتر بي  

بورذوازي با ورِ و كاس و آللَتر بي  
  با ثةيامي ئاشتي بةرين                 
  بيدةين بة طويي دونياي بةرين                
  بؤ يةكطرتن بانطةواز بين               
  بؤ ئازادي هةم طؤراني و هةم ئاواز بين               

  با ببين بة ئاوي سازطار
بؤ طةرووي تينووي منالَي  

  دةبا ببين بةذيي دةنطي
  لَيئةو كؤيلةيةي كة هيض نا

  با ثةيامي ئاشتي بةرين                  
  بيدةين بة طويي دونياي بةرين                  
  بؤ يةكطرتن بانطةواز بين                  
  بؤ ئازادي هةم طؤراني و هةم ئاواز بين                 

  با طولَة طةنم بةرين بؤ
  من تةنيا نيم تؤش وةرة تؤ

  ينبا رةطي كؤيلةتي ببرِ
  با بةرطي ستةم دادرِين

  با ثةيامي ئاشتي بةرين                  
  بيدةين بة طويي دونياي بةرين                 
  بؤ يةكطرتن بانطةواز بين                 
  بؤ ئازادي هةم طؤراني و هةم ئاواز بين                 

  بضين بةطذ ستةم و جةور
  دةست كؤتا كةين تفةنط و تةور 

  بلَيي طؤراني بؤ ذيان
  دوور لة زولَم و دوور لة طريان

  رِةنطيتر كةين ذيني ئينسان
  با ثةيامي ئاشتي بةرين                 
  بيدةين بة طويي دونياي بةرين                 
  بؤ يةكطرتن بانطةواز بين                 
  نبؤ ئازادي هةم طؤراني و هةم ئاواز بي                

  
2014  
  كةنةدا
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        ئةي بؤرذواي لة هيض نةضووئةي بؤرذواي لة هيض نةضووئةي بؤرذواي لة هيض نةضووئةي بؤرذواي لة هيض نةضوو

  
  دةست بؤ تريفة رادةطرم

  تؤ تاريكيم لة دةست دةنيي
  بير لة طزنط دةكةمةوة
   تؤ بيناييم دةنييتة ضالَ

  كاتيكيش بير دةكةمةوة
  ضؤن ذياني شيرينم بووة بة طوذالَكي تالَ

  دلَم ثرِ دةبي لة رق و نةفرةت دةكةم لة ذيردةستي
ت دةكةم لة سيستةمي لنطةوقووض و ذيني نةفرة

  ثةستي
  ئةي بورذواي عةيار بةرزي لةهيض نةضوو

  ئةي بازرطاناني خوين و ذيني مرؤظ
ئةي مندالَة ناشةرعييةكةي نةوت و ياخيبووني ناو 

  شاخ
  ذيرزةميني مالَةكانتان ثرِ لة دةفتةر و بلؤكة

  ضةند ريويانة نيشان دةدةن دلَتان سثيية وةك لؤكة
   غةكانتان وةك بةهةشت و ظيلالكانتان ضراخانةبا

   خةلَكيش لةذير ترثةي تاريكيي فانؤس و
  خشثةي ثيي بيكاري و ستةم ذيني بؤتة هةراجخانة

  ئةي بؤرذواي لة هيض نةضوو كاتي بزةم ديتة خةيالَ
  هاواريكي درِندانة طويم كاس دةكا

  رِؤذذميري بيرةوةري خةونةكانم
  رطي تؤم بؤ باس دةكائازادي خؤم و مة

  
  2014مانطي كانووني يةكةمي 
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        ض ئةمرِؤ بي ياخود سبةيض ئةمرِؤ بي ياخود سبةيض ئةمرِؤ بي ياخود سبةيض ئةمرِؤ بي ياخود سبةي

  
  ض ئةمرِؤ بي ياخود سبةي

  خةندة ديتةوة سةر ليوي مرؤظةكان
  بةستةلَةكي ستةم دةبي بة هةلَم و تؤز

  نةزاني دةبي خةون
  سيبةر دةطؤرِي بة هةتاو

  زوو يا درةنط
  ن دةدا خيرا ثرتاوضينة مةزنةكةي كؤمةلَطة تةكا

  ض ئةمرِؤ بي ياخود سبةي
  سينةكان ببرِاي ببرِ هةناسةي سارد هةلَنامذن

  دلَةكان بةسامناكي كوير نابنةوة
  نيطاكان نابنة نيضيري فيلَي غةدر

  بزةكان لةسةر ليوةكان وشك نابنةوة
  ذيان سةرتاثا دةبيتة بةهاريكي جوان، سةوز و تةرِ

  ة ئازار و ذان و خالَي لة شةرِخالَي لة غةم، خالَي ل
  ض ئةمرِؤ بي ياخود سبةي

لةشكري عةشق سوثاي سووري بةشمةينةتان هيرش 
  ئةكا

   وةكو زريان

  وةك رةشةبا
  درِك و دالَي ضةوسانةوة بةرةو مةرط و فةنا ئةبا

  ستةم لة طؤرِ دةني و ذيان دةكا بة قةشةنطترين باخ
  خخالَي لة خةم خالَي لة مةينةتي و لة ئا

  ض ئةمرِؤ بي ياخود سبةي
  زنجيرةكان دةثسينين. ئازاد دةبين  

  ميلي زةمةن لةسةر هيلَي بةختةوةري
  بؤ ئايندة دةبزوينين

  
  2014ي كانووني يةكةمي 29

  كةنةدا
  
   



  

  

QSU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@QSV 

@@@@@@@@@@@                                        

  
        رؤيشتن بةرةو بةرزيرؤيشتن بةرةو بةرزيرؤيشتن بةرةو بةرزيرؤيشتن بةرةو بةرزي

  
  ئةبم بة هةست

و بةئالَيبؤ ثةيكةري لي بة ئيلهامي هونةرمةندي  
  تينووي منالَيئةبم بة ئاو بؤ طةرووي 

  ئةبم بة ضرا
بةهةتاوي تاريكايي هةموو مالَي  
نين بؤ شادةماري بريئةبم بة خوي  

رزةمينيئةبم بة تيشك بؤ تاريكيي ذي  
  ئةبم بة دار

  ئةبم بة طولَ بة سةوزايي
  ئةبم بة دوا ضرثة و رازي مالَئاوايي

   ئةبم بةرِةنط ئةبم بة هيلَ
  لة بؤ تابلؤي خؤشةويستيي

   بة هيماي بةرخوردانئةبم 
  بؤ ئازادي و مرؤظ ثةرستيي

ئةبم بة هةناسة و ئوميد بؤ طيراوةكاني ئةوديو شيشي 
  زيندان

  ئةبم بة ثةنجةرةي شادي
  بةثةلكةزيرِينةي ويذدان

  ئةبم بة ثةلَةهةوري ثرِ ئةباريمة سةر كيلَطةي كار
  ئةبم بة ضةتري هةتاوي ديهات و شار

   انطةوازئةبم بةطؤراني ذيان بة ب
  ئةبم بة زةنط

رِيلةبؤ دةستي شؤرِشطي  
  ئةبم بة شةثؤلَي ئةوين و بة تفةنط

  ئةبم بةجيلوةي ئةستيرة بؤ شةوي تاري هةذاران
  ئةبم بة جووكةي بالَندة
  بةهؤرةي سؤزي ئيواران

  ئةبم بة خةندة بؤ خةلَكي ستةمديدة
  ئةبم بة باراني شادي

  بة طلينة بؤ ئايندة
  ايةتيم بةكؤلَةوةئةرِؤم خةمي ضين

  ستةمكاران، بورذوازي لةطرِ دةنيم
   ئةرِؤم تا لووتكةي يةكساني

  رِاناوةستم هةتا ضيني سةرمايةدار لةطؤرِ نةنيم
  ئةرِؤم ئةرِؤم بةرةو بةرزي

  بةرةو لووتكةي بةختةوةري
  لووتكةي ئاسوودةيي ذيان

  ئةرِؤم بةرةو دادثةروةري ضينايةتي
  بؤ كريكاران
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  ئاميز دةطرمئةرِؤم خؤر لة 
  ئازادي بؤ ذيان دينم

   ئةرِؤم تا مةرط
  هةتاوةكو دوا هةناسة واز لةم ريطايةم ناهينم

  
  2014كانووني يةكةمي 

  كةنةدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        بلَيسةي روحبلَيسةي روحبلَيسةي روحبلَيسةي روح
  

  ئةو ذنةي عةرشي طشت ئيسالمي هةذاند.. بؤ فةرخووندة  
  

  تؤ لةشي خؤت كرد بة ئاطر
  تاريكاييت لة طرِ وةردا

  خؤت كرد بة بلَيسةرِوحي 
  ئاطرت لة جةهل بةردا

  ئةو ئاطرة
نيية دةيسووتينةيدةزاني جةستةي كي  

  ئةو هاآلوة وةك نابينا
نيد دةقرضينةيدةبيني كة ضؤن ئومي  

  بلَيسةي روحي جورئةتت بوو بةمةشخةلَي ئةو رييةي
  رِزطاري ئينساني تياية

  ئةو طرة بوو بة ئاسمانيك كة هةتاوي
  ةخشي دنيايةرِزطاري ب

  ئةي فريشتةي ثضرِاني كؤتي كؤيلةتي.. فةرخووندةخان
  ئةي سيمبولة بة بةهاكةي بيري كراوة و هؤشي بةرز

   ئةي تارمايي جةهل تؤقينةري سةر عةرز
   قةقنةسةكاني نةزانيي

  كؤبراكاني بياباني جةهل و وةحشةت
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   ثيوةيان داي
  جيهانيان ليكردي بة ضالَي تةسك و تةنط

