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 ۉەنەو بەندەنی     

 ئارؤ خیاڵم سەر کېشا و ڕەم کەرد

 یەک ئان گوزارش ئۆ پەرۉنی بەرد

 چا بڵند سارا گەردېۉ خېزنا

 حیلېۉش پېکا و هەرسېۉ ڕېزنا

 هەردۉېما چون یؤ دەرون پەڕ ونی

 هەرسانە دیېنمې پەرۉنیدلې 

 پەرۉنی زام دار کۆتە بې بې دەنگ

 ساراش بې سەی و مەل و مؤر بې ڕەنگ

 هېمای داخ مەرگ ۉەنې تاقانېش

 ئازاو ڕەۉانیش پېکېنە بە نېش

 دودوی خېزانش گیان پەرؤش کەرې

 دیگ داخانش پەی پەی جؤش وەرې

 یاگې ۉەنەکې گرد لێۉ هاڵی بې

 چېش دەرون چا بې گرد زوخاڵی بې

 بەفر میریۆ تەمان خېزان بې

 سیرۉانی ژارش نە چەم ڕېزان بې

 هەرات و شەمشی ناڵەشا بەرز بې

  شاهؤ و ماکۉان سؤشا سەد تەرز بې

 چا دلې داخ و تەم و تواڵیەنە

 ۉەنې زیانە تؤ خیاڵیەنە

 بە سەد زامېۉە چون وې نما بې

 قامەتش بەرز و دوختش بەرپا بې

 شادیش دا نە ڕو دار و دەۉەنی

 ئاماۉە زۉان چون خاسە ۉەنی

 ماچؤ فرەم چەشت دەسو دنیایۆ

 دەمو تؤفانی و ۉەرو سەردایۆ

 گڕەو سەبونا و سؤتەو زەالنا

 قرچې یەخ بەنا چلې زمسانا

 هەرچون بې ئانې ۉەنەم ۉیەرېنې

 تاۉېنې و داخې تامڵ کەرېنې

 یاگەی گرد لێۉۆ ۉەنە دیارم

 فەراخ ۉزېنە دڵی زامدارم

 و شەمشیهامچەمی چەنی هەرات 

 تاڵی دەرونی گېڵنې بە وەشی

 گیاندارې پەیشا پانەی بەردە بې

 شیرەما دەۉای دەردان وەردە بې

 مەلې بەرېنېش پەرې هېلیانا

 مەردم بەرېنەش نەپەی دەرمانا

 ۉەنیما بە کاڵ یاگې کەڵکی بې

 کە ڕەژېنمېچش چەرەو خەڵکی بې

 ئی سارا کانا پیسە بې نازا

 ڕازاوەخت بې مۆجې دې جە شیرین 

 قاقا و پریکە سەحنە گەردانې

 سەد شانؤ کارې پەرې حەیرانې

 یۉە چراخە و مەحزون شېۉنە

  یۉەیچ شەمە بې وەلی دېۉنە



 دلې ئا کەیف و بەزمو شادیانە

 هیچ زامېۉ کزەش نەگنېۉە یانە

 تا ڕۉېۉ دنیا چەرخېۉتەر وەردۆ

 تاڵەو منیچش تلنا بە دەردۆ

 بې ئینەی نامەم کەسی دیە بؤ

 کونگرېۉەنە تاپؤم بیە بؤیا 

 هەر وېشۆ مەرزېۉ ئاما و داش ۉەنەم

 ئېدیم و ئۆدیمش جیا کەرد چەنەم

 نام و نیشانش دانې بەندەنۆ

 ۉەنەو بەندەنیم چون نامې مەنۆ

 وەراسان لۉا ڕو بە تارانی

 وەراۉایچ وېڵو ال بیابانی

 دەسې ئا سەرا و پەلې ئی وارا

 چارە و منیچشا بە سیا ۉنارا

 ەیە نەزمېۉ زیانەهامڕا ئین

 یاگېنە مەنۆ و کەردش بە یانە

 هەۉێۉش ئاۉرد بازارین نەفەس

 زەرووان خدە و تەمایین هەوەس

 هەرچی دێش چەمۆ پەنەشا نرخېۉ

 ئازا دۆرشەنە وەش کەرې مرخېۉ

 خېڵو هەژاریش کەردە بېۉە چەم

 تا گېرؤش بەکار بە نانە ئەشکەم

 چوار دۆرش دېۉە و کەرېش رېخە کەن

 ەنې قەلب و قەڵبە زەنمەژگیش ئاخ

 کؤت و پاۉەندې کؤنېش البەرې

 بە تۆقې تازې خەاڵتش کەرې

 کەرەسې نانیش دەسۆ ئەسانې

 تااڵۉەو ئاورایش پەنە نمانې

 پا جؤرە کەرېش کؤپیېۉ جە دیلی

 هېزەکەیش کەرې پاژنەو ئاشیلی

 گرد ڕێۉەش بڕې غەیر جە ڕاو ڕەتی

 تا ۉزېشەنە چاڵەو مەینەتی

 ۉېژەنیش زاناکەیېۉ بە نرخەو 

 پەی ۉەنا ئایې نگبەتیش وانا

 هەژاری ئاوراش بە تېخ تەیار کەرد

 زام و زامداریش ئۆ ئېمە بار کەرد

 جیا چینەیچە دەردېۉەی هەنی

 نیازو خەڵكی بې بە سؤتەمەنی

 نەرې بڕێۉە و کریێ بە زوخاڵ

 چڕ وې دا نە ڕوت پڕ گېاڵ بە کاڵ

 کەیېۉ کە نەرې و براڵۉې بریێ

 و ڕېخە کەن کریێکەکەۉی کېشیێ 

 وەختېۉ نەمەنې هەژگې ال نەرا

 وشکی زیانە و گېڵناش ماجەرا

 ئی حاڵە حاڵو گردو ۉەنا بې

 ستەم گرد لێۉش چون یؤ تەنا بې

 من چا وەزعېنە چون گردو ۉەنا

 یاگې وېچمەنە تەنیا و بې پەنا

 ئی یاگە بەرزې کە ڕۉېۉ بەرزیش

 نیشانېۉە بې پەی شیرین تەرزیش



 ەخت نا کردانەسەیەو ئا کردە س

 بەرزیش زیاتەر وشکی ۉەردانە

 کەیېۉ تېخ و زام مەرزشا ۉیارا

 دۆر وبەر کنیا و ڕېخە کۆت سارا

 لۉا و بی بە زوخاۉە گردچېۉ شی 

 نە ۉېژەن مەن و نە ڕەهن گېاڵۉە

 تەنیا کزە بې و گېاڵیی ڕەنگی

 تەنیا ناڵە بې و نەالیی دەنگی

 سەرەڕاو ئانەی کانە ژیۉایم بې

 زؤخە جە تەن لۉایم بېئا گردە 

 تەالش کەرېنې هەر مەنو چەنی

 سەد کە بەشەم بؤ ڕەنجو بەندەنی

 ئی دۆر و بەرە زېد و دیارم بې

 یاگە مېهرم بې و مېرگەۉارم بې

 چێ چەمو دڵیم جە هەراتۆ بی

 جە چەمەو شەمشی جای ئاۉاتۆ بې

 چەمم قەڵۉەزی هەزار ڕەنگیۆ بې

 هەۉارگەو ئەلی خەمبار دەنگیۆ بې

 وې یاۉنې ال پاۉە شاری نیگام

 ال ماۉاو میرزای پاراو گفتاری

 چەمم ئەشکەهۏڵ و ۉەرۉەی میریۆ بې

 جە ال تەۉېڵې کؤگاو ژیریۆ بې

 نیگام جە شاهؤی شاو کۉاۉە بې

 چا داخېۉە بې ئاتەشگاۉە بې

 من ڕېخېم بېنې ئەچی خاکەنە

 سەرەم بڵند بې چی ۉا پاکەنە

 خاترېم بېنې چەنی هەسارا

 شەۉان بېداراهامڕا دڵدارا 

 بەاڵم چېش کەری دەسو ڕؤزگاریۆ

 دەسو ڕؤزگاری تان و پؤ الریۆ

 بە چەم تروکېۉ شەخەڵ خېزنؤ

 ۉزؤ ئاسمان ڕؤجیار پؤژنؤ

 جار هەن التەنە توش کەرؤ توشۆ

 گەرمەو پوشپڕی ئێر منیؤ پوشۆ

 گا پەلت بەرؤ و ۉەنەش بؤ نەجار

 چون دەسەو تېخی مارؤتۆ دیار

 بارساش بؤکامە داخەنە ئاندە 

 کە دەسەو تېخی مؤرە هامساش بؤ

 گا لولە سؤبۆ داخېت مرمانؤ

 میاۉنؤ پەلو تؤن پاسە دو شانؤ

 تېخ مدؤ دەسو پەنگیا و خامیتۆ

 تااڵۉە تلنؤ کامو کامیتۆ

 ملؤ و مارؤنە هەڕ جە هەندەران

 چێ ۉەنەت کەرؤ بە زېڕ گران

 گېڵؤ و مېزؤۉە خامې دۆرا وېت

 کەرؤشا بارو سەرو بارا وېت

 مەکی کەرؤنە تؤ تۉا زامی

 هیچ باکش نیا جە نەنگ و نامې

 ئیجار بە سەد جؤر ئامانە مېدان

 گا بە ئێر و دو و گا تېخ دەبان



 تؤ ۉاچی بیەنا بە پدەر کوشتەش

 یا کە سېخ تېژ نەچەما نشتەش

 قەت سیایش نەکەرد جە زەجر و داخم

 تا ڕېخۆ بەردش شۆق و دەماخم

 هەرچند ئاشناو کؤ زاما بېنې

 ڕاۉیارو ڕاگە پەڕ داما بېنې

 بەاڵم بې شەمی داش ئۆ کەمانم

 سؤچنا ئارام و بریش ئەمانم

 پا جؤرە ڕەنگەم گېاڵ بە زەردی

 بازارو ژیۉایم ڕو نیا ئۆ سەردی

 چەنی ئانەیە تېخ کاۉې جەرگم

 ڕۉېۉ سەد جارې ئەرمانې مەرگم

 تەالش کەرېنې دەسورو ۉەنا

 هەر پێۉە مەنو تا دەمېۉ هەنا

 ڕؤزگاری الر و الر کرداربەاڵم 

 هیچ واز نارېنە و نەبې دەسبەردار

 سەرەنجام ۉېنەو تیرەو خەالسیم

 لۉا تا بارؤ کوتایی باسیم

 بە چەک و دینام نیشتەنە گیانم

 هەالش کەرد الشەی زامان ۉېرانم

 شؤنیۆ بې نازؤ نە جەسە و نە جام

 کؤرې کەرؤۉە شؤنی و شؤنەمام

 خافڵ چانەیە بە سااڵن مدرای

 ر بە تېخ و نېش دژ بە گژە ۉایۉە

 بېباک جە بڕیە و جە کېشە و کەنە

 قامەت ڕاس گرتە و هەر چون وې مەنە

 یاگې منیؤرە ال حاڵ زاناۉە

 ال ئانیشاۉە وې بیەی واناۉە

 پاسە کە ئانا و ئەمن ال شمۆ

 ۉیرم هەر هەن و نەتلیان تەمۆ

 چونان کە دایم بەرزیم واستېندې

 ندېتەمەن درېژیم ها پەی ئاستې

 تا شمە بیدې منیچ هەر هەنا

 ۉەنەو بەندەنی داخدارەو ۉەنا

 سیامەند هۆرامی

 ٢٠١٧ـ٤ـ٧

 پېشکەشتا بؤ 
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 ئارؤ ڕام کۆتە ئۆ ڕازیا مڵکېۉ