  انة نةيان زاني ئةو روحةي تؤئةو طةمذ
  لة دواي سووتان

   بوو بة ضرا بؤ شةوةزةنط
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        شيمانةشيمانةشيمانةشيمانة

  
  طةر نةزاني و دذ بةيةك بوون

  وةك زنجير لة خؤ دامالَين 
  دةطةين بة ئاوات و هيوا دةبين بة الفاوي شؤرِش

  ستةم و ذان، ضةوسانةوة رادةمالَين
  ةي ئوميد لةمالَي هةتاو خانةخويهةموو لةنيو باخض

   لةثيشوازي كامةراني و دادثةروةري ضينايةتي
لة خؤشيا نازانين روو بكةين لة كوي  
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ضةند ثرسياريك لة بةردةم ضةند ثرسياريك لة بةردةم ضةند ثرسياريك لة بةردةم ضةند ثرسياريك لة بةردةم 

        سةرسورِمانيداسةرسورِمانيداسةرسورِمانيداسةرسورِمانيدا
  

  بة ضي هةتاو دادةطريتة نيو طةرِةكة تاريكةكان
  شةقام و شار طولَرِيذ دةكةي

  ةنجةرةكان دةكةيتة كةناري ئوميد و خةونرِووي ث
  بة ض باوةرِيك ئاسمان و زةوي لةيةك دةئالَيني

  ض ئاوازيك طوي لي دةطري
  ض شيعريك دةخوينيتةوة

  ئةم ثةرجووةت ضؤن دةنويني
ضؤن دةتواني دوا طةرديلةي خؤلَةميشي جةستةي 

  سووتاوي كؤيلةتي
  بدةيت بةدةم ئاوي ذيان

  طارةكان دةكةي بة فةرشي ئاوينةبة ض جؤريك رؤذ
  .بؤ رزطاري سةرجةم ئينسان

       ***  
برِيارة ليزمة دانةكا ئةوكاتةي دةضي بؤ ثياسةي 

وارانيئي  
   رِةنطة هةتاو خؤي سيبةرةكاني ببا و

بيداتة دةست هةوري ئاوس بة باراني  
 كة بيو ئازاديدا طةوهةريكوكوختي عةشق دةنطي لةني

  ئاخ و ئؤف
  ناسةكان دةبنة بالَندةي خؤشنووديهة

  بؤ رؤذي ثرِ بةختةوةري و شادي مرؤظ
تؤ لةويدا بةتةرازووي دادثةروةري تابلؤكاني ذين 

  ئةثيوي
  ئةو كةظالَةي يةكساني وةكو مرواري ها لةنيوي

تؤ برِيارة كةظالَ كةظالَ سةربردةكان لة ثيشانطاي ئةم 
  ذيانة هةلَبواسي

ةستةنطي و نةهامةتي يةكة يةكة ضيرؤكةكاني د
  بطيرِيةوة

   بةكويدا دةتةوي برِؤي
  بةكام ريطا دةضيتةوة سةر شارِيطاي ئاسوودةيي

  لة ض رووباريك تينويتي خؤت دةشكيني
  طولَي ض باخضةيةك دةدةي بةو دلَدارةي

  ثةيكةرةكاني ضاوةرِواني و ترس خاش دةكا و
  ئةي ئارةقةي خولَقاني ذياني تازة كةي دةتكيني

  ئةي ئةفسانةي ثشت سةرتاثا طريمان و شيمانةكان
  ئةي قودرةتي لةناخ تةنراو

  ئةي بوركاني ثرِ لةطرِ و هاآلو رذين
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  برِيارة لةم سةفةرةتدا ببمة هاورِيت 
  ببم بة طؤراني خةبات

  بة هةناسةي ذين و ئةوين
  بة هةتاوي بةختةوةري
  بة سيبةري دادثةروةري

  بة عيشق و سؤز
  رياوي شاربة سةمفؤنياي ط

  وا برِيارة من و تؤ ببين بة خةندة
  بة ثيكةنين بؤ سةر ليوي هةموو دنيا ئةي كريكار

  
  2015مانطي ئازاري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

        لة هةشتي سيدالة هةشتي سيدالة هةشتي سيدالة هةشتي سيدا
  
  لةضي برِوانم لة هةشتي سيدا 

  لة ستةمي ثياو
  باآلثؤشي ذن
   نةريتي رزيو

  تةماشاي ضي بكةم
  لووت برِين.. سووتان

  بة زير و زيويان فرؤشتني ذن 
  
   لةهةشتي سيدا 

  رِؤذي خةباتي جيهاني ذنان
  ضيت ثيشكةش بكةم

  ماض
  طولَ 
  سؤز 
  وةفا 

  يان ثةيمان بدةم ئةي جةنطاوةري ئاآلي سوور بةدةست
  بضمةوة بة طذ ستةم و جةفا

  
  لة هةشتي سيدا
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  دلَي ذنان و ثياواني عاشق
  دةبن بة كانكاي شادي و خرؤشي

   يةكسانيدةبن بة دةرياي بانطي
  ثراوثرِ هةستي ئينسان ثةرؤشي

  
  لة هةشتي سيدا

  هةناسةي ذاني ستةمي ذنان
  دووكةلَي ئازار هةلَدةمذي و جياية

  ضونكة ذناني ئةم سةر زةمينة
  هةشتي مارس نةبي ياد دةكرينةوة

  دةنا هةميشة ئافرةت تةنياية
  

  لة هةشتي سيدا
  لةبةر ثيرؤزي ثيكةوة خةبات

  يكي سوور جواندةمةكة دياري طولَ
   هةر وةك روخسارت قةشةنط رازاوة 

  ئاخر ئةي هاورِيي ريي بةرخوردانم
  لةرِؤذي ذنان هةر ضاوي مني خةباتطيرةوة وا
  ئةسريني عةشقي ئازادي ذن و ثياوي تيازاوة

  
  لة هةشتي سيدا

  زةنطي ثرِ لةزري برِياري خةبات
  طويي بورذوازي كؤمةلَ كاس دةكا

  لة جةنطي ستةمثيكةوةبوونمان 
  طؤرانييةكة دونياي يةكساني ذينمان باس دةكا

  
  لة هةشتي سيدا

  دلَم ليوانليو بةرخوردانيكة
ثرِة و دةرِذي عةشقي رزطاري لي  

   شيعرم دةبيتة ئاطردانيك و
ضي ضةوسانةوة و كؤيلةيي و خةمة تيايدا دةبرذي  

  
  لة هةشتي سيدا

  دةستم لة دةستي ذني خةباتكار
  ي بانطةواز وةك هةور بلَندةسةودا

  مةلي تيكؤشان بؤ دادثةروةري لةئاسماني ذين
  شةقةي بالَي دي هةروةك بالَندة

  
  

  بؤ من طشت رؤذي هةر هةشتي سيية
  ذناني ئينسان لووتكةي ئاوات و

  ترؤثكي هيواي سةنطةري بوونن
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  ئاخر ذنانن ئةطةر بخوازن طرِي زنجيرن
  .رِووباري ئاوي سازطار و روونن

  
  لة هةشتي سيدا

  هةردووك بؤ ذيان دةلَيين طؤراني
  دلَ ريذاو دةكةين ليورِيذ لة جواني

  هةشتي مارس رؤذي دةنط هةلَبرِين و برِياري جةنطة
   رِؤذي بينيني ئاواتةكان و

  رِؤذي طرِداني شوورةيي و نةنطة
  

  2016 تا مارسي 2015مارسي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        راستي هةر تةنها خؤمانينراستي هةر تةنها خؤمانينراستي هةر تةنها خؤمانينراستي هةر تةنها خؤمانين

  
  ييةك هةية و ديار نييةراست

دي هةر كةسي  
عةبايةك يان ضارؤكةيةك دةدات بةسةر رةنط و 

  روويدا
  كةس ناثرسي ئةم راستيية

  بؤ بةم دةردة رةشة بردرا يان ضي روويدا
  ئةم راستيية هةموو رؤذي لةسةر شةقامي شارةكان

  لة طؤرةثاني كاركردن
  لة كارطةكان
   لة فةرمانطة و

  نة هةذارةكاندانيشتنةكاني خيزا
ت و دةضيبةبةرضاومان زيندوو زيندوو دي  

  ئةم راستيية هةمان كارةسات ئاميزي ذيانمانة و
كي تر ناضيلة هيض كةسي  

دةنط، رازي وةك ملكةضيهةر خؤمانين بي  
   ئةم راستيية هةر خؤمانين ضاو نووقاو و

  دلَ ترساو و
  خؤشةويستي دةخةينة سيبةري ذيان
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   خؤمانثشت دةكةينة خودي
  هزر دةسثيرينة زيندان

  ئةو راستيية هةر خؤمانين دذ بةبةهاكان لة جةنطداين
   ثي بزانين يان نةزانين

  هةر خؤمانين
  .وا لةناو طةرووي مةرطداين
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        كة هاتييةوةكة هاتييةوةكة هاتييةوةكة هاتييةوة
  
  بؤ كارِلَ ماركس

  
نامةكاني قةلةندةر و ثةككةوتةكان ..كة هاتييةوة

  ةوةدةخوينيي
  يان دةضيتة سةر هةوريك و دةبيية باران

  ياخود دةبي بة ثرشنطي طةشي هةتاو وةكو جاران
  طةآل طةآل داري ذيان دةنييتة نيو قةدي كتيب

  ئيوارانيش دةبيية ميواني كوخةكان
وةك ضؤن هةرطيز جيم نةهيشتووي، جيم ..كة هاتييةوة

  مةهيلَة
  ي ثرِ ئوميدكة هاتييةوة وشةي ئاطر، بروسكةي بير

  بة سةرسةري جيهان داكة وةك رةهيلَة
   شةمشةمةكويرة كويرتر و.. كة دييتةوة

   قةقنةس روحي بةطرِتر و
  هةلَؤي بةرزةفرِيش ئاسمان دةكا بة هيالنة

   ذيان طيرؤدةت دةبيت و.. كة دييتةوة
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  وشةكانت هةلَدةبةستي وةك جؤالنة
   راوةشيني تيدا مابيكاتي وةرة بازووم هيزي..كة دييتةوة

  نةوةك ثير و كةنةفت بووبم،
  نووري ضاوم نيطاي طةش و

ترثةي دلَم خؤشةويستي تيا نةمابي  
  2015حوزةيراني 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        بالَندةي خةونبالَندةي خةونبالَندةي خةونبالَندةي خةون

  
  لة ذووريكي دوو بة دوو دام

  لةسةر زةويية ضيمةنتؤكة ثالَيان خستووم
   دةستةكانم لة كةلةثضة و

داخستوومدةرطا و ثةنجةرةي ئومي ديان لي  
  ذووريكي سارد، وةكو دلَي ساردي ئةوةي خستميية نيو ضالَ

   ليرة رؤذانة خةيالَم دةمنيتة سةر بالَي وشة و
  دةفرِم بةسةر هةوري هؤرِني ماشينة نويكاني شار

  دةفرِم بةسةر طرد و يالَ و جادة و كؤآلني ثرِ منالَ
   ئةوسا وةكو خةمي رؤذ و

   ثرسةي عةشق و
   يني وشة وخو

  دلَي دةرهينراوي كتيب
   دةفرِم دةرِؤم تةلبةندةكاني زيندان و

   سنوورةكاني ئوميد و
  ئاسمانةكاني ئازادي تيكةلَ بة هةناسة دةكةم
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  تا دةبم بة بالَندةي خةون
  دةبم بة طرِي ئازادي
   تا بسووتينم كؤيلةتي و

  سةرجةم ثايةي دونياي كةون
   2015حوزةيراني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        طةمذةن ئةوانطةمذةن ئةوانطةمذةن ئةوانطةمذةن ئةوان
  

  بة روخسةتي كاك عةبدوآلثةشيو          
  

  طةمذةن ئةوانةي ثيم دةلَين
  خاوةن مؤلَ و

  .خاوةن كؤليت براي يةكن
   طةمذةن ئةوانةي ثيم دةلَين

  ئاغا و سةثان
  ثيشمةرطة و جاش براي يةكن
  طةمذةن ئةوانةي ثيم دةلَين

   نةوت دزو
  اي يةكنقةنينة غاز لةسةرشانيك بر
  طةمذةن ئةوانةي ثيم دةلَين

   بازرطانيكي سياسي و
  دةستطيرِيكي ناو ئؤردووطاي زؤرةملي براي يةكن

  طةمذةن ئةوانةي ثيم دةلَين
   خاوةن مةسفاو

  مندالَيكي بةنزين فرؤش براي يةكن
  طةمذةن ئةوانةي ثيم دةلَين

  مةسينةهةلَطري حيزب و
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  ةكنطةنجيكي ياخي لة نؤرم براي ي
  طةمذةن ئةوانةي ثيم دةلَين

  مل و ضةقؤ
  ئاو و ئاطر

  رِةش و سثي
  مةرط و ذيان براي يةكن

  طةمذةن ئةوانةي ثيم دةلَين
  كاوةكوذ و

  سةردةشت كوذ و
  ستار كوذ و

  سؤران كوذ و
  .دةنطي نةخيري كؤمةلَطة براي يةكن

  
  2015تةممووزي 

  
   
  
  
  
  
  

        ثيشمةرطةي ئازاديثيشمةرطةي ئازاديثيشمةرطةي ئازاديثيشمةرطةي ئازادي
  

  ريخؤم لة سةنطةري بةرط
  خةلَكي خؤمم

  دذ بة طةردووني تاريكيي
  داطيرساوم طرِم مؤمم

  بؤ ئازادي و
  بؤ يةكساني و دادثةروةري

  طيانم ناوةتة سةر دةستم
  بة شةرابي تيكؤشان بؤ ذياني ئينسانيي مةستم

   سةنطةرةكةم ثرِ ئوميدة و
  دةستي بةرذةوةنديم خالَي
خةباتم طةلَةطةت نابي  

  يطةر ذن نةضيتة ذير بالَ
  من جةنطاوةري ئازاديم

  ضةك هةلَطري سةرفرازيم
  هةوينم بؤ هةلَهاتني خؤر
  من هةذاريكي ضةكدارم

   من ذيلةمؤي تيكؤشانم
  دذ بة جةور و ستةم و زؤر

  2015ئابي 
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        ئةوئةوئةوئةو
  

  بةسةر شةقامةكاندا ري دةكا ئةو
  خةمي طريان و ثيكةنيني نيية

نيي ئةتةكينينةكاني دويتؤز لة وي  
ي مؤسيقاية وهاورِي   

  هةرطيز دلَي هيض ثياسةيةكي نةشكاندووة ئةو ريبوارة
  

   ئارةقة دةكا و بةدةستة بضكؤلةكاني
ثةيتا ثةيتا رةونةقي دةبةخشيية ثيآلوة قورِاوييةكاني 

  ئةو ئةفةندييةي
  كة ثيي شةرمة بلَي باوكم كريكارة

   خةون دةبيني و
  ةئارةزووي ياري و طةرِان دةكا ئةو مندالَ

  
  جوان جوان قذي دادةهيني و

   مكياجي خؤشةويستي لةرِووي ذيان دةدا و
  ضةنديش دةكا ناتواني بة ويست و ئارةزووي خؤي

كي هةلَطريبرؤي حةزي  

   يان نينؤكي رؤذيكي بؤية بكا و
  ملوانكةي خةونيكي نوي بكاتة مل ئةو كضة

  
  كار دةكا و سالَ دوانزةي مانط

ت بة خؤشنوودي ورِةنج و هةناسةي دةبي   
   ئوميدةكاني طةورة و

  خؤزطةي تا بلَيي جوان
 طةرضي رؤذطاري ذيان –ذيان بة رةنطاورِةنطي دةبيني 

  -رةش و سثيية
   بةلَيني داوة تاكو خؤشطوزةراني و

  ئازادي و دادثةروةري بالَ نةكيشي بةسةر ذيان
  .هةدا نةدا ئةو كريكارة

  
  2015ئابي 
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        ةرِذيةرِذيةرِذيةرِذيغةريبيم ليي دغةريبيم ليي دغةريبيم ليي دغةريبيم ليي د

  
  هةست دةكةم غةريبم

  بة كار و بة رةنج و ئارةقةي ماندووبوون
   ناتوانم كوليضةي خؤشبةختي و

   نقوولَي شادوماني و
  قاوةي سؤز بدةمة رؤذيكي بيدةنطم

   ناتوانم كارتؤني ئوميد و
   نيو فةردة ئاوات و
   دوو جووت خةون

  بنيمة سةر شاني روخساري بيرِةنطم
  ذيغةريبيم ليي دةرِ

  دةبينم هةر بةبةر ضاومةوة
  سوالَكةري سياسةت

   شةلالتي جاسوس و
  نؤكةري بي بةها

  لة ظيال و لة كؤشكي رازاوة
   وةك سولَتان دةذي و

  ذيانم لة دةستيا دي و دةضي وةك كاية
  وةهمي ئةو

  خةمي ئةو بؤ منيش كاو باية

   الي مني دةستةنط و دةرةتان لة ذيان
  ضيرؤكي توورِة و جوانغةرقبووي نيو شيعر و 

  ئوميدي رزطاري زةرياية و لةدلَ قةت دوايي ناية
ي دةرِذيغةريبيم لي  

  ليم مةطرن ئازيزان ليم مةطرن
  وا شيت بووم بةدةست ئةو برايةي وةك دووذمن

  ذياني ليكردووم بة دؤزةخ
  جيهانيش سةروبن

  بؤيةكا هةست دةكةم هةستةكان طؤرِاون
  تام ناكةم

   خةم، ئارةقة و رةنج و خوينجطة لة تامي
  بؤن ناكةم جطة لة سوتماكي ترس و جوين

  هةست ناكةم
  لة مانا و لة بةهاي ئينسانيم دراوة

   نابيستم
  ضون نةغمةي جوانيم دزراوة

  من رةنطة بي بؤن و بي هةست و بي تام بم
بةآلم تا هةناسةم تيا مابي  

ثةيمان بي  
  ديوةك جةنطاوةري دوايين شةرِ بؤ ئازا

  دذي بة ذياني بي مؤرِالَ و بي تام بم 
  2015تشريني يةكةمي 
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        دةستةكاني ثرِ خةون بووندةستةكاني ثرِ خةون بووندةستةكاني ثرِ خةون بووندةستةكاني ثرِ خةون بوون

  
  )ثالَة(بؤ هاورِيي هةميشة لةيادم 

  
  بة باوةرِي سوور ثتةو

   لةطةلَ باخضةيةك لة ئوميد 
   لةطةلَ طيلَكةيةك لة خؤزطة

  لةطةلَ ثيدةشتيك لة خةبات دذ بة زؤرداري دةجةنطي
  وي هةتاويك رؤيشتبةرةو رو

  عةشقي ئينسان هاوار بوو دذ بة بيدةنطي
  دلَي ثرِ بوو لة ئوميد و بؤ دةرياي ئازادي ذيان 

بوو بة سةولَييك بؤ زرطاري لة كؤيلةتي سةرجةم 
   ئينسان

   دةستيكي بة تفةنطةوة و 
  دةستةكةي تر كتيبي كارِلَ ماركس بوو

  تةويلي ئارةزوو و روانيني بؤ ذيان
  يرةي سوور، ضةكوش و داس بووئةست

  هاذةي دةخستة نيو رووبار 
  مةنطيي سثاردة زةرياكان 
 نا بةرز بيلووتكةي راهي  

  سةداي هاواري هةذار بوو 
  رِوحي عةشقيكي تةرِ و جوان بيئؤقرةيي لي دةباري

ض لة ئاسمان يان ئةرز بي  
  

  2015تشريني يةكةمي 
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        برِوابرِوابرِوابرِوا
  

  ة كؤلكةداريبرِوام واي
  دةم باهؤزي ثيريي و مةرط طةآل دةركا

  برِوام واية خؤلَةميشي سارد و سرِي نائوميدي
  ثؤلَووي هيواي باآل بكا

  برِوام واية تروسكةيةك، ضةخماخةيةك
هةموو تاريكيي راودةني  

دادي زؤريش برِوام بةوة هةية رؤذي  
  لةم بةستةلَةكي ستةم و زولَم و زؤرة

  ئينسان بة دلَ
ئازادي لة رؤذي ذياني ناو دةني.  