 ئارام ئاۉەدان پارېزیا مڵکېۉ

 جە لێۉۆ بزەو خونچەو ۉال بې

 جە لێۉۆ خەندەو گرؤ گواڵ بې



 تافې بە پرژە و ڕؤجیار بە تیجیار

 هۆرامانېۉشا ئاردە بېنە دیار

 نەۉاو بڵبڵی مەسیش پۆ ۉار

 شەماڵ عەتر و بؤی ۉەهاری ئارې

 مەل و مؤر سەرجەم گەرمە کەیشا بې

 تاف و تەاڵنې نەۉاو نەیشا بې

 ناگا چا وەختو گەشت و گېاڵنە

 چا گەرمە تؤفو وەرە شېاڵنە

 ال حەسارېۉیەنە پیرە کؤتەرېۉ

 پویا و پەک کۆتە ئەرمانا سەرېۉ

 قامەتی ڕېزاش جام رؤخسار بې

 تەپاییش نیشان ڕەنج ڕؤزگار بې

 ئەۉیس نەکەرې دەنگ باریەنە ڕا

 نیگا سەد پەرسې یاۉنې بې هەرا

 نە جواب بە سەیر پەرسانە بارم

 ئیشارېۉش دا ئاشنای هەژارم

   سەرنجش بەردا پەی نەمامېۉې 

توڵە خامېۉې پا ژەرەژ دارە   

 ۉاتش زەمانېۉ منیچ چون ئانې

 شەماڵ ئاۉازې خاڵېمۆر وانې

 بەرزە و بڵندە شیرین قەد و بار

 دلې دؤسانە یاگە و پاگە دار

 نە ئینەم ڕؤ بې و نە ئینەمە وەخت

 نە پېسەم توش بې و نە پېسەمە سەخت

 تا ۉا ۉیرم بێ و زەینم یاردی دؤ



 مزانو تەمەنیم ڕوەش نیا ئۆ کؤ

کیاریبەشېۉ شی چەنی شەتڵ و   

 چەنی ئاموزش باخ و باخ داری

 بڕېۉ هامنا دانە ۉەر و بەرد

  بازېۉ زمسانا سیا و سؤتە کەرد 

 بەشېۉ دەردا پېت بازېۉ نەوەشی

 بڕېۉ بەد بەختیا دانە ۉەر و شی

بنیەو تاۉېۉ ئی گازا ئیسە با  

 ساتېۉ چەم ئۆ ال دلوازا بنیەو

 بزانو چا بەشې یا جە دل خېزا

چېشۆ ڕېزاچندش کؤۉە شی و بە   

 ۉیرما بازېۉش نیشت پا دیارگاۉە

 بە دیار ئا کؤگا وکەپر و هارگاۉە

 بەشېۉ بە هامڕا چەنی هەسارا

 بی بە ڕاۉیارو گؤزەرگەو یارا

  بڕېۉ پېچیانە زنجو ئا ساۉې 

 بازېۉ خزانە جۉەو ئی ئاۉې

 بڕېۉ هەم قەتار گەاڵو سەر بەرزا

 بی بە سۆدایی لەنجەو وەش تەرزا

یاۉنا بە هەردابازېۉ شەماڵی   

 کەردش ئەڕاگېڵ ڕاو گەردەن زەردا

 بڕېۉ شی چەنی پرژەو ئا تافا

 وې دانە دامەو شیرین کاڵفا

 بەشېۉ بە نەۉاو دەنگو هەزاری

 ۉەسەنە شېعرا ۉلەو حەساری



 یانې ئەر زەفەر زنجیرام بەرو

 کریؤ شؤنەماو گردی هؤر کەرو

 چېنە کؤتەرە لۉاۉە دەقو وېش

  ڕ ئەندېش منش ئاستانێ و دنیای پە

 سیامەند هۆرامی
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 تافی پؤژیا
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 ꞉داخ نامېۉ پەی تافی پؤژیای

 هۆ تاف شیرین تؤفان دارەکەم

  هۆ دؤس دېرین پەڕ هاۉارەکەم

 ئەژنیم بە تیرەو سەختی پېکیانی

 تؤی دیۉار نریا و بتؤن پېچیانی

و بە سەر ئامانامیاوەنە ڕەنجیت   

 هامدەمو داخا و هەمڕاو زامانا

 مزانو بە ئېش جە دنیا کنیایت

 جە ڕەنگا کۆتە و جە جما بڕیایت

 سرشتیچ نە بؤ و پەی وەشکریا بې

 سازدەرش ئازاد ئەتؤ گیریا بی

 یاۉا بی یاگېۉ پاسە بېچارە

 دیۉار و مورېش ڕات پەی بنیارە

 دیۉار ڕەنگ کەرو رؤ و ڕؤزگاریت بؤ

نیشان دەر ڕاو گوزاریت بؤ هەر ئاد  

 خاترت هەر تاۉ پېکؤ بە خارېۉ



 شۆقت هەر دەمە کېشؤ ئۆ دارېۉ

 قازیت دیۉار بؤ و سیمان یاسا دار

 یؤشا پؤلیس و ئەۉشا دادیار

 دیۉار برمانؤ کې گؤش دارت بؤ

 چېش دڵگیرت بؤ کې دڵدارت بؤ

  هەر ئاد برمانؤ چند بلؤ دەنگت

 چون بؤ ئاۉاز و چون بؤنە ڕەنگت

ەد جمش پەنە و دەس و باڵ بینیاس  

  سەد هاۉار چەنە و هاۉاری چنیا

 شیرین تافەکەم تافی شیرینم

 هام دەم و هام ڕای کەیا دیرینم

 ئانە کە تؤش چا و پا جؤرە گەسەن

 چوالۉە گەرەو گؤرااڵش بەسەن

 چاگە بە دیۉار چەنی تؤ دۉا

 چوالۉە خونچې بە تېڵێ کۉا

 بە داسې مەیا دۆرو ئاسکارە

مشار لچې ۉال مارارەبە   

 ئاۉایی گېرا و زیندانی کەرا

 سجدە پەی سیماو ۉېرانی بەرا

 ئینی مەۉینا ساعبو شەماڵی

 شنەو بەیانی و گڕەو خەیاڵی

 مەژناسا ناسک قرمەو قەڵۉەزا

 وەش دوختی تافو تەاڵنە بەرزا

 ئیسە ئەر ئینېچ گرد مەنا چانە

 داخؤ چېش ۉیەرؤ جەمەو دؤسانە



چون بؤبې تؤ مشیؤنە حاڵشا   

  رؤشا چون ۉیەرؤ و شەوگارشا چون بؤ

 حالو نەمامە بەرزە وەزەکا

 چنارە ڕېکە شیرین تەرزەکا

 هەرزەل نشینې ال گؤشە بانا

 گرؤ کؤمەڵې دەسەو جوانا

 سؤتە دڵدارې شەو مانگە شەۉا

 بې تؤ چونشانە و چونان سرەۉا

 بې تؤ چون ۉیەرؤ ڕاز و نیازشا

 کې گؤش مدؤنە سەداو ئاۉازشا

نەمامې هەرزەل و بانابااڵ   

 ڕازې دەرونی پەی کې موانا

 تاف شیرینی شیرین ئاۉازم

 هام دەم دیرین شەۉانە ڕازم

 ئینې مەزانا تؤ چېش بیەنې

 چەنی کام وەختا ئاما و شیەنی

 پرژەت ئۆ چارەو کامین هەسا دان

 تینت جە کامە سؤ و سؤتا ئەسان

 ئینې بەس ئاۉەی خوڕەت مزانا

تەاڵنا بە هاڕە و هاۉار ڕو بە  

 دەنگت دەسە مل دؤساشا نەبیەن

 ئەنەزیای بەرەو کؤگاشا نەبیەن

 نەبیەن بە موزیک شەو و شەوگارشا

 تېکەڵ بە پچە و خەم و خەم وارشا

 داخ منەت بارې شەماڵیت نیەنې



 دەماخ کەیلە عەتر وەش خاڵیت نیەنې

 تؤشا نەنیشتەن تؤی درون و دڵ

 نەگېاڵن ۉیرشا دۆرتەنە خجڵ

ە دەنگ ۉزیاکەمهۆ تاف شیرین ج  

 هۆ ناچار کۆتەی چارە شېۉیاکەم

 تا ڕۉېۉ هەۉاش چا گؤزەرۆ بێ

 چا سەمون ماۉای زیان دەرۆ بێ

 بەختەو من و تؤیچ هەر پېسەش مارؤ

 من وېلو شارا تؤیچ ڕؤت چون ئارؤ

 تؤ پا وەزعېۉە و تؤی بتؤن پېچیا

 منیچ زام زەدە و جە یارا جیا

 بەاڵم گیانەکەم دؤسی دیرینم

ۉەردەی دڵ زۉیرینمزامان ئا  

 ئارؤ هەر چندە تەم و تواڵیا

 کەیلە پویان و نەۉە هاڵیا

 هیزیش نیشتەن و چلې مژمارؤ

 تەماش بەسېنە و نمێش باز بارؤ

 ئانەی بزانە سرشتی یاسان

 کؤنە مؤ بلؤ چ سوک چ ئاسان

 چی ڕانە کؤنە چند پێ گېرؤرە

 چاڵەو تەقاو وېش خاستەر بەرؤرە

 دماو ئی تەمې گؤراڵې شادی

 مزیانە و گېڵنا بەزمو ئازادی

 پؤل پؤل مەیانې جە خېڵو یارا

 خاڵې نەخشینېت ۉزاۉە سارا



 جا ئەر تەمەنی گەڕېش ئاردېنە

 منش پېتانێ و نیانېش چېنە

 تؤ جیاتی منیچ ڕەسا کەرە دەنگ

 بە دەسوری وەش ڕېک و وەش و ئاهەنگ

 پەیامو ئارؤیم بیاۉنەشا پەنە

 ۉاچە هەزار جار وەشڵەیشا پەنە

 سیامەند هۆرامی
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 ــــــــــــــــــ