  
  2016 دووةمي كانووني

  
  
  
  
   
  

        جةنطجةنطجةنطجةنط
  

  مؤتةيةكة و
خةوني جواني و شةثؤلَةكاني ئةنديشةي ويران 

  كردووين
   لةطةلَ يةكةم ضةخماخةيدا حةزياي دةمي هارِيوين و

  بةرةو ناخي تاريكيي و مةينةتي بردووين
  ةوةوةك تةختةسرِ ئوميد و ثيشبينييةكاني كوذاند

ئاوارةيي و بزةي مةرطي لةناخي مليؤنان ئينسان 
  بوذاندةوة

  ئةم ئةذديها هةزارسةرة
   ليسةندنةوةي خؤر و بزة و
   كوذراني باخضة و رووبار و

  تةنها كردني ئينسانة
  ئةم مةرطبارينةي كةوا بةرِيوةية

  .ئاوارةبووني ذيانة
  

  2016كانووني دووةمي 
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        من زريانممن زريانممن زريانممن زريانم
  
  

  دةكةملةو جيطايةوة هةلَ
  كة تاريكيي باآلي بةقةد باآلي دوندة

  لةو شوينةوة ديمة لرفة
  كة ستةم و ضةوسانةوة ضةتري سةري شار و طوندة

  لةطةلَ هةورا دةضمة لووتكةي سةرفرازي
  بيستاني ذين طولَرِيذ دةكةم

  خةندةش دةنيمة سةر ليوان
   ناهيلَم ضيتر مندالَي سةر طؤي زةوي برسن بن و

  ين كةن بي شيوانسةر لة سةر
   بة مانطةوة

  بةتريفةي خؤشنوودييةوة
  دةثضرِينم ضي زنجيري كؤت و بةندة

   ذيان دةكةم بة بةهةشت و
  رِوخسارةكاني ئينسانيش بة هاوةلَي بزة و خةندة

  من باهؤزي يةكطرتنم
  ئةضمة نيو كةليني كات و قلَشتي با

   زرياني مةرطهينةرم

ية و سوودي ورد و دةبا لرفةم روحي تةزيوي سةرما
  درشتي با

  ثؤلَووي طرِم دةسووتينم ثةرِوبالَي ناتةبايي
  ئةو مةشخةلَةم

  لةذير ئاآلي رزطاريدا دةقرضينم زيدةبايي
  

  2015تشريني دووةمي 
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ناثةرِي نكاييةك تيفيناثةرِي نكاييةك تيفيناثةرِي نكاييةك تيفيناثةرِي نكاييةك تيفي        
  

  "كاتي تةزبيح فرؤشيك خةوةكوتكة دةيباتةوة"
  ني طوزارشت لةو خةوة بكارةنطة شؤستةيةك نةتوا

رةنطة هيض ضيرؤكيك، شيعريك نةتواني فوو لة تارمـايي         
  وةرِسي ئةو تةمة بكا

رِةنطة تةسبيحةكان يـةك يـةك لةبـةردةم ويقـاري          
  رةنجدا

  بتكينن ئارةقةي شةرم
لةوانةية تةزبيح فرؤش طشت ضركةيي  

  خؤي ببيني الر بؤتةوة وةكو تةرم
  ئاي طؤشةيةك لة كات نةبوو
  سووضيك لة شوين ثةيدا نةبوو
  هةلَلَووشي ئةم شةرمةزاريية

  فينكاييةك لةم شةقامة تينةثةرِي
  ببةخشي ثريشكي ئؤخةي بةو دلَة ثرِ بيزاريية

ئاخؤ دةنطي ض كرِياري  
  يان بريسكةي ض ئوميدي بةئاطاي ديني لةو خةوة
  ئاي ضةند سةختة لةالي كابراي تةزبيح فؤرش

  .هةموو رؤذيكي هةر شةوةهةتاو ونة و 
  2015تشريني دووةمي 

  
        خةريكم ئةبمةوة بة خؤمخةريكم ئةبمةوة بة خؤمخةريكم ئةبمةوة بة خؤمخةريكم ئةبمةوة بة خؤم

  
  من هةر خؤم بووم

ضاوةكانم هةر ئةو شتانةي دةبيني كة هةر خؤم 
  وينةي كيشابوون

   طوييةكانم هةر هةمان ئاوازيان دةذنةفت
خؤزطةخواز و بيباكانة لةناو فةوزاي بيدةنطيدا 

  راكشابوون
  وم بة ثارضة مةعدةنيلة خؤم بوومةوة و بو

  بةكانزايةك ثرِ لةترش و تفتي ذيان
   بووم بة شووراي دةورة تةنيو بؤ ئازادي و

  بووم بة ئاآل لةسةر قةآلي بةرزي بير و هيضيي طيان
  بةالي رووباردا تيثةرِيم سآلوم بة طويي دانةدا
  لة ثاركةكان دانيشتم و جطةرةي عومرم بةبادا

ةوي ترم بؤ غةمباري و دةستيكم برد بؤ طومان و ئ
  نائوميدي

ضاويكم لةسةر ئةذديهاي خؤشنوودي و كامةراني 
  طيرسايةوة

دلَي هةميشة ثرِ ترسم لةحةذمةت دووري داخورثا و 
  جاريكي تر ترسايةوة
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  لةمرِؤ بةدوا دةبمةوة بة خؤمةكةي خؤم
  بةجةربةزة ماندوونةناسةكةي جاران

مةكاني وا دةبمةوة بة تةيكةري جوولَةثرِيي شةقا
  طشت شاران

   وا دةضمةوة الي كتيب و
  بةسةرهات و ضيرؤكةكان

دةضمةوة الي شيعر و بازوو و هيزي نووستووي ناو 
  الثةرِة و ديرؤكةكان

   بةدةم ريوة 
  ال دةدةمة الي هيزة مةزنةي جيهان و هةر بة ثيوة

تاسةبارانة دةبينم نقوولَي خؤشي و سةركةوتن بة دوا 
   دةسةرؤذي رووناكيان بة

هةر لةطةلَ ئةو تاسة جوانة سةردةكةم بة كوخ بة 
  كوخي كريكاران

  .هةتا هيزي ضاو و عةقلَ دةلَي بةسة 
  

  2015كانووني يةكةمي 
  
   
  
  

        رقرقرقرق
  

  رِقم ليتة
   باوةرِي بةرزي ئينسانيم لةبةردةم كةلَةكةي بوونتا

  وةك نارنجؤك لةسةر ريتة
   خؤزطةم واية شاخي دةرد و

   ضياي مةينةتيم
   وةك بةفري ذير هةتاوي طةرم بتويتةوة

  ضيني كريكار بةبارتةقاي سةداي سةرجةم ئينسانةكان
  .طؤرِاني رؤذي رزطاري بلَيتةوة

  تؤ دةستي خةونت برِيوم
  بؤية لةطةلَ بالَندةي خؤزطة و ئوميددا

  بة ئاسماني ذيان و خةبات فرِيوم
  تؤ هةتاوت زةوت كردووة و تاريكاييم بؤ دةهيني

    هةر خؤت منتؤ
  لةسةر كاري رووخاني ثايةكاني بوون رادةهيني

  تؤي سةرضاوةي خةم و بةآل و نةهامةتي و دةردةداري
  .ئةي نيزامي ضةوسينةر و بيدادي سةرمايةداري

  
  2015كانووني يةكةمي 
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@@@@@@@@@@@                                        

  
        

        بةلَينبةلَينبةلَينبةلَين
  
  

  بةلَينيكة و بةخؤم داوة و هةتا مردنيش لةسةرزار
  ار بيخةباتم بؤ رزطاري ضيني كريك

  لةذير ضنطي سةرمايةدار 
   ساتي بي خةم

  تاوي بيباك هةلَنةكةم من تاكو ماوم تيدةكؤشم
  كة داري ئوميد بةري طرت

  ئةوسا بةدلَ بادةي رزطاري دةنؤشم
  

  2015كانووني يةكةمي 
  
  
  
  
  
  

  
   

        
        هاوارهاوارهاوارهاوار

  
  

  هاواري ضي بكةم؟
  ئاخ ضؤن دةربرِم خةمي ثةنطخواردووي نيو ئةم سينةية

  ؤ خةلَك ئةبي ضؤم ليم تيبطةنئاخ
  كة هاواري من روو بة بيدادي و زولَمي ذيانة

  نةك فرؤشتني ئةم مةسينةية
  

   2015كانووني يةكةمي 
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@@@@@@@@@@@                                        

  
  