 بازو تەختی

 کلیک کەرە پەی دەنگی \ بـازو تەخــتــی

 گېڵناشۆ و ۉاتش ڕۉېۉ ڕؤزگارېۉ

 هەرمانە هەر دەم یاۉنېم ئۆ شارېۉ

 ڕۉېۉ چا ڕۉا و ڕاو ئامایەنە

ۉېرەگایەنەکەیو الرە سێ   

 ڕاش ۉسا ئۆ یؤ چی یاگە تازا

 چی پؤست مؤدېڕن و پەڕەمز و ڕازا

ابابلی ڕەنگ  چی قەسران شېۉە و  

 نەسرانی ۉیرا و فرعەون ئاهەنگا

 شار پەی شارېۉی ماشین تاۉ دېنې

 خەریکو نیگاو دیمەنا بېنې

 دیۉارې بەرزې و کەالن پەڕچینې

 چینیا دەسور کېشیێ و نەخشینې

ئوتوماتیکېبەرەو بارومې   

 تەمام مؤدېڕنې و یەک جار عەنتیکې

https://soundcloud.com/syamendh/bazw-texty


 سەرگەرمو ۉیرا و نگمو خیاال

 ناگا خاڵېۉەم زیانە ئۆ ڕا

   بؤرە و بوڵینە سینەو جادەیۆ

 جادەی ئاسفاڵتی تازە وادەیۆ

 نزیک بیانێ دیم کؤیا مەلېۉ

 وې کېشؤ و ملؤ بە پەلە پەلېۉ

 ماشینەم ال دا و ئازا ۉەسارە

چارەلۉانې بزانو چېش کەرو   

 بازېۉی شېۉیا و دژیا پەل و باڵ

 وې کېشې و لۉې بە حاڵی ناحاڵ

 دیې منەنە و بە نگەرانیۆ

 بە هات و هاۉار بې زۉانیۆ

 قاچېۉش کۆتە پەیش بەرز نەبېۉە

 باڵېۉش شەلې و جواب نەدېۉە

 تا چنگ و چؤڵېش بې خەتەر گنا

 بە ئاسان گیریؤ و ئاسان بێنە ڕا

 کەۉاکەم ۉەت و لۉانې پېۉایشۆ

ۉای دەرمان و دەرد و دەۉایشۆپې  

 ڕەم و گیرما بە گوڕ گیسیانە

 دەمېۉ یاگېنە و تاۉېۉ جە ڕانە

 هەر یؤ بە جؤرېۉ هەڵمەتە دېنمې

 ڕاو نەجاتیەنە تەالش کەرېنمې

 ئاد گؤش بە سرشت پا بە ڕەمایۆ

 منیچ بە ئاۉەز شؤنەو دەۉایۆ

 ناکامېۉەنە فرسەتم ئەسا



 هەر بە کەۉاکۆ دام دلې دەسا

دەسېم دؤسانې مشا کە زاناش  

 دەسش جە تەالش پەی لۉای کېشا

 ئاد تؤ کەۉای و من بە بې کەۉا

 سوارې بیەیمې و کۆتیمې ڕا

 تازە دېر بیە بې شەۉە ڕانە بې

 بەیتەری بینیا و دەرمانگا نەبې

 دؤسېۉی پیرم گورج ئاماۉە ۉیر

 کە چا بەزمانە ئؤسا بېنە و ژیر

 یەکسەر لۉانې ۉەرو بەرەیشا

  اۉە ماجەرا چېشاوەش پەیم گېڵن

 ئازا جمارە پیری فەرزانە

 ئاما و پېۉەرە لۉایمێ یانە

 چاگە چوەرېۉی پؤختە و پاکەنە

 کەم ئامؤشؤنە و کەف جە خاکەنە

 یاگې خاسەما خاس پەی ۉنارا

 چەمما ئۆ چېۉە ئەۉیسا دارا

 دؤسی فەرزانەم پېکیاو ڕؤزگاری

 کۆت ئؤ نەۉازش بازی زامداری

ؤساییدەسې پەڕ مېهرې و گەشتی ئ  

 بازشا ئارام ۉست لینی ئاسایی

 باڵ و پەل و پؤ مەلەیش بە گردی

 دا ۉەرو شۆقو سەرنجی وردی

 بە وەشیۆ باڵش هیچ نەمەڕیا بې

 تەنیا بېخەنە کەۉە و کؤیا بې



 ئۆسام ئؤسا ڕەنگ و منیچش ۉەردەس

 قاچەکەش گرتۆ و تەتەڵېما بەس

 زەدەو دەنوکیش گرتما و الما بەرد

پېکما کەرد تا ۉا کە کریې رېک و  

 چەنی موچیاریا دماو هەرمانې

 ئؤسا لۉاۉە و منش ئاستانې

 شؤنیەرە ئؤسا چند جارېۉ ئاما

 بەاڵم دماتەر رەنجا ڕا نەدا

 من وېم ڕۉانەی چەمش دارېنې

 خؤراکش دېنې و ئاۉیش فاڕېنې

 چەنی زەمانی چەنیم ئامارە

 تەرسیش هؤرچنیا خؤفیش ڕېزارە

 نیگاش کەم کەمەی سؤ غەریباش ئاست

 وېش بە ڕەنگ و ڕوی دؤسانە ئاراست

 چی دماۉە زۉانېۉ بەینمانە ۉیەرې

 بە نما و ئیما هەرمانە کەرې

 ڕۉېۉ کە وەشیش کەرېنەم سەرسام

پەرسام  ناکامېۉېۉەنە و بە ئارام  

 تؤی بەرزە فڕی ئاسمانی ماۉا

 چون و چەنی بې ڕؤت پی ڕۉ یاۉا؟

 حەز کەرو بزانو چەنی بیەی پۆ

تلیای چۆچەنی توش بیەی چەنی   

 ۉاتش حەکێتش دور و درېژا

 پەڕا زامەتې و پەڕا جە ئېشا

 ئەر تاقەتت بؤ پەیت باس کەرونە



 بە خەیاڵ چەنی وېمت بەرونە

 ۉاتم تاقەتم هەن و حەز کەرو

 سەرە ئۆ ڕازە و زامەتات بەرو

 ۉاتش دەی مادام چامنەن گؤش دارە

 بە دڵ هؤر گېرە و بە هؤش بسپارە

ماۉا بېمن تەختۆ بېنې و تەختم   

 یانەو دەرونیم یانەی ئاۉا بې

 دنیا دنیام بې و دنیام بە کام بې

 ئاسمانم دەسۆ و زەمینم ڕام بې

 بزازەرا و هامنؤ شەمشی و دااڵنی

 بەرزی نامدار تەختەکەو سانی

 ژااڵنۆ گېرەش تا دەرەو زەلتەی

 سیرۉانۆ بارەش تا کەلو تەتەی

 زەڵم و کؤساالن هانە ڕەنگینە

باخچەو مەکینەهەرات و شێنە   

 ئاندې و ئاندەتەر جاو گەشتام بېنې

 هەر تاۉە یاگېۉ لۉېنې و گېڵېنې

 پا سەرۆ گرد چېۉ ۉەرو چەمامۆ

 جە پیر و جوان خونچە و نەمامۆ

 ژەرەژی و گواری قاژې و هۆرېشې

 ڕۉاسې و مارې و مریچڵې پەرؤشې

 چو سەرۆ هیچم چەنە گم نەبې

 دوربینو چەمام جە پؤپەنە بې

  ی و پېچ و خەماش ئېخۉەم بە خەم

 گاڵتەم بە دەردې وئېش و دەۉاش ئې



 ڕۉېۉ چا ڕۉا و بەرز و بەرزاۉە

 کەیفم کەیف وەرې دەمو چەرخاۉە

 جە لولېۉەنە و جە پڕېۉەنە

 کۆت ۉەرو چەمام ال دەرېۉەنە

 بازېۉ بەرق ئاسا وېش نیشانە دا

 کاۉەترېۉەش پەلې پژگنا

 منیچ پو سەرۆ و تەنیا پەی وەشی

لۉانې تا بنارو کەشیدامەرە و   

 هەڵمەتەم بەردە تېکش دەو ۉەنە

 نەچیری گیریاش بسانو چەنە

 نەزانام چەنی و چکؤۉە زیاۉە

 ئاما ڕوەمۆ تؤڕېۉەی سیاۉە

 مەگیرە داما و هەر پەی من نریان

 ئانە بازېۉا و دەسەمؤ کریان

 گرتا و بەردانې باڵ بەسشا کەردا

 چەمې بینیێۉە ئۆ دورشا بەردا

ی تاک و تەنیانەچاگە و چوەرېۉ  

  بې ڕؤچنە و بې نور دنج و پەنانە

 پا بە زنجیرۆ زیندانشا کەردا

 بە دەردەو کاری بەندیاشا بەردا

 ئاستاشا جیا و بەرەشا ژەنا

 پېۉارې بیې و کۆتېنە پەنا

 نە سرۉېۉ ئېنە و نە شؤڵېۉ ۉیەرې

 نە گؤش هەرمانە و نە چەم کار کەرې

 تەرسېنې ئانې لۉێ نەیاۉە



بؤ بە چاڵە سیاۉەمنیچ یاگېم   

 مەزا چند وەختم چاگە دانە سەر

 سەرەنجام ئامێ و بەردانېشا بەر

 بەرداشا یاگېۉ یاگە حەیوان بې

 لێۉۆ ئاوڕې و لێۉۆ کادان بې

 ئا رۉە چاگە دان و ئاۉم دی

 ئاورایی و تەژنەی جە الشەم بەر شی

 یؤشا ئارد دیارم چون گۆرەو گردی

 گرد چەمیېنێ پەیش جە زل و وردی

پېسە قوشچی کۆت تاریف کەردەېمیؤ   

 تاریف جە ڕیشەی باسو ۉیەردەیم

 ۉاچی ئی بازە بازو تەختیا

 ئاشنا بە کاۉ و ئاشنا بە سەختیا

 ئېنە پەرۉەردەو تەختی سانیا

 ئەر بێۉ لینی بؤ جە ۉېنەش نیا

 گۆرە جواب دېۉە ئاگا دارەنا

 تەخت نامېش هەنە و خەبەر دارەنا

نباس کەرا و ماچا زو گڕکان بیە  

 سەر بە هاۉار و خرؤشان بیەن

 دمای ئی باسا و بڕېۉ دەسورا

 گۆرەی داش ۉەنە و ئاگەش ئاست جیا

 بە پاو ئا حکما کە ئانا دریێ

 قؤڵې تالیمی هەر چا هؤر کریێ

 سەۉای ئا ڕؤیە دانېشانە ۉەر

 پەی ئاۉ دای چەما بەردانېشا بەر



 زنجیرشا بەسا مېخ سندانېۉۆ

 ۉەراۉەر بە قەسر دیۉاخانېۉیۆ

 دیارو ئېستەخری و کافە تریایۆ

  چەمو ئاردەی و گؤشو بریایۆ 

 سەڵتەنەتېۉ بې خوسرەۉانی ڕەنگ

 خامش پەی کوشیا و پوختەش پەی دڵ تەنگ

ڕؤ نەبېۉە بڕېۉ یاگېۉە زو   

شەۉە نیشېنە و ئاسان نەشېۉە   

 چاگە تا دېرېۉ کەیەو وتەی بې

 ڕاۉەو مانیای شەۉان متەی بې

بازاریبې دەنگی ۉېنەو شەحنەو   

 نازې هیچ دەنگېۉ سەر دؤ دیاری

 سا مەر جار جارەی ناخاڵف دەنگېۉ

ئاهەنگېۉ  یا کەمان کەردە زؤڵە  

 ئامێنې و دێشا بەرەو هەیوانش

 لەرەشا ۉستێ دوخت و دوکانش

 بڕېۉ یاگېچۆ هېمای هەر شەۉە

 ژیۉای گیسیېنە و بې بە رؤی نەۉە

 کارکەرې شؤنەو هەرمان و کاریۆ

رؤزگاریۆ کېشېنې پېۉای ڕەنجا  

 بازارو لەهجا چون ڕەنگین کەمان

 هەر یؤ بە جؤرېۉ گفت دې ئۆ زۉان

 جار جارەی کەیېۉ گؤشې دارېنی

 ئجېت یاۉانی هۆشەو یؤ ئېنی

 باخدار و چاشت کەر جە فیلیپینۆ



 لەلە و گزی دەر جە هندوچینۆ

 دما نیمەڕؤیچ بەزمې وېش ئارې

 هەر یؤی یاگېۉۆ سازنې و ۉنارې

لې و پریکەلێۉۆ ئېستەخر و مە  

چۆ الۉە ئەسپ و بازو چریکە   

 شەۉې هەم دیسان بەزمو شەۉا بې

 دانس و ئاۉاز و ساز و نەۉا بې

 ئینە چکؤۉە ئې هیچ دیار نەبې

 تابڵؤ و ئادرەسېۉ بەرقەرار نەبې

 ئانە بەر گنې متە و پژگنای بې

 فەلسەفەو کەیفی و ۉیرو ۉیارای بې

 چاگە جە بازایچ جەمېۉ جەمشا بې

پۆالرە ڕؤم و ڕەمشا بېپیال و   

 بازې بە ڕواڵەت چون بازا بازې

 دەم و چنگ تېژې پەالن درازې

 بڕېۉ تا ۉاگە پەیشا کریا بې

 دؤختشا چەنی ئا دؤخیە ئارا بې

 چانیشا بېشا کاڵۉەش الرە بې

 بېشا ئاۉازش قاڕە و باڕە بې

 بېشا ال ملیش دێ بېنېش تااڵن

 تا بەرەجیؤشا جە خېڵو دااڵن

ې ماشینا دیېنېسەرجەم ئەرەجی  

 ئانەی کەرېنې پەیش کؤک کرېنې

  بە ۉېنەو کەرگا بە دانېۉ ئېنې

 چەنی کشېۉی بې کرچە شېنې



 دنیاشا دانە و هېڵە و کولینە بې

 هؤنەرشا گرازە و قرتە و چینە بې

 چانیشا بېچشا بریقەو پەالش ئې

  پەنجاش ئې بازنې قاچەنە وریشەو

 بېشا تا ۉاچی وەش خەت و خاڵ بې

چەم نەخشین دەنوک چون الڵ بېچەرخ و   

 بەاڵم خو و خدەو بازاشا نەبې

 ڕەنگ و بؤ کاۉا و بەرزاشا نەبې

 سەرو دەساۉە چەم بەس نیشېنې

 بؤژە وەرېنې و منەتە کېشېنې

 قوشچی تەماش بې منیچ پا شېۉا

 چەشتېۉ بسانو و مل باروەنە ڕا

 بەاڵم من تا ئې نەفرەتم خېزیې

 ئا بار و دؤخمە جە الۉە بېزیې

 وادەو قوشچیا چەنی زەمانیش

  ڕېزارە و لۉا ڕو بە پایانیش 

 کاری نەکریا و تەماو ئەربابی

 تاقەتشا کەردش کؤتەو قەسابی

 بەرزە قاڵېشا قاڵې وەرېنێ

  پێ دېنې زەمین چېڕې کەرېنێ 

 کەیېۉ چېڕېچشا نەداشا سەمەر

 موچیاریېشا ۉسانېنە ۉەر

 بازېۉی پیرشا زنیەنە دیارم

نە کارمتا بە حەکێتې کەرؤ  

 ۉاچې تؤ تا کەی یەک تەن و یەک تاک



 پی جؤرە گژیەی بې خؤف و بې باک

 تا کەی گەرەکتا ڕەنجی بې سەمەر

 دەیەنە ۉەرو وېت ۉزی خەتەر

 ئانە کە تؤ دی دۆرېۉ بې و لۉا

 ئیتر نمێۉە و شیۉەن بې خودا

 تا کەی گەرەکتا وېت ئازار بدەی

 بە تەماو چېشی ئېندە حۆل مدەی

ەر چکؤ مارینەیاگ چېگەی وەشت  

 وەشتەر چېگەیە چکؤش ۉیارینە

 بەختېت کەردەنش قەدرش بزانە

 دەسو گۆرەیۆ چەشتېۉ بسانە

سەرېۉ نامنە  لۉە ئا ۉەرە و  

 نیشە سەر دەسۆ و کار تەمامنە

 واز جە خیاال کەش و کؤی بارە

 شانسیت ئاردەنش تؤ مەدەش ۉارە

 هەر ڕؤ سەد چون تؤ مەیا و الڵیاۉە

ئۆ الۉە تا گۆرە لێۉشا کەرؤ  

 چی گوا تؤ چېشت چېمە زیاتەرا

 ئېمە یؤ نؤکەر یؤما مەیتەرا

 چی ۉیرت شیەنۆ تؤفو زمسانا

 کزەو ئاورایی دۆرو کۉیسانا

 قرچەو هامنی و پەلە پڕوزی

 پاورا و تەژنایی بې ڕزق و رؤزی

   چېگە نە هامن سەمونېۉ ۉەزؤ

 نە بە زمسانې کزېۉ یؤی گەزؤ



 دایمە خؤراکش کېشیا و ئامادەن

یۉایش ئارام و بې مشە و سادەنژ  

 تازە ئەر ملت نەدا و بیەی ئاۉا

 کې هەن بێ ۉاچؤ کورە خانەت ئاۉا

 دمای چند ڕۉا قاڵت بڕیؤۉە

  بازارت کنیؤ و ملؤ و پېچیؤۉە

 یەک بین پی بەزمە دېنې ئۆ سڕنا

 تا هەر جؤر هەن کؤ ورەیم وڕنا

 کەیېۉ زاناشا کارشا مەۉیەرؤ

 بەزم و بادشا ڕا بەر مەکەرؤ

 ئینجا دەسشا دا زەجری ئاشکارۆ

 کوشت و بڕی سەخت تەمام عەیارۆ

 گا پەلې گیانیم پەل پەل کېشېنې

 گا ملم چون جەڕ بە مەیل جەڕ دېنې

 گا بە قاچېۉۆ کېشېنېم ئۆ دار

 گا بە زمەی داخ خاس دېنېم ئازار

 سەرەت نەیېشنو ماۉېۉی پی ڕەنگە

 ئەزیەتشا کەردا هەر پی ئاهەنگە

تا ئې قەد کېشېبەاڵم من لەرەم   

 نە داخە پېکېم نە زەجرم ئېشې

 پاشا ماڕانې و دەنوک هەرپاسە

 بەاڵم هیچ کارشا نەکۆتۆ ڕاسە

 دماو ئا بەزما گیانشا هاڕانې

 گؤشېۉی دنجۆ فڕەشا دانې

 جە کەیېۉەنە دور جە چەمداری



 گؤشېۉۆ نورېۉ وېش دا دیاری

 وېم کېشا پەی الیش بە جەسەی کؤیا

مەڕیابە قاچی ورد و دەنوکی   

 ئاۉە روېۉ بې و ئاۉېۉەش چەنە

 هەۉێۉش دەمۆ و شۆقېۉش پەنە

 هەر بە حەسابو چېش بؤنە با بؤی

 ماتڵیم نەکەرد وېم ۉەر دانە جؤی

 جۉې جمنانې تا ال پەنگېۉی

 پەنگېۉی گۆرەی گؤمە ڕەنگېۉی

 ناستم زام و ڕېش ڕام پەی بنیارە

 بە گرد ئېشېۉۆ وېم کېشا ڕارە

لۉانېچاگە زیانێ و کەم کەم   

 تا تؤ ئامای و باقی داستانې

 کە یاۉا ئېگە پەرسام بەروت کؤ

 کە پەی ۉەر بیەیت رېک و سەر ڕاس بؤ

 ۉاتش هیچ خەمو یاگې مەوەرە

 بەرەم ئا هۆشې و چا ڕەهام کەرە

 هەر ئېندە بڕیەو ئە چی دیۉارا

 ئیتر ئاسمانا و مېدانو جارا

 بە یەک دۉە چەرخېۉ گنوۆ ئۆ ڕاسە

بە یەک هەناسەتەختی کەروۆ چەم   

 منیچ هەر پاسە ئانا باسم کەرد

 بەردم پەی هۆشې و گؤناش ماچم کەرد

 چەنی ئانەیە هەسې خېزیێ

 کۆتېنە جمە و جە ئارام زیێ



 جە لێۉۆ شادی و شۆقو ڕەهایی

 جە لێۉۆ دوری و خەمو جیایی

 بە دڵی پەرۆ نیامەرە زەمین

 ۉاتم ئافەرین سەد جار ئافەرین

زادیپەی ڕەنجېۉی دات پەرې ئا  

 لۉە و بژیۉە هەر دەم بە شادی

 باز مشیؤ بازو سەرو بەرزا بؤ

 نەک ڕېزە چنو ۉەرو دەسا بؤ

 گەردەنېۉ گېڵنا و چەمېۉ چەرخنا

  دیا منەرە و پېڵېۉش نەمنا

بازانە ئاسا \بە دۉې تەکانې وېشایی ئاسا  

 دیۉارېش نیێ و ئاسمانش ئەسا

 چاگە دۉې چەرخې بە دۆر چەرخیاۉە

سان گیاڵۉەناگا داشەرە و دی  

 یاۉا و بە نیگاې پەڕ جە ڕەزاۉە

 مەمنونو تؤ بی و جە نؤ خېزاۉە

 سیامەند هۆرامی

2015-09-28 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 جوابېۉ پەی مامؤسا پەشېۉی) نۆسودی(