        ئاسؤئاسؤئاسؤئاسؤ
  

بؤ ئةو ميردمندالَةي كة بةغاز فرؤشتن بذيوي خؤيو خيزانيك "
  "دابين دةكات

  
بةرطةي ضي بطرم ثشت ضؤن نةضةمي  

  هةر رؤذ لة ضةميوةك ئاوي رووبار 
  طاةكؤلَي خةم و طاةباري ستةم

شانم لةتاوا بؤي دادةضةمي  
  

  رِؤذم تاريكة و ريطةشم ناديار
  رِةنطة تةمةنيك بذيم بة بي يار
  رِؤذانة ثةرِةي ئوميديك بدرِم
  لةتاو حةسرةت و ستةمي ذيار

  
  لةجياتي بؤني خؤشي طوآللَة

  تامي رؤذطارم وةك ذةهري تالَة
  رةقة و غاز تيكةلَ بةيةكبؤني ئا

  لووتكةي ئاواتم وةك بني ضالَة

  
  ئيتر تيك شكام جةوانيم فت ضوو

  خؤشم نازانم قةدةر بؤ وابوو
  لةبري خؤشي ياري و ثيكةنين

  كويرةوةري هات يةك يةك و دوو دوو
  

  بةآلم هةر دةبي هةلَبي خؤري روون
  رِووناك بيتةوة شةوةزةنطي توون

  دادثةروةري خؤي..وةك ئينسان بذين 
  سيبةر كات بةسةر سةرجةم ذين و بوون

  
  2015كانووني يةكةمي 
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@@@@@@@@@@@                                        

        دوايين ريطادوايين ريطادوايين ريطادوايين ريطا
  

  بةليستيك خةون و ئاوات و ئوميدةوة
  بةرِيطايةكدا داطةرِاين

  ثرِ لة ونبوون و مالَئاوايي و مردن بوو
   ئازيزانمان يةكة يةكة لةنيو خورِةي ضةمي ذيان

  لةباوةش كردلةبةردةم كةلَبةي طورطدا  
  خؤشمان ضووينة حزوري ئةذديهاي قةدةر

  هيشتا ضاومان بريسكةي تيا دةدرةوشاوة
  هيشتا ترثةي دلَمان دةيوت 

  برِواننة ئاسؤي رةنطاورِةنط
  هةتاهةتا و بيكؤتاية

لةرِيي شةثؤلَيكي سةرشيت دوا هةناسةي 
  كؤيلةبوونمان بةخشي بة ئازار و خةمي

    سةر زةوي وئينسانةكاني دؤزةخي خواي
  ضاوضنؤكي قازانجكةراني سةرماية

  ئيمة خنكاين لةو خوداية واية نةزان و بي ئاطاين
  تازة ئيتر زؤر درةنطة و من نايبينم

   طؤرِي ساز و هةلَكةنراوي خوداي غاز و دؤالرو نةوت
   بةآلم مةرطي ئيمةي خنكاو تاوانيكة

  وةك هةزاران تاواني تر
  .ت لة ئةستؤي ئةو دزانة كةو

  
  كةنةدا 2016كانووني دووةمي 
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@@@@@@@@@@@                                        

  
        تؤقةتؤقةتؤقةتؤقة

  
  

  بةثانتايي ذين مني كريكار ئارةق ئةرِيذم
  بؤ لوقمة ناني ديلي كاركردنم

  طيرؤدةي خةم و هةذاري و ذيان بةدةرد بردنم
  خوداي زالَمي سةرماية و ستةم

  ناهيلَي ساتي ئؤخةيي بكةم
  بؤية تا مردن هةر بة ئوميدم

  .يي بكةملةطةلَ ئازادي تؤقة
  

  2016شوباتي 
  
  
  
  
  
  
   

        مةرطي سةرمايةمةرطي سةرمايةمةرطي سةرمايةمةرطي سةرماية
  

  من با رؤذانة بطليم بكةوم
  قةدةر با ساتمةي غةدرم ثي ليدا

   زولَم بمنيذي و
   وةحشةت لةت لةت و

  ستةم بشكيني رووبةندي بزةي بةردةم ئاوينةم
  با لةبةر دةستي رؤذطاري ضةتوون

  ببم بة كاية و
   وبدرِيني ثةرِي ثرِ يادةوةري

  هةر بسرِيتةوة شوين ثيي هةنطاوي ئاسؤي رامان و
  كالَتركاتةوة لةمسةر تا ئةوسةر ئةلبوومي وينةم
  من هةر بةطرِي مةشخةلَي خةبات دةمينمةوة و

ديم شوراي ئاطر بةدةوري خؤم و هاوضينةكانم 
  هةلَدةضنم ضونكة

  باوةرِي بةرزي ماركس و ئةنجلَس وا لةسةرماية 
  ت دريغي ناكا لة باراني مةرطهةرضةندة زولَمة
  لةليزمةي كوشتن
  رِةهيلَةي ئةنفال

بةآلم با بزاني لةرِاستي منم مةرطي ستةم و زؤري 
  سةرماية

  2016شوباتي 
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@@@@@@@@@@@                                        

        كؤمؤنيستةكانكؤمؤنيستةكانكؤمؤنيستةكانكؤمؤنيستةكان
  

  كؤمؤنيستةكان ئةوانةن لةرِيزي ثيشةوةي خةبات
  ضاوكراوة رؤشن ديدة شارةزاي ريي هةولَ و نةجات

  
  ة جةهل و خورافةي دين نييةئةوانةن كة برِوايان ب

  برِوايان بة كؤيلةبوون و ذيني بن حوكمي ضين نيية
  

  ئةوان ري رؤشنكةرةوةن ضراي دونياي تيكؤشانن
  يان لة خةباتي مةدةنين يان ثيويست كا ضةك لة شانن

  
  كؤمؤنيستةكان ثيشرِةون كارةكتةريكي نارِازين

  ينئةوان دووذمني سةرسةختي ئايديؤلؤذياي بورذواز
  

  قوربانيدةر هيرشبةر و هةلَمةتبةرن بة تين و تاو
  لةشةوةزةنطي ذياني ثرِ لة ستةمدا دةبنة هةتاو

  
  كؤمؤنيستةكان زؤر سادةن لةخؤبووردوون ميذوو ثاكن

لةنةبةردة ضينايةتييةكان ضووست و ضاثووك و 
  ضاالكن

  

  رِيطاي ئةوان ريطاي نةماني زنجيري دةست وثيية
  ياليزم موذدةي ئةو رؤذةيان ثييةبؤ طةيشتن بة سؤش

  
  ئةوان دوور نين وان لة تةنيشت و بةردةم و لة ناو كؤرِتان
  لةطةلَ ئيوة دةمرن دةذين ريك لة مالَي هةروةك طؤرِتان

  
  كؤمؤنيستةكان ئةوانةن شةو و رؤذيان ضاالكيية

  طيانفيدايي و قوربانيدان لةالي ئةوان بيباكيية
  

  ذةوةندي خؤ نةويستملةبةر ئةمانةية منيش بةر
  هةتا ماوم دةلَيم جيطاي شانازيمة كؤمؤنيستم

  2016شوباتي 
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@@@@@@@@@@@                                        

  
        دةنطي طةورةدةنطي طةورةدةنطي طةورةدةنطي طةورة

  
  

  با ئةمرِؤ ضةكوشي ستةم و ئازار
  سةري دةنط كزيم ثان بكاتةوة

  دةبا هاواري لة طةروو قةتيس
  هةر لةدةوري خؤم دةنط بداتةوة

دلَنيام سبةيني  
  رةلةجةرطةي خةبات دةنطيكم طةو

  بؤ مةرطي زولَمي سةرمايةداري
  ثرِ قين بة ورة

  ئةوسا ئاآلي سوور لةسةر كةالوةي ئازار و ثةتا
  بةدةم شنةباي ئازادييةوة
  دةشةكيتةوة بؤ هةتاهةتا

  
  2016شوباتي 

  
  
  
  

  
   

        لةشكري مةزنلةشكري مةزنلةشكري مةزنلةشكري مةزن
  

  لةشكري مةزني ذير ئاالي سووري ئةم تيكؤشانة
دةبرِي شةوة دةرِوا و ريبةرةو ثي  

  ئاواتي رزطاري بةشةر بؤي بؤتة سيبةرهةوري 
  بؤية تا هيزي طةرووي تياية

سروودي مةرطي كؤيلةتي دةضرِي  
  

   هةر هةنطاويكي درِ بة تاريكيي شةوةزةنط ئةدا و
ك ئةبةخشيدي تازة خؤريئومي  

   هةر تةكانيك و
  هةر راثسكانيك

  ضرؤي خةونيكي ضينايةتي جوان
  .يلةسةر الثةرِةي رؤذطار ئةنةخش

  
  2016شوباتي 
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@@@@@@@@@@@                                        

        سةماي قؤلَ و دةست و مةضةكسةماي قؤلَ و دةست و مةضةكسةماي قؤلَ و دةست و مةضةكسةماي قؤلَ و دةست و مةضةك
  

  بؤ رازي ئةو مندالَة بؤياغضييةية  
   كة دلَي ثرِة لة خةم و خؤزطة

  
  دةست و قؤلَم لةطةلَ فلَضة ثيا هيناني ثيالوةكان

  لةبةردةم موشتةرييةكانم دينة سةما
   ناخم ثرِة لةحةسرةت و

  دلَم رووناكي تيا كزة
   ري مندالَيم رةنطي ثيرةميردي لينيشتووةرِوخسا

  ئاخ هةزار ئاخ ليوةكانم نامؤن بة خةندة و بة بزة
  الي من هةتاو نة رةونةقي هةية و نةضيذ

  نة تامةزرؤيي و نة جواني
  نةسيمي ئيواراني شار نةبؤني ريحانة رةشة و

 وةختي ك دةنةخشينينة نيطاري لةنجةي خانمي
  دةضيتة جيذواني

  ي من رؤذطار هيندة قورسة ثشتم ضةماوة لةذيرياال
وةك ضةمانةوةي ئةو ساتانةي ثيالوةكان بؤياغ 