{mp3}cwabderpia{/mp3} 

حۆزەالرەی، جە شېعرېۉەنە جوابېۉ پەی مامؤسا پەشېۉی، شاعېری ناسک خەیاڵ و دەسەاڵت دار، کە سەرو شېعرەکې 
 گلەیېش کەردې بېنې کە چی من ئا شەۉە لۉاناۉە ال حۆزەالرەی و ئادم ئاگادار نەکەردە بیەن...

:ئا شەۉە قەرار بې دەرەگماڵې ئا هەۉاڵیە بیاۉنؤ کەچی بە داخۆ نەتاۉا بېش و پا بؤنۆ پېسە باس کەرې  
 

 ئەمن ئا شەۉە سؤ کزی چەمام
مهېزو تەۉانم ئەسا بې تەما  



 نە قەڵوەزېۉم قرمە نمانې
 نە جۉبارېۉم مۆجېۉە شانې

  ئا شەۉە کزیم وېش مېدان دار بې
 ئەسپش تاو دا بې و تاکە سوار بې

 ئا شەۉە زانام چېشم سەر ئامان
 چون تااڵن کریا چنیانم سامان

 نە ۉەزەنېۉەم هېزېۉش چەنە
 نە نەسیمېۉم سرۉېۉش پەنە
 خەیلېۉا ساڵېم وشکە ساڵېنې

  و تەم و تواڵېنېتەپ و دوېنې 
 نە پایز پەڵېۉ مدؤ نۆ ڕەزا

 نە زمسان ڕچېۉ ۉزؤ ئۆ بەرزا
  ئاسمان ۉەهارېم کؤگێ داهؤاڵ

 گوزەرگێ هۆرا جە ۉاران چؤاڵ
 چەمېم چەمەڕێ شرېخې تاۉېۉې

 جۉېم تامەزرؤ خوڕەو ئاۉېۉې
 دەی من چېش کەرو دەسو ڕؤزگاریۆ
 دەسو رؤزگاری پەڕ عەیب و عاریۆ

ارانیشەننە تافم ڕەنگ و بؤ ج  
 نە نەسیم هەۉاو دیارانیشەن

 بې کەسی دانش دەسو کەمانم
 بې دەنگی تەنان وەخت و زەمانم

 ڕەت ۉەاڵییم سەخت زؤرش ئاۉردەن
  الش ئالودەی دەردەن هەر لێۉم سەد 

 تا زؤخ و زام بؤ چەنەبەر بەرو
 پەی بې پەشېۉیم مەزا چېش کەرو؟

 سیامەند هۆرامی

2015-06-11 

ـــــــــــــــــــــــ  

 ڕاو مەدرەسەیەنە

{mp3}raw{/mp3} 

 ڕاو مەدرەسەیەنە

 ساعبانېۉ چەنی یەکەم تیجیاری

 ڕاو مەدرەسەیەنە و ڕاکې نساری

 وەرم ئالوسینو نەوتەی شەۉانەی

 سەر چون پورە هەنگ داخا زەمانەی

 یاۉانې ئۆ ال باسو شەماڵی

 چەنی شۆبوەو زیێ قەد پاڵی



 شەماڵ وېش ئاسا بە نەرم و نیان

جؤرە پەرسې ئارېنە میانپی   

 تؤ کە شؤرەتو ناسکی پەالت

 سەر کەردەن لۉان ۉەاڵتە و وەاڵت

 چون تاۉات پی گرد شیرین خااڵۉە

  سەرە بەر کەری دەسو تااڵۉە

 سەنگی بار خاک قورسی بار سەنگ

 تاری یاگەی تار تەنگی یاگەی تەنگ

 سەردی تەۉەنې بې دەنگی خاکی

 خؤتەو تاریکی ولەو نمناکی....