  دةكةم
  بؤ ئةو نةجيبزادانةي كة قاقايانة لة خؤشيانا لة تيريا

   الي من ذيان بةرطي خةم و

   تامي تالَي و
  بؤني تةنيايي و بيكةسيمي ديت ليوة

  الي من شةقام وينةي هةلَثة و
ي تةماح و سيطاري جي ماضي خويني دةستةنطي وا قةث 

  بةليوة
الي من خودا هةر نووستووة و بيئاطاية لة ئازار و حالَ و 

  دنيام
بيئاطا لةوةي مني مندالَ ئةوا ثيربووم لة نيو زؤنطاوي 

  ستةم و وا لة بنيام
  

  2016شوباتي 
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@@@@@@@@@@@                                        

  
        تؤ ضيتتؤ ضيتتؤ ضيتتؤ ضيت

  
  ارلَ ماركسبؤ ثياوة نةفرةت ليكراوةكةي ميذوو ك

  ض نةفرةتييةك بووي
  بةنيو كؤآلنة تةنطةبةرةكاني ميذوو

   بةنيو شةوةزةنطدا هاتيت و
وردة وردة هةنطاوةكانت شوين ثييان لةدواي خؤيانةوة 

  جيهيشت
  تروسكة لة دواي تروسكة

كلَثة لةدواي كلَثة دةبوون بة مةشخةآلني ري بةرةو 
  خةونة ئةبةدييةكةي ميذوو

  ت تؤ لة كويي ملمالنيكاندا وةستاويئةي بليمة
  لة جةنطةكان خةلَك ضؤن لييان دةرِوانيت

لةكارطةكان تؤ ضيت وا دةبيية هةويني تةقينةوةي 
  توورِةبوونة طةورةكان

  ناوي تؤ ديوةزمةي سةر دلَي سةرماية و قازانجي ئةوانة
  الي ئيمةي كارطةريش جريوةي ئةستيرةي شةوانة

  ات ئوميد و هةم ترسيتدةي تؤ ضيت لةيةك ك
  شرِؤظة و هةم ثرسيت

  هةم نةجيبزادة و هةم برسيت
  ئةي ديوةزمةكةي ناو ميذوو بلَي تؤ ضيت
  تؤ ئيستا طشت شةوي ريبواري ضاثووكيت

  لةقةراغي شارةكان 
كوخ بة كوخي نزم و ساردي هةذارةكان ثةي دةكةي  

  و ضةثكة ئوميديان ثيدةدةي
ني دونياي كار وشة وشةي لةسةر ريطا سةرةكييةكا

  كتيبةكانت ثيدةكةي
  لةزستان هةوريت و تؤ ثةلَةي طةنم و جؤي جووتياري

  لةبةهار طولَيت و وةك ضةثك دةكرييت بة دياري
لة هاوين دةبيتة دلَؤثة ئاويكي سازطاري رووباري و دةم 

  كاني
لةثايز هةر خؤتي دةبيتة دايةني كؤرثةكةي تيكؤشان 

  شةو تاكو بةياني
  ثيم بلَي كة تؤ ضيت

  ئةي مةزن.. ئةي هيذا .. ئةي رابةر 
كةس وةك تؤ لة ميذوودا دووضاري نةفرةت و دذايةتي 

  نةبؤتةوة
تؤ ضيت ئةو هةموو شيعر و خةونةت بةدواي خؤتدا 

  هينا
لةويذداني ميذووي خةون و ئوميدي ئينسانةكاندا تؤ 

  ستةم لةطةلَ خؤ بردووي
  ات و شؤرِشئةي رابةرة مةزنةكةي خةب
  تؤ هةر زيندووي و نةمردووي
  تؤ هةر زيندووي و نةمردووي

  2016شوباتي 
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        ضاو بكةرةوةضاو بكةرةوةضاو بكةرةوةضاو بكةرةوة

  
  طةلي طويت شل كرد بؤ باس و خواسي ناو كوردايةتي

  تا تيكؤشاني ال ناشرين كردي
زؤر طويت راديرا بؤ وةعز و فةتواي ئيسالمي كؤنةخوازي 

  رةط رزيو
يذ عةباو حيجابي رةنطين بة وشة و رستةي فريودةر رةنطرِ

  كرد لة دلَ
  تيكؤشا تاكو بة دةردي كؤيلة و ذيردةستي بردي

  تؤ بؤ ريطاي خؤت روون جوان نابيني
ضاو بكةرةوة ببينة ضلؤن خؤت لة ئامانجي بةرزي 

  ئازادي ئينسان ال دةدةي
  بةمةش زنجيري دةست و ثيت ئةستوور

   خةمي طةيشتن بة دونياي يةكسان
   جطةرةي الليو ديي بةباي دةدةيوةكو دووكةلَي

با دةستمان لةناو دةستي يةكتر بي  
  كؤرِي خةباتمان ثرِ جؤش و طةورة

  با دةنط هةلَينين دةست بةرين بؤ ضةك ستةم لةناو دةين
  تةفروتوونا كةين ئةم ضةرخ و دةورة

  2016شوباتي 

   
بيبيبيئؤقرةئؤقرةئؤقرةئؤقرةــــبي        

  
   شةو و رؤذ بيئؤقرة

  شموةك ئةوةي سةرئاو و ئاطر بم دةكؤ
   شةرابي ريبازي ماركس و لينيني رابةرم

  وةك ئاوي سازطاري كانياوي بةهاران دةنؤشم
  بةضاوي كراوةوة دةرِوانمة دةوروبةر

  رِيي خةبات ناكةم ون
   كارطةرم هؤشيارم ئازادي سةنطةرمة و

  ستةمي بؤرذواش بؤم دووذمن
  قؤلَي لي هةلَدةكةم

  دةطرمبة بةهاي ئينساني و ئامانجي يةكساني ري   
   دلَم ثرِ ئوميدةو

   سينةم ثرِ لة خؤزطةو
  ضاويشم لة ئاسؤ ناوةستم هةتاكو ئةوساتةي كة دةمرم
لة كويدا ستةم بي، من لةوي بلَيسةي مةشخةلَي طرِيكي 

  بة تينم
ريدا ضةوساوة رابيلة كوي  

  من لةوي بةئاآلي سوورةوة ثيشةنطي طوتار و ئةوينم
   ةك بتاسي وهةركاتي هةناسةي سينةي
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كم قةتيس بيئةسريني ضاوي  
  هةركاتي روحي ذين

ري بانطخواز و هاخام و قةديس بيبةري شمشيسي  
  من كوورةي تيكؤشان لةجاران زياتر

  بةجؤشتر
  طلَثةسين دةم دةدةم

  هةر لةوي طولَي مةرط..لةويدا
  لةيةخةي ستةم و بيمافي و خةم دةدةم

  
  2016شوباتي 

  
   

        
        
        
        
        
        

        
  ةبينمةبينمةبينمةبينمواي دواي دواي دواي د

  
  لة ضاوةرِوانيدا ناذيم

  بةديار تةرمي وشة و رستةي زمانيكي ورِ و نووستوو
  لةذير ثرسةي ماتةميني ناوةرِؤكيكي ضةقبةستوو

  ئاثؤرِاي خةم لةدةوري شيعر ساز ناكةم
  ناضمة ذير طةمةي زمان و

  رِيطاي رووني شيعر وتن بيناز ناكةم
  وينة شيعريية ئالَؤزةكان

   ناوةرِؤك و بؤضوونمناكةمة ضةتري
  بة هةلَويستي ئاشكرا و روون

  بة هونةري شيعري كاريطةر كةمةندكيش
  لةسةر شةقامي داهيناندا هةر خةريكي هات و ضوونم

با شيعرةكانم بة قسةي سادة و رووت و نا هونةريي 
  دابنين و

ي نةكاتةوة الييكةس لي  
   زؤر شكؤدارترة لةوةي ببنة داردةستي ستةم و

  ةرماية ببنة طوللة و دةسكةالييبؤ س
  2016شوباتي 
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        يةكبوونيةكبوونيةكبوونيةكبوون

  
  هةتا ئاوا نايةكطرتوو و ثةرش بين

   بيهيزين و
  ئاسؤ تاريك و بةدبين

   وةختي دةستمان لةناو دةستدا و
  ئاسؤ طةش

  دةطةين بة ئامانج هةرطيز نابين بيبةش
  

  2016شوباتي 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  
        دةنطي لة ستةمستانةوةدةنطي لة ستةمستانةوةدةنطي لة ستةمستانةوةدةنطي لة ستةمستانةوة

  
  

  بةقةد ثانتايي تةمةن طةورةيةبريني ذينم 
  منيش هةر تةنها تالَي ئةنؤشم

  شثرزةم لةذير فشاري زؤري كؤيلةتي كارا
  بؤية رؤذانة بةرطي ماتةمي و ستةم ئةثؤشم

تا دي قةفي زنجيري دةست و ثي  
ئةستوورتر دةبي  

  مني فرؤشيار هيزي كاري خؤم
  بة باوةرِي بةرز بة سؤشياليزم و ئازادي ئينسان

ئةكؤشمبةبيوةي غافلَ بم هةر تيهةدادان بي   
  

  2016شوباتي 
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        ثشكؤكاني نيو ئاطرداني ياخيبوونثشكؤكاني نيو ئاطرداني ياخيبوونثشكؤكاني نيو ئاطرداني ياخيبوونثشكؤكاني نيو ئاطرداني ياخيبوون

  
  

  بةسة ئيتر دةستةوةستان
  لةئاست تةرمي هةناسةكان

   بةسة ئيتر ثةرِينةوة بةسةر ثردي ناتةبايي و
  وتنةوةي طؤرانييةكاني دذ بة يةكبوون و يةكطرتن