 شەوبؤ جواب دېۉە بەیانش سەختا

 ئانە تؤ ماچیش بە یاگە و وەختا

 دیارا هیچ زایېۉ بې دەرد مەبؤنە

 هەر هەنگامېۉە رەنجېۉ بەرؤنە

 سەردی و کزەی هار سەختی و سەنگی بار

 هەۉای توش و دەم کپ و و یاگەی تار

 ئەر بەیاگە و وەخت بزیانە دیار

 کریؤ دەسبار دا و سوک کەرانې بار

ن گېاڵ دیمو خاسیەرەپەیشا هە  

 ڕانمێ ڕێ با بارو ڕاسیەرە

 خاک و تەۉەنیچ زۉانو وېشا هەن

 داراو باریەنې و تان و پؤشا هەن

 سەردا و گەرمای رېک نەرم و بە میزان

   یاۉەرو تؤمیا تا ۉەزؤنە ژیان

 بە هەر ڕو ڕاو من سەخت دژوارە بې
 تا جارېۉ بارە سەد بار الرە بې



بې ئامېتې داما و ماۉاو ڕەتا  

 گؤزەرگەو تراما و ۉیارگەو پەتا بې

 کەمینگاو ددا و وېشەو دڕا بې

 ماۉاو کاڵ فاما و پوران پڕا بې

 کرمې تؤم وەرې مؤرې گیان کوژې

 داعبێ سەمەرې دڕې ون مژې

 چندین هەماڵېم داما پېتېۉە

  سەر نگمې کۆتې و کەسی نەدیېۉە

 سەخت تەالشم کەرد تا دەۉام بارو

ۉیاروڕەتا دەرباز بو داما   

 چراۉەو هەمېدیم وەر ئاسا گڕې

 تاریکی پېکې و ڕای تارە بڕې

 خاس خاس زانېنې چېش هەن ڕامەنە

 کامەم ۉیارا و کامە دامەنە

 زانېنې ئەگەر تامڵی بارو

 سەختی دەوۆ ال و کوسپې ۉیارو

 ئا ڕۉە کانا بەردەناش ئارام

 ساعبانېۉی وەش مزیؤنە ئۆ ڕام

 کەرؤم بە چەم دار ڕاکې مەدرەسەی

ام ڕا نەماما جە خەما ڕەسەیه  

 پاجؤرە زامېم ساڕېشی ۉینا

 کولېشا بڕیا و پەترؤکې بینا

 زانېنې هەۉای وەش و وەرەتاو

 ماتڵیم کەرا بە گەرم و بە تاو

 بڵبل و نەۉاش چەمە ڕێمەنې



 خونچې مەدرەسا بە تەمێمەنې

 ئانە بې ڕەنجم ئاسان پەی بریا

 وېداریم ڕس و تامڵیم کریا

 سیامەند هۆرامی

20150608 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 تەۉېڵې

{mp3}teviilhii{/mp3} 

ۉېڵې شارو شارا بېۉیرما تە  

نگین کارا بېری و رهشارو هونە  

بی و کؤگاو زۆقی بېدهو ئەیانە  

 پورې شادی بې شانې شۆقی بې

ۉای بېنگی بې و یاگې نەیاگې ده  

ۉای بېم ئۆ سەو چە نەردهۉیە پا جە  

زا بېنېس ئاۉهده یاگەیانېش   

رزا بېنېمڵکېش ئاۉېنې ۉیر بە  

ۉاو کۉیسانیپاکی هە هانېش بە  

ختو سانیترو ال تەندې عەئاکە  

فایا بېنېیلې سەبازارېش کە  

فایا بېنېینېش ئامېتې وهبە  

ژارو ئومما تېک دابې حاڵش نە  

شؤۉېنیزما پېکا بې باڵش نە  

بېسې پیێ پارتیا پا و پوز گە نە  

سې بېسې بەتی دهکوردایە نە  

ردې بېدا کەوحزبا فەکېشە نە  



ردې بېڕا بە ی جەکؤ خؤرافە نە  

نا بېئاسمانش دو دوا تە نە  

نا بېپە و خۆڵکیش الۉهیەسە نە  

ر دێ بېی ۉهردهزنجیرا ۉیە پێ جە  

هێ بېتۆقا ئارؤی ڕه ن جەردهگە  

بېرچند کورت و کوتا هە ئا دۆره  

ۉېڵې نما بېۉېڵې وېش بې و تەتە  

رخارو چەبې ئۆ سە ژیۉایش ۉستە  

ال تېش دێ بېنېۉهقەبارې سە  
سا بېسو زؤری ئەده سش جەده  

سا بېنگی ڕهنگو وېش بې و دهنگ دهده  

ئارا بې سازمانو ژیۉایش پاسە  

جو ڕاسیاش مدرا بېالریچ ملکە  

بې سوراش جؤرېۉ ئاردهدؤختو ده  
بې ڵې گیرشا واردهڕ و گمەگە  

رمان بېهە س نەجؤرېۉ ده رچېۉ بەهە  

رمان بېرېز دهڕچین بې و هەی پەدڕه  

بې دۆر ۉسە دۆرو پېکؤاڵش جە  

بې سەمو دداش بەبې و ده ژیره  

بې دارهو یانە یەوهوېش یانە  

بې و وېش ڕاۉیاره رهوېش ڕا نیە  

راش بېو سێران کەمەر چەئاۉېسە  

راش بېرکەم بەو خەپارکە ریاتەگە  

مش بېماو چەسارا چەنی هەچە  

مش بېمام جەبې و تەم نەهیچش کە  

ۉېڵې تاکی وریا بېتاکو تە  



نیگا بې تەسؤنی سرشت و تە  

  نیېۉهنە رهو خامی سەالیە بە

زیېۉهمېدان نە و زامی زرمە بە  

رز بؤبە  نؤ ور مەهە یادو ئا رۉا  

رز بؤد تەو منیچ با چون وېش سەناڵە  

ند هۆرامیسیامە  

2014-11-18 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کەمانەو گلەییا

 
{mp3}kemanew o muzic{/mp3} 

نەجلسېۉهگانېۉ مەرۉېرهسە  

ییاۉهو ئی گلەگرمە جوانېۉ بە  

سانامە  دانی نامې مەژه  

زانامەۉیسی شەماناو وه  

پېکانی مەپېۉه  

کیانایام مەپە  

تا ۉاچؤ: نگېش ئاردۆ دهشؤخېۉه  

کا مېدانیۉانەگنؤ پاڵە شمە ر بەهە  

زانینە ردې بەکە ت بارهنی تؤمەژه  

و ئا گؤشامەپە ربارهی سا بەده  

چېشا چېش بە کە نەتا بیاۉنوتە  

سیاییشەمزانمې سؤ وه ئېمە  

نۉیسیایینە نمێ بەنامې فرېچ موا  

ماناندې ندې و شمەشمە ئانە  

زاندېماناو کردا وېتا مە کە  



نگی و پویاتای ژهترېشتە شمېۉ بە  

پاو ۉیریتا  ما تاشدې بەالشە  

ردېندېما بەدواردی کولې خە بە  

ردېمین کە کیاره نجامانەڕاو لە  

زمیتانەی مافو ئی بەئیتر کە  

تیر و تانە بە یدێیدې و بزیەبە  

تا ۉېندېرمو تؤمەوه شمېۉ کە  

تا بیندېعنەنی لەکردېما چە  

یتانییدې پاڵو شەناسکیما مده  

ردې قوچې قوربانیخاڵېما کە  

ینایا شاندېتؤمې هە د شېۉهسە  

شې پېچدې و کیاندېڕهم هەجە بە  

تیرې ژارا پېکدې شادیما بە  

ردې ڕؤ ئازادیماال کەڵبەکە  

ی مافو ئی باساتانەئیتر کە  

ییاتانە...ی ئی گلەی مافو ئاردهکە  

ر زوۆن یاۉێنمېتانەهە ئېمە  

 مزانمې چندو چون ئینا بارتانە

یمې دۆرتاۉرینی بەفېرېنمې چە  

یمێ گژتاۉری...یاساکا وېتا ده  

ساختانە چا دادگا شمە ئېمە  

تانەچېۉما خە ردهکەهیچی نە  

  رېنېئیمان بە سېما کفرېهە

رېنېس ئاسێنې و کاۉل کەرههە  

ت کارېنېردې و خیانەخاڵېما جە  



تا بارېنېرېنې و خەڕا بە جە  

رانەقسې دڵیما قسې سە  

پانە ی و کې میارؤ پېکیؤنەکە  

شادادېما مە ئېمە دادگێنە  

شازاما بەجە ردهجرمی ناکە  

نمېوېما نیە  ال شمۆ ئېمە  

نمېۉیەو ئەنەنمې و ژهواڵې ئېدیە  

رییاو یؤتەناموسې یؤی و حە  

ریماو یؤتەئازو ئېدیتا و تە  

سې بیمېم بەردې چەگرد کارېۉ کە  

سې بیمېم بەڕ و کؤر و کاس دهکە  

کارې ۉیریتا کریا تا شمە  

نزڵ بریابارې الرېتا ئۆ مە  

ۉیر و ڕاتانە ئینە کە شمە  

؟...انەییاتی مافو ئا گرد گلەکە  

ردېی بەی پانەی مشیؤ پەکە شمە  

ردېدۆرې ئا ۉیرا لۉێ و ۉیە  
لی زاندېزهزعې ئەی ئی وهتا کە  

دېش بااڵۉری واندېبەئایې ئە  

ری نامانشەمزادو بەهە ئینە  

دامان پېچیانە ال ڕاۉه ئینە  

دۆرانېچ بیېنې  تارېخ مرمانؤ  

بیېنېی هیچلێۉ نەمێ ئینەشؤنە  

کسانیە ن و پیا چون یؤ بەژه چاگە  

شان بە  ردېنەو ژیۉایشا بەلؤسە  

م بیۆ یانەتفاق جە کە ئا رۉه  



زیانە مەدش کېشت تەئازې قە  

نەی کؤریەزانی و دیارگەپاڵو نە  

نەی و سێکۆتو تندی و زؤریەسە  

نەکۆتیمېشە  کنیا و گرد چاڵېۉه  

نەمېشەیسزیندانېۉ ساز بی و گرد ۉه  

گیریا سؤخره شان و ملی پان بە  

و کؤما لت کریا جیایی ئامانە  

و سرشتی بېیەیە کەخت کەتا ئا وه  

و بڕشتی بېهنە ڕی و نەو زههنە نە  
و ژیۉای بېیەو گردیما کەیەکە  

کرو ڕاو و ریای بېمە جە دوره  

کېش فاڕێیەزعې یاسێ کەئا وه  

ماڕێو ڕاسېش گرد  ڕېش ئاردېنەگە  

رو دۆریختۆ ئیتر دۆر سەچا وه  

تا ئارد تاریخۆریئانە شمە  

ڕاکا منیؤره شمە بە ئاد  ئیسە  

سورې مارؤ و قاڵبې مجؤرهده  

ردې یاساکاردېندېش بەوېچتا کە  

راتائادې ماراتا و ئادې بە  

ڕېر گەقانونې چېشی کؤڵېۉ هە  

ڕېر شەم هەرجەسە ئېمە ق بەرهەده  

بانی سرشتی نەچە یاسێ کە  

  اڵ ش با بەنەڕاو ژیۉای گېرا و ۉه

ش سازاندیمە دۉه شمە زعې جەئی وه  

هاندیمېۉ ئاشکرا و دیمېۉی نە  

نگېڕه دۉه ردېندېش بەئانا کە  



نگېنگا بیېندې هامسەڕهنی دۉهچە  

رشانەرچینې بېندې و ملدې گەپە  

رشانەسارې کېشدې و پڕدې سەحە  

ردېلێۉۆ داۉاو دیلیما کە جە  

ردېیې زۉیریما کەرۆ گلەلێۉتە  

یلې ناموس پارېزیلێۉۆکە جە  

یاسا گوریزی ڕ جەرۆ پەلێۉتە  

ردېو دیایما کەلؤمە یاسێنە  

ردېو نیگایما کەخؤڵکە وێنەنە  

ردېیاسێ رێما تېخ ئاژین کە بە  
ردېیدی ۉیەئاۉاز ماچدې بە بە  

ش بؤنەدوبل مؤراڵی مشیؤ چې  

بؤنەنە نیا و ئینە ر ئینەئە  

مانېۉ ڕۉېۉر ئا ۉیرې زهجا ئە  

رېۉرا سەرکەتاۉېنې بڕسا و بە  

رادۆرانېۉتە ر ئارؤ دۆرېۉتە  
راردیسەر دهی هەنیشا بیەچە  

ر ئینسانېنمېهە یچ چون شمەئېمە  

زانېنمې...نە زایفېنمې و نە نە  

قیای تەڵەتە مش بی بەکابرا ده  

زیاش چۆ نەم کۆت و ورتەده جە  

ند هۆرامیسیامە  

2014-11-16 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یناستە

 مزانو ڕاس ماچی



 نیاتؤی تە بە

 رهمەداریؤۉه ئا کەمە

 نی وی خؤ متاۉی گؤشې باخەاڵم دهبە

 نازی

 قڕې ئا قااڵۉیە 

 رهبلؤ گؤشېتە ئانده

 ند هۆرامیسیامە

20140222 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بؤحاڵیم مە

 :ۉاچې

 ملمې بازار پېۉه

 ک بازاریە

 ک دوکانملمې یە

 یسەفەک قەال یە

 نەتەک پاکەیە

 ر یؤ کؤتېۉهە

 نگک ڕهیە

 ندازهک ئەیە

 رکەک مەیە

 تک قیمەیە

 مسانمې

 زیایمېره کە

 :و ماچؤ مدیؤم پؤنە نەکەرهېبەر دلهە

 راو من خاستەکەهنە



 !بؤ چی؟حاڵیم مە

 ند هۆرامیسیامە

20140220 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دیارگێ

 ری جؤراوجؤرېنېگرد چېۉاتە دیارگێچ پېسە

 نشا دورنشا نزیکا و هەهە

 منشا کەرزا و هەبە نشا فرههە

 راخ وم فەرچەۉهنشا هە

 نشا ناهە

 نیچشا یؤ پڕوکیؤ تا بیاۉیش الهە

 رۆ وختېۉ میاۉی ۉهچی وهکە

 ریۆمې کەچە

 یمدیە

 نردهکە نەبوڵ چەتەرا خەهە ئېنده

 یېژؤ ونج فلسې ناقابل مەپە

 بنیشی کریؤ پانەر مەهە

 ئیتر

 گاۉې

 گاۉې

 !نردهچېششا کە گاۉې با مدرا کە

 هۆرامی ندسیامە

20140219 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !بؤ ی تازېتا پیرؤزهساڵە



 ری گیریؤنؤکە یؤ بە نەداخە

 یېۉاکە یەر چانەخرابتە

 ری دؤنؤکە ن بەڕیؤ و تەیؤ مە

 تېنئاخرو خە جیؤما ئینەرهر بەاڵم ئەبە

 ڵېنمېهە

 ن وریچ هەچینیشا خرابتە

 رنؤکە یېۉا کەش کەنمونە

 مزنؤ و وېش هؤرکېشؤ سینە

 ری گیریاننؤکە بە کە

.... 

 کیشۆو ۉیسو یەموهقڕنؤ تە ڕنەر با قەهە

 و کابرایمۉېنە نەمن هیزی چی بازاره

 یشۆکەو یانەرهربەسە

 نەیەکەرېزهڵقەڕېک ال ئە

 کۆت نەم پەچە

 ریک بېخە کە

 یش هؤرۉیارېئاغەقڵؤپچې 

..... 

 ر ۉاچیی با تؤ هەده

 خؤلیاۉه نەفینې ئاسمانەسە

 رسا مداۉهرؤبؤتې جوابو پە

 ردکە شەپزشکیی ئینە

 ...ۉات شەزانستی ئانە

 با رهالبە

...... 