  ةوةبةسة دةستي دوعا و نزا و ثارِان
   بةرةو خةيالَ و ئاسمان و ترس راطرتن

  كةدةست دةبةم بؤ ثشكؤكاني نيو ئاطرداني ياخيبوون
  دةضم بةطذ دار و بةرد و توورِة دةبم

بالَندةكاني هيمني لةهيالنةي سةر سةركوتي 
  ئينسانةكان دةتارينم

  دةبم بةطرِ ياساكاني زةوي و ئاسمان دةسوتينم
  بيكةسي خؤمئةوسا يةك يةك برينةكاني و 

  بة هؤشي طةش
  بةبيري جوان

  كرداري نوي هةتوان دةكةم
   دةستم دةكةم بة مةشخةلَ و
  ضاويشم وةك مؤم ثيدةكةم

  تةماحي قازانجي زؤري بورذوازيم ال نةيارة
  هةنطاو دةنيم بةو ريطايةي

  كة ئامانجي بةرزي ئينسانيي لي ديارة
  هاوار دةكةم..خؤ ريكدةخةم

   دةست دةم ضونكة جطة لة كؤيلةتي وترسم نيية هيج لة
   زنجيرةكاني دةست و ثيي ئةم ذيانة

  خاوةني هيض شتي تر نيم
  من باوةرِي بةرزم هةية
  من ئوميدي طةشم هةية

   ثي دةنيم بةسةر ئازار و ذان و خةم و
  ضةوسانةوة و ستةم و بيم

  
  2016شوباتي 
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        ئةو و تؤئةو و تؤئةو و تؤئةو و تؤ

  
  نت سةرتاثا ئاطرةلة ليوار دؤزةخيك وةستاوي ذيا

بؤ ئةوةي رزطار بي ثي لةسةر هؤشياري و يةكبوونت 
  داطرة

سلَ مةكة لة خةبات تيكؤشان قورباني و طيانفيداي ليت 
دةوي  

  با ئاآلي باوةرِت شةكاوة و ئامانجت هةربةرز راطرة
  بي ويست و خواستي خؤت زنجيرت لة دةست و ثيداية

  يري لة ثيدايةتؤي دةستةنط ثيخاوس و ئةو كةوشي ز
  هةلَوةداي نانيكي تا بذيت بيهةدا هيزي كار دةفرؤشيت
  لةالي تؤ رزقةكان دابةشة تؤ هةذار ئةويش خوا ثيداية

  ئةم دونيا بؤطةنة لنطةوقووض نارِيك و نارِاستة
  بة دوو هيز كاردةكا و دةجوولَي ريك بة دوو ئارِاستة

 ذيني هيزي كار بؤ مةرطي ستةمة و سةرمايةش بؤ
  كؤيلةتي

يةكيكيان ئازادي دةبيني كة ضةثة و ئةويتر هةر ستةم 
  كة راستة

سبةيني هةتاوي ئازادي كة هةلَهات ستةم لة طؤريدا 
  نيذراوة

  ضي دلَة بي داخة و ضي دةبي بوتري بيذراوة
ئةو رؤذة كام ئينسان دةبيني غةمبار بي و سرِ بووي 

دةست ستةم بي  
اسودةن بةرهةمي خةباتمان هةرهةموو ئازادن ئ

  ضيذراوة
  

  2016شوباتي 
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        ريطاي ماركسريطاي ماركسريطاي ماركسريطاي ماركس

  
لةذير ستةم و زؤر و مةينةتي رةش داطةرِاوم لة خةم و 

  داخا
  ذيان سةرتاثا تاريكستانة و غةرقم لة دةرياي ئازار و ئاخا

تاكة تروسكةي ذيان ئوميدة باوةرِي بةرزي ريطاي 
  ماركسة

اك ثرذينة بةسةر تاريكي دةروون و كة هةتاويكي روون
  ناخا

  
كة نائوميدي زؤرم بؤ ديني تةسليمبوون بة ذان بؤ الي 

  خؤي دةمبا
خةوني سالَةهاي سالَي ذيانم وةك كاي ثاش درةو دةدا 

  بة دةمبا
 طات ليني كشانة منيش هةركاتينة روح تيهةنطاوشكي

  دةبرِم
بم بة ئاردي نيو تؤ وةك فريادرِةس ديي دةستم دةطري و نا

  درِكي دةمبا
  

لةوةتةي كةوا بة تؤ ئاشنا بووم طرِيك لة ناخما ستران 
ذيدةبي  

باوةرِم طةش و روحي زيندووشم بؤ ناو جؤطةلةي كتيبت 
دةرِذي  

ض هةلَوةداية لةم دونيا طةورة دؤزةخي ذينم بؤ داخرابي  
تةمةن سةرتاثا لةبةردةم بووندا هةميشة تالَي و 

  ضيذيحةسرةت دة
  

رِينيشاندةري لة بؤ رزطاري بةقةد بووني خؤم باوةرم 
  ثيتة

لةم دونيا تةواو ثيضةوانةية تةنها ري شك بةم هةر 
  تةنها ريتة

دوورم لة طومان دوور لة رارِايي عيلمي رزطاريت خستؤتة 
  بةردةست

تؤ لة دلَي من نةك هةر قوولةي قاف بةرزايي ئاسمان 
  هةوار و جيتة

  
  2016شوباتي 
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        ........ئاشتيت باش ئاشتيت باش ئاشتيت باش ئاشتيت باش 
        دراوسيي باشم ئاشتيت باشدراوسيي باشم ئاشتيت باشدراوسيي باشم ئاشتيت باشدراوسيي باشم ئاشتيت باش

  
  ثيش ئةوةي شةرِ دةست ثيبكات

تازة خةتم دابوو و لةطةلَ كيذة سةر و عوزور شؤرةكاني 
  طةرِةك ضاوضاوانيم دةكرد

حةزم دةكرد نامة بنووسم بؤ كضان و ثييان بلَيم طةر 
  دةتانةوي با ببين بة كةثلَ

  ووئةوكات تةنها خةمي رؤذم هةب
كة شةر هةلَطيرسا سةربازةكان بة خودةكانيانةوة 

  دةهاتن و دةضوون
  باوكم دةيوت ئةمانة عةقلَ لةسةرياندا نيية

  برا بضكؤلةكةم ثرسي ئةي سةريان ضي تياية؟
  . باوكم واي وت"كاي تياية كا"

لة سةرةتاي شةرِدا كضان بة ثيكةنينةوة نامةكاني 
  وةبةرةي جةنطي دلَدارةكانيان دةخويندة

  دوكانةكان وةكو جاران شير و ثةنيريان دةفرؤشت
  مةيخانةكان ئيواران ثرِ بوون لة ثيرةميردي دةست بةتالَ

  كة جةنط بةري وآلتي طرت
  قوتابخانةكان داخران

كارطةكان هةر خةريكي دروستكردني ثيالو و بةرطي 
  سةربازي بوون

   كضةكان زؤربةيان بوون بة رةشثؤش
   غتر وطؤرِستانةكة قةرةبالَ 

  شةقامةكان ضؤلَتر بوون
  كة جةنط هاتة نيو شارةوة
  نان بوو بة سةراب و خةون

  كارةبا بوو بة ئةفسانة
شاعيرةكان لةذير رووناكي مؤمةكان ئازادييان 

  دةالواندةوة
  كةس نةدةثرذاية سةر بؤمب و تةقينةوة

   سةربازةكان ثؤل ثؤل هةلَدةهاتن و
  شاردةوةلة طوندة دوورة دةستةكان خؤيان دة

  ذنان دةترسان سكةكانيان ئابرويان بةريت
  كضةكان يان مةست بوون و بارِةكانيان رازاندةوة

  يان ببوونة هاورِيي نزا و ثةرستطاكان
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   كة جةنط تةواو بوو
  كةس نةمابوو تةقةي خؤشي بكات

   كةس نةبوو هةلهةلَة ليبدات و
  ئاآلي وآلت بطريتة دةست

  كة جةنط تةواو بوو
  ة طؤرِستانيكي طةورة و ويرانشار ببوو

  كةس نةمابوو طولَ بةريتة سةر طؤرةكان
  شار خامؤش بوو

  سامناك.. سامناك بوو.. بيدةنط بوو
  هةر لة بيدةنطي يةكةمين سيكسم لةطةلَ ذنيك دةضوو

لة بيدةنطي نةنكم ئةضوو كة باثيرةميان لةناو 
   حةوشةكةدا بةبةرضاوييةوة كوشت و

  وتقي طيرائيتر تا ئةبةد ن
  كة جةنط تةواو بوو زؤر بوون ئةوانةي كة مردبوون

من نةبي  
  القيكم لة بنرِا برابؤوة و دارشةقةم لة بن هةنطل بوو

   رِيشم ماش وبرنج و

كضة دراوسيكةشم قذة سثييةكةي تةوقةي نارنجي 
  ليدةدا و بة تةوسةوة ثييدةوتم

  دراوسيي باشم ئاشتيت باش.. ئاشتيت باش 
  اش و طةنجيت باش و مانةوةت باششيعرت ب

   كة جةنط تةواو بوو
  .وآلت و شارةكةم و ذياني منيش تةواو بوو

  
  كةنةدا 2014يةكةم رؤذي هاويني 
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        ضةند كورتة شيعريكضةند كورتة شيعريكضةند كورتة شيعريكضةند كورتة شيعريك
  