 !بؤ ی تازېتا پیرؤزهساڵە

 ند هۆرامیسیامە

20131225 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موتقنەژه

 ننەسر مە ردمو ئی شاریەرمانا مەهە م جەرهسە

 گاتا ۉېره رؤ بؤۉه

 رمیانینماو شېرو گە

 پاڵنگو کۉیسانی و

 رگو....ۉه

.... 

 راکە

 ۉایېۉ مژنەچی کەکە

 ش دریېنەمتارېۉی ئاسکېۉهکە

 نؤشا سڕ مەرهسە

 یا ئانە

 مانگە دۉانزه

 راکەی موتی وهقنەدارو ژه

 ریمەختو سەچی وهکە

 رو تاڵیۉه

 راراش هەکە

 ند هۆرامیسیامە

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڵەو تە ڕۉاسە

 کە یەردهئی مېدانو ۉیرۆ کە



 رگمە"

 میشەهە

 "نەو هامسایەشەبە

 سا وو کەفره

 اڵتاسەو دهفره

 رو ئا ڕێمنیؤ سە

 تا

 زو تاۉ بدائاره بەیلیشا سپو مەئە

 و کوشا و بڕا و شاراۉه

 مل بنیا و بزیاۉه بې ورکە

 ئیتر ۉیرشا مشؤۉه

 نیدیمیا ۉاتەقە

 قلیچکۆ بە ڕۉاسە

 بؤ پۆ

 ند هۆرامیسیامە

20131210 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شؤخی تارېخی

 نەزیندانە ماندېال کە

 ئاپارتایدی دې بە تااڵۉېۉه ر تاۉههە

 زیاره

 اڵنو ئا نیزامیۆو پەرو پېشەتا سە

 و ئازادی گېرؤ وژنەجە

 نجامرهسە

 بنیؤۉه رهرگی سرشتی سەمە بە



 نەتو منەکەملەچی مەکە

 کې ئاپارتایدیمریده

 تو زیندانیچت زامەنانەتە

 رو وېشا وۉه ۉزانەمە

 کاسەدهبەم ڵەرم و قەونگە جوانە

 وئاسان باوشە ر بەهە

 نەیشاۉادهخانە

 دلې

 و وېشانەونە

 تلنا

 یادو ماندېالی و

 کا کوردسانیڵتانو ونەخە جوانە

 رز و گرامی بؤبە

 ند هۆرامیسیامە

20131206 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاری سەمەرە

 ن ئی شارهرهمەشارېۉی سە

 رد وزه بە

 سور و 

 نۆشۆۉه

 ماچی

 ۉارانی پلوره

 و نەئایې هۆرېۉی هە چی نەکە

   ڵېۉی پیۉیؤمایې پە نە



 ڕېنەش مېحرابو مەدارؤغە

 و سېنەنگاش بەنماو ڕه

 بازاریش

 سۆنگ دهتفە

 ڕاو سێکۆتو پیمانا پېکؤ

 پېچا و نەراسی پېچە

 رمومو الیالی گەده

 داو الریشۆئە

 کنؤ وو پوچی چەمڵەمە

 نۆزې شیرینېۉه

 راشۆبە

 ند هۆرامیسیامە

2013-11-08 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یبانەرهرخو عەچە
 
 اڵنېۉهتە گردو ئا مڵکا تاکە ر جەئە

 یوانېۉههە یا چا گرد دیۉاخانا گؤشە
 رشۆکۆتێ ۉه

  مانایؤ ۉاچې: ۉاچی چېش زه
  ت گېاڵنۆ دما وڵبەئە

 گائاد بە ئیسە
  نەرېۉیەو مېزهیەر سەیا ئە

 نەشېدېۉیەتؤ عابا و کە
 مانېۉڵەس قەده

 رفترېۉسە
 رشۆکۆتێ ۉه

  یؤ ۉاچې: ۉاچی چېش بازارو دینیا و
 یش یاۉان وت پەڵبەئە

 ڵاڵنئاد مە ئیسە
 ماشین و کارخانا رچا گردهیا ئە

 اباناکااڵو ال خی چا گرده
 بانېۉیرهرخو عەت چەنانەتە

  شنەبڕیێ پە
  :یش بې ۉاچؤیؤ پە

  ۉاچی چېش
 دنیان و بؤرژوازی



  خسیان ویش رهپە
 ئاد بؤرژوان ئیسە

 چی ئانا ۉینیکە
 و ئو الیەربەچە و نانەبوه نیا بەنیا و تەئاد تە

  ردان ووېش ۉه
 پاڵشو چەمیش و هاڕهو دهقەتە

  ۉؤژنەنمازا ب
 رسؤتا یؤ پە

  نەتېۉههیچ قېامە جە رې تؤ کەئە
 نی ئانې پیازیچە و سیری و نەرهنی سەچە نە

 یکریەشر مەحە
 چېشیا ؟ جە را و هوریاتەئی هە

 چېشیۆ نازی؟ بە
 س نمازی؟چی ده

 
 ند هۆرامیسیامە

 10-2013ـ31

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جوزئیات
 

  نەریچ قایماییەیکەپە
نەڕهر هەهە  
ڕین بیر هەئە  

یاتیاریۆ حەیکەال پە کە ئانە  
 ناسکی و نیانی

 جوزئیاتیا
 

ند هۆرامیسیامە  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 رگی هارۉه
 

 راۉهرهچو سە
  گرد ساڵېۉ

  یان ۉلی مزیاۉهده بە
  ل و پؤ گېراپە
 نگ و بؤ مدا وڕه
  ریف تنگیاۉههز

  زانی مال ونی خەچامای چە
  یۆمو سڵؤۉهده

 شاریاۉه رۉېنەچېرو ۉه
 نەیچ هەیېۉهدڕه ر الشانەچی هەکە
  ن ونەنگېۉش چەره نە
 نەنەش پەبۉېۉه نە
  رؤش وزان ماخە نە
 رؤشردا بەسە نە

  مبېخە



  یتایتا پەختېۉ و پەگرد وه
 چې راۉیاراپا پېچیؤنە

 رگی هاراماچی ۉه
 

 ند هۆرامیسیامە

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رزاشۆقو بە
 

 ی سوارهۆ هۆ کاکە
 سش بؤئاسمانی با ۉه
 وار رهتاۉېۉیچ بدیە

  ردېنېرزا بەمېت شۆقو بەر چەئە
 ردېنېڕې کەتا کەفڵەو خەمەگؤشېت پە

 تبا لوتە م بازهالنی کە
  و نەؤت پەبیاۉ

 نەبیاۉنؤتە
 یناسەو هەمەنیانت یاگې چە یۆ کەرامەچا کانگاو بە کە
  جېرهشتا دهدو هەسە
  کارهرخیایت گەچە

  یرو ڕاسەیۆ سەتا بە
 

 ند هۆرامیسیامە

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ردکارۉان ۉیە

 
  هۆ هۆ کاکە
 کارۉان لۉا

 ل ئاۉا بیکە
 چا ردهۉه سده

  یەقاپ و شانە
 زا بېبې قە

 
 نەیشەجام نیا تؤ مدیە ئانە
  وکەقاپو ۉېنە ئانە

 رۉازیتاو سەدۆره
 یکەو کۆچ و لیرهساڵە
 ۉیتاو پالەدۆره

 
 رماچە ی گۉهردهنگ کەی ڕهتا کە
  رمای گرفتارو شیرین وهتا کە

 
  رمېبا خېزېۉ بە خېز گېره

 رمېی ۉې کەېۉ پەیچ ۉیرئېمە
  سانەرهو هەهېلیانە رهئی ده

 سانەیمێ چېرو دهبا بزیە
 

 نگاسې درهبؤرێ ده



  ردکارۉان ۉیە
 نگاخت تەوه
 

 ند هۆرامیسیامە

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پادنیای تە
 
  رهرسام: چېشا دانت پېۉهپە

 پان؟ئجؤ دنیات تە
 و رهو پېۉههدنی نەۉاتش: ئیجا چە

 پؤ؟تەنی دنیام نەچە
  ۉااڵهە ڕؤم بە من کە

 غدای،کوشتارو بە
  ی،شیمیایی سوریە

 ی شارالتانی ئېرانی وهؤرچنیە
  ری گردیچۆالی سە

 رونەی زل و بې حەرهسە
 رگئی الورؤفی ڕوسیسە
 بؤ ردهکە نەس پەده

  کریؤ دنیام
  بؤ؟ نەمە
 

 ند هۆرامیسیامە
2013-05-18 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 پ مرمانؤپا، تەر تەۉهتلە
 ن قؤڵې شانؤرهرات دههە

 مریت داش بیبنگاتخڕو عە
 !؟ تؤبی خؤداتمڵەی مەتاکە
 

 ند هۆرامیسیامە

 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 ریکەنە ورتە

 
 ریرکەبە نەنگش چەڕه

 گرد یؤنېرگې ۉه نەرنجەسە دوره
 د خؤنېدې و بەگرد دڕې و بە

 گا رنج مارؤنەسە چی نزیکەکە
 رگارگ تا ۉهۉه نەرگایچەدلې ۉه کە
 نەخییچەماچا دؤزه کە رپاسەهە
 نو پلە رما پلەگە

 نر هەدتەد و بەبە یچەچېگە
  ئانا ی ڕاسی ئی قسېچمەپە

 نەفزیؤنو دنیایەلەچی تە



 نەقایەو بەو ڕازهدلې ئی فیلم
 نەو ئو الیەشتەچو ده
  یؤشا

  یؤی الری الری جؤشا
 رو پلیپل سە
 و رهمەرؤ دهژارې بەو ئاسکېۉې هەالشە

  :شېۉیچ ماچؤش وهوه
 رهکەمە ورتە
  بڕیؤڵی نەنگەو قانونو جەیتانەبا قە

 دڕیؤشتې نەو ئارامشو دهبا سفره
 !ریتېچم بەمشیؤ بارو منە تازه
 ریکە رچی ۉاچو پاسەهە

 ر من بازوچون ئە
 راتیا بەشې مەهە
 !راتیا موهمتارې مەکە

 مدا پاتۆ ئېنې مال چوالۉه
 قناتۆتە رچېنەیا هەئونې مە

  رهکاسیە
 !یاتۆوېت و حە بە
 

 ند هۆرامیسیامە
2013-03-07 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نگ و بؤڕه
 

  خێر گانېۉ یادش بەۉېره
  نەاڵگایەچا نسارو قە

  ۉېۉېی شەپە
 ڕېۉېمە یما دارانەنەمەۉهو ئەمەتە

  نەشی پەش نەئانده
  و ژېۉهرهژه سماۉهپۆ ده
  کېششتەخاڵڕه گواره

 رامانرامان خەخە
 ستې وهؤرۉه

 والنشە رد بەبن دڕنېۉشا کە
  یۆهۆرې ئامێ پېۉای تاریک

 ردې وسارېشا پؤژنێ و ئاسۉېشا گمې کەهە پېۉه
 .م ۉستچە دنیاشا کلکە

  بېردهۉیەنە ۉې ئاندهشەنیمە اڵی جەهە
  ژېرهژه
  چېقې کاڵې فڕو چېقە فڕه بە
  باڵې ره ئاماۉهبارېۉه ریؤههە

  نەدلې هاج و واج و ئېمە
 :جواب و ۉاتش پیرېۉما ئاماۉه
 ،.....نەهداعبای دێ ۉ

 راۉهم کۆتەنگی هەبې ده
  راۉهردهلۉا پېۉای ساعبیۆ و ڕاش کە ۉهشە

  سیودهییو شەر کەچۆسە



  سیندهساۉهنی زیای ئاسؤ دهچە
 نەیاگېۉه ر گوارېۉههە

 .......نەنېنە و هەمە وانې کە
 

  راۉهلەو ئا پەر خااڵنەجا هە
  ڕۉا یچ ڕۉېۉ جەئېمە

  دایمې و نەر ۉهردېۉې سەده
 شانایمې نەباڵېش پە

 ن چی دلېنەهە رقېۉ کەاڵم فەبە
  گولېنە ر فرههە زعەدلې ئی وه

  ر یاگېۉ کۆتې بېنېئادې هە کە نەئانە
 م دېنېده زۉانو وېشاوه ر بەهە
 ر لێۉ کۆتېنمېهە چی ئېمەکە
  نیا زۉانتە نە
  .ا لۉاننگ و بؤیچمڵکو ڕهبە
 

 ند هۆرامیسیامە
2012-12-05 

 ـــــــــــــــــــــــ

 رههۆوبە
 :ماچا

 ش ماچارهن و هۆوبەندېۉ هەڕهپە
  ملش درېژا

 قاچا ر پېسەهە
  ندهڕهئی پە

 و شابازیرو پالرهی گنؤ ۉهرکەهە
 ت بارؤ،ر فرسەئە
 و رؤۉهشتی کەپە
 ندازیئە لېقنە رؤ بەس کەده
 تش ئاما بؤ ور شابازی نگبەئە جا

 بؤ پۆ
  ی لېق و ولینجیۆسو لېقنەئیتر ده

 باڵ نؤ و نەلش مەپەنە
 خاڵنؤ و نەتش مەخە نە

 نؤمەمە نەهیچش یاگې وېشە
 نؤڕ بؤ و گەگرد چېۉش ملؤ گە

 رؤمان بەئیتر زه
 شاباز ر پیرهتا جارېۉتە

  بتاۉؤ باڵې گېرؤ و
 رۉازپە بێۉه

ند هۆرامیامەسی  
 

2013-01-14 

 ــــــــــــــــــــــ



 :یفحە
  خاس خاسېۉ

 سېم ئاسېنېنەده
 مینیو زهسینە
  یفد حەیف و سەحە
 نېپێم نیە یاگە کە
  ئاسان بە ر فرهندا هەئە

  گېڵنېنېشۆ پۆالره
 رکۆتێۉهتا بە

 و نەچېش ئینا یاگې چېشیە
  کې یاگې کېنە

 ن الرهکۆتە

ند هۆرامیمەسیە  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 چېش بې ئەگەر؟

 
{mp3}chish bii eger{/mp3} 

عات ال ششیگا سەهیزی ۉېره  

رشیت بەتاقە نیایی جەتؤفو تە   

کامی نگی وېش داۉهتاڵی دڵتە  

ردێ تؤ زامیکیش کەبېشۆقیچ مە  

ختانەو بەمو ڕؤمو شیەچا ڕه  

ختانەسە چا گرمو قاڵو ساتە  

می دؤسېۉی خاسیۉاو هامدههە  

یاسیی هەو پەنگېۉ دههؤر نیانې زه  

نگېۉ زیانەنگېۉ لۉا و دهچند زه  

یاسی چون وېش دؤسانەنگو هەده  

ردۆمش دا دهده رسوجؤنەپە جە  

ردۆل کەالوپەرو داخاش پەفتەده  

و ئارامی بېنېشؤنکۆتە من کە  

می بېنېهامدهمېۉ زرؤ دهتامە  



رارانتەمن نگە و ئاد جەمدیە  

راخت ۉېرانتەو سە ماۉهتلیان خە  

تاۉهو باساما نیشت سیاسەپوره  

ش کریاۉهردمی بې بەنیشت ئۆ مە  

مسەدؤسی داخ گە نەش دا پەدرېژه  

مسەدۆریۆ هؤشیار و هە گرتش بە  

کنېرهی دانې ئېشی تەمەم دهده  

داخا ڕېزنېره ی تؤمېتاۉتاۉه  

مېدوارمېۉ هەمېد دهتاۉېۉ ناهە  

هاۉار مېۉ بەده ئارام  تاۉېۉ بە  

رونش گریېر دهتەمن بە ئاد جە  

تاراج بریې تیش بەکااڵو تاقە  

درۉېنیان بەۉاچې چواردۆرما تە  

ندیشې زرۉېڵبې ئەتې قەسیاسە  

یچۆر، چێ ال ئېمەۉاچې چېش بې ئە  

یچۆختا سؤتەی پېکیا و بەال ئېمە  

بیێت ڕاسی بیێ و گؤڵدای نەسیاسە  

بیێڕېکی بیێ و وېالدای نە بە  

بیێرم نەشە درکنای قسې دڵی ئېنده  

بیێرم نەگە قی پېسەبازارو دڵ ڕه  

بیێنېژاری ئیتر نەڕوتی و هە  

بیێنېو بېگاری ئیتر نە سؤخره  

بیێژیۉای با نە  نینی چەدژمە  

بیێبا نە ن و پیایجیاۉازی ژه  

بیێقنای نەوې تە  بیێنېمینې نە  



بیێڕفای نەئە یارهبیێ تە یارهتە  

 مافې مرؤۉی چون وېشا بیێنې

ل و پۉېشا بیێنېچون وېشا پە  

بیێنېلې نەرو مل کنیێ و کەسە  

بیێنېلې نەکېشیێ و شە  ڕ و باڵپە  

کرېێ بیێنېرام نەراڵ و حەحە  

بیێنېدریێ رگی نەو مەتااڵۉه  

بیێۉای نە نې ڕو بەت شەسیاسە  

بیێۉای نەدنیاما دنیاو ناره   

کېشتێژگی تؤكلی نەهۆسارو مە  

برېشتێی پؤخڵې نەنانو پاکیزه  

بیێزمۆنیای نەبە سگانەرههە جە  

  بیێخماخ شای نەچە نەال باروتیە

بیێلیلو ال الری نەزه ڕاسی   

بیێدیلو بېکاری نە کارامە  

بیێساس نەکە ری بەو هؤنەەکاس  

بیێخاس نە قو پوچی پېسەرۆنە  

بیێتنای نەڵەیچۆخەبا ال ئېمە  

بیێبلېغی سیاسی هؤرنیای نەتە  

بیێم نەڕ ستەی پەۉهتەرسو نەپە  

بیێم نەده دۉه ناسیؤنالیزمې   

س بیێمچ و پېچو ڕاو مافی با ۉهقە  

س بیێکە رس هەبیێ و گرد کەنە س نیمەکە  

بیێنې شبارې تز و ئانتی تز وه  

ر السارې بیێنېمتەنتزې کەسە  



بیێباو نە رتؤی ئېندهنی سەیل چەمە  

بیێڕ زوخاو نەپېمای بە ڕاو ڕیشە  

بیێر نەشما وېش زامدهرمان ۉرهده  

بیێرنەئؤسای خشت سازما ۉېرانکە  

بیێم نەرهەر مەرمانما داییم هەده  

بیێم نەراح کەبیێ جەراحییچ جە  

سا بېش ئەکڵپە یاس داخېنەهە  

ژمارې و چون وېش ئؤسا بېردې ئەده  

ر:ۉاچې چېش بې ئە  

کسانی بیێنېیچ ئازادی و یەچېگە  

 پرنسیپې مافې ئینسانی بیێنې

ری بیێنمېریکې چېۉاتەیچ خەبا ئېمە  

ری بیێنمېیاڵو ۉیراتەخؤلیا و خە  

ردێنېکاریما کەیاڵې ئؤسچانیشا با خە  

ردێنېفینا ڕؤزگاریما کەۉیرې ئاسمانی و سە  

شدارې بیێنمېبە نەتېکنیکە دنیای و جە فرمولیما دێنې بە  

دیارې بیێنمې نەبیێ و یاگېۉه رانەما دلې سەرهسە  

یاس ڕاس ماچییاس هەۉاتم: هە  

ری ۉاچیزو ئی چېۉا کەکریؤ ئاره  

ڵشاخەوېشا و شە اڵم ئی گرفتې بە  

کې کېشابارو گڵېمە گؤشېۉ جە  

رؤش کەبېز ئۆ ئینیشا جمش وه  

  رؤ و بې هېزی بە هازی مارؤنە

بؤر جمش نەبؤنە و ئەر بېز نەئە  

نؤو گە  نؤۉهمە گردچېۉ یاگېنە  



بیێو بې ئاۉی نە ر وشکی گؤمې ئە  

ر ماساۉی بیێهە نگ بؤ تېڕتېرهره  

ر ئاژېۉی نیازېۉش سازانهە  

ر نیازېۉی چېۉېۉش وازانهە  

بیێنېنە حنەب و شەسەر موحتەئە  

بیێنېنە  زمەقی و گەفە  زاهېد و   

الم مجؤره؟ی تاۉې کەحافز کە  

ڵې بارؤ و دیۉان بنیؤرهزهغە  

یمانېش بېنېرۉیزی و تەختې پەزه  

یمانېش بېنېداخې شیرینې و پە  

سشا بیستونۆرد و بەرادشا بەفە  

نجی بېچونۆا داخ و ڕهتلناش  

بیێ قوربانیرادیچ نەنجو فەڕه  

تاقو سانی؟ ی شاد بې بەبیستون کە  

نەو