  دوو هةفتة بوو زيندانيك هةنسكي دةدا
  ضونكة بي تاوانيك لةذير ئةشكةنجةدا

  طياني دةدا
**  

  بة وسوتيان دةم داخة و وس 
  طةر باسي كؤمؤنيزم كةي
  بة ثيالنيك ئةتكةن بة دز

**  
  ترس تةويلَي دةهةذاند،لةئاكام ئيمزا نةكردن

  ضؤن دةيزاني ئةم زستانة
  .ناوي دي بؤ تةرحيل كردن

**  
  باوكةكة مرد بةو حةسرةتةي

  كةبةلؤمةي خةلَكي شاري دواكةوتوويي
  .كضةكةي كوشت

**  
طاي ثيسك رينةداهةرضةندي كرد فرمي  

  ئةو ئيوارةية نان بخوا
  .كةبةرِةنجي جطةرطؤشة دة سالَييةكةي ثةيدا كرابوو

  1998كؤتايي سالَي 

  
        فةريناز خوسرةوانيفةريناز خوسرةوانيفةريناز خوسرةوانيفةريناز خوسرةواني

  
 لة شاري 2015بؤ روحي فةريناز خوسرةواني كة لة ئاياري سالَي 

مةهاباد لة ترس و دذي بيرتاريكةكاني ئيتالعاتي ئيران لة نهؤمي 
ؤي فرِيداية خوارةوة و بوو بة ضراي ضوارةمي ئوتيل تاراوة خ

  .ضوارضرا
  فةريناز طولَيك بوو

  نةيدةويست لة باخي كؤيلةتي برِويت و
   نةيدةويست تاريكي داي ثؤشي و

  بؤ نووتةك دوو ضاوي وةك ضرا ثيبكا
  نةيدةويست هاذة بي و

  رِووباري ذيردةستي بو ويستي ضلَيسي
  ئةمسةر و ئةوسةري ثيبكا

  ندةي روحيكي زامدار بووفةريناز بالَ
  خرابؤوة نيو قةفةس
  ئةو تةنها طرِيك بوو

   كؤيلةتي بةزاند و
  خؤشي بوو بة قةقنةس

  
  2015ئاياري 
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  بةرةو شوراكانبةرةو شوراكانبةرةو شوراكانبةرةو شوراكان

 

  با كؤوةبين لة دةوري يةك
  سازكةين كؤبوونةوةي طشتي

  ئيرادةمان تؤكمة و خةبات
  بةهيز بي ثتةو بي ثشتي

  خؤ ضةكداركةين لة شوراكان
  وان و ذنان دةست لة دةستثيا

  هةموو وةك يةك جةستة و تؤكمة
  هةنطاو بنيين بؤ يةك مةبةست

  دةسةآلتةكاني شورا
  بناغةي خةونيكن مةزن

   رزطاربوونة لة كؤيلةتي و
  هينانةدي هيوا و حةزن

  دةبين بة بةربةستي هيرش
  هيزي دووذمنان دةشكينين

   ئاسايشي راستةقينة و
  نئازادي فةراهةم ديني

  لة لوولةي جةكي خةباتمان
  طولَ بؤ خةلَك و طرِ بؤ دووذمن

  هةموو دةبين بةو زريانةي
  تيكدةدا دونياي سةرةوبن

  دةبين بة طؤراني ذيان
  بة بزة بؤ ليوي منالَ

  دةبين بة باغي خؤشنوودي
  بة شكؤفة بؤ كولَمي ئالَ
  بابيتة مةيدان شوراكان

  با بة بانطةوازي طوي كةرِ
يندونيايةكي نويبناد ني   

  .خالَي لة ضةوسانةوة و شةرِ
  

@2016ئازاري  @
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o	(‹Žïq@ @
@

QN ó’óÙ“ŽïqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßU@@
RN âŽï�Ýi@oŽîìóàò†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßW@@
SN óÝîüØ@ðäaŠü NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQQ@@
TN æà@ðî‹Éï’NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQS@@
UN òˆóqóî@ðäaŠòìb'äóu@ñ†ìì‹*@NNNNNNNNNNNNNNNN@ßQT@@
VN òíŽï÷@×óm@×ómNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ßQW@@
WN ŽðäbiüØNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRP@@
XN 2ìíÔìó'åÜ@6ïàòŒŠó*NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRQ@@
YN ÛóîóàbäNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRS@@
QPN òŠbäóØ@ãó÷@ñóØó�Üa‡åàNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRT@@
QQN ììŒòŠb÷NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRU@@
QRN ãóu‹mb‚NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRV@@
QSN †ŠóiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRW@@
QTN ”Èa†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRX@@
QUN Âäìb÷NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßSQ@@
QVN µåïiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßSR@@

QWN óïŽïÜ@ãìbšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßSS@@
QXN ŠóåŽïèa†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßSW@@
QYN Šìí*@ð'äò†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßSY@@
RP@N òìóäaCŠó NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßTS@@
RQN ŒaŠ@ñór�Ý NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßTU@@
RR@N ñŠbÙŽî‹Ø@ðmóàíÙyNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßTY@@
RSN ŽïØó*‹q@ì@íNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßUS@@
RT@N @ÞïÙ*bqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßUU@@
RUN Gbió‚@ñòŠíØ@Žði@•üu@C‹qNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßUW@@
RVN bîŠò†@ð�Üüqó’NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßUY@@
RW@N çbîŠŒNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßVR@@
RX@N ð‚bîNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßVU@@
RYN ÚŽîŒaŠ@ñóq‹šNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßWP@@
SPN ÂäbiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßWR@@
SQN òŠüƒŽïqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßWU@@
SRN çìíi@Úîa†óÜNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßWV@@
SSN Œ†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßWX@@
STN ðîüàbäNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßWY@@
SUN LØŠbà@üi@ÚïàbîóqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßXP@@
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SVN ãó‚óäaˆNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßXT@@
SWN çaˆ@ñóÜíjäíÔNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßXV@@
SXN Šb’@ðäaˆNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßXX@@
SYN Žßí NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@ßYP@@
TP@N æŽîí‚@ñó�ÜóqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßYQ@@
TQN ŽïÜó’ì@ñóàNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßYR@@
TR@N Šbï*‹q@ñüÙ“qNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßYU@@
TSN pò‹ÐóäNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßYW@@
TTN Šaí*òC‹ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQPP@@
TUN ðäbiŠíÔNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQPV@@
TVN çìó‚NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQPW@@
TW@N çaC‹Žï ìbšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQPY@@
TX@N •òŠ@ðØûRšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQQQ@@
TYN ‹Éï’@6ŽîìóèNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQQS@@
UPN a‰ óiçìíšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQQT@@
UQN 6ŽïéäNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQQW@@
URN óàbå*bäNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQRP@@
USN ðÙUÐüÙîbà@ðØóîóàbä@ðàłòìóÜNNNNNNNNNNNNNNNßQRS@@
UTN @Šó ó÷NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQRW@@

UUN þîóÜ@ð ŠóàNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQRX@@
UVN æm‹'Øóî@ñ†ìì‹*NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQRY@@
UWN ìíšóä@Xïè@óÜ@ñaìˆŠíi@ñó÷NNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQSQ@@
UXN ñój*@†í‚bî@Žði@ûC‹àó÷@2NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQSS@@
UYN ŠñŒŠói@ìòŠói@´“îûNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQSU@@
VPN ZìŠ@ñóUŽï�ÝiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQSX@@
VQN óäbáï’NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQTP@@
VRN @‡äóšÚŽîŠbï*‹qNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQTQ@@
VSN a‡Žï*@\’óè@óÜNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQTT@@
VTN Šµäbàü‚@béäóm@Šóè@\*aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQTX@@
VUN òìóïïmbè@óØNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQUP@@
VVN çìó‚@ñò‡å�ÜbiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQUR@@
VWN çaìó÷@çò‰àó NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQUT@@
VXN ñ†aŒb÷@ñó Šóá“ŽïqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQUV@@
VYN ìó÷NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQUW@@
WP@N ŽñˆCŠò†@ðŽïÜ@âïjîŠóÌNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQUY@@
WQN ìíi@çìó‚@C‹q@ðäbØón*ò†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQVQ@@
WR@N aìC‹iNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQVS@@
WSN ÂäóuNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQVT@@
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WT@N _bîŠŒ@æàNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQVU@@
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WW@N ×CŠNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQWP@@
WX@N æŽï�ÜóiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQWQ@@
WYN ŠaìbèNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQWR@@
XP@N ü*b÷NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQWS@@
XQN b'îŠ@µîaì†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQWU 

XR@N óÔümNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQWW@@
XSN óîbàŠó*@ð ŠóàNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQWX@@
XT@N çbØónUïäüàüØNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQWY@@
XUN òŠìó @ð'äò†NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQXQ@@
XVN çŒóà@ñ‹Ù’óÜNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQXR@@
XW@N Ûóšóà@ì@o*ò†@ì@ŽßüÔ@ñbàó*NNNNNNNNNNNNNNNßQXS@@
XX@N oïš@ümNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQXU@@
XYN òìòŠóÙi@ìbšNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQXW@@
YPN ò‹ÔüøŽïiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQXW@@
YQN âåïiò†@ñaìNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQYP@@
YRN çìíjØóîNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQYQ@@

YSN n*@óÜ@Žð'äò†òìóäbnUàóNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQYR@@
YTN çìíjï‚bî@ðäa†‹ b÷@íŽïä@ðäbØüÙ“qNNNNNNNNNNNNßQYS@@
YUN üm@ì@ìó÷NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQYU@@
YVN LØŠbà@ñb'ŽîCŠNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQYW@@
YWN @•bi@oïn’b÷NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßQYY@@
YXN äóšÚŽî‹Éï’@ómŠíØ@‡NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRPS@@
YYN ðäaìò‹*í‚@ŒbåîŠóÐNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRPT@@
١٠٠. çbØaŠí’@ìòŠóiNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNßRPU 
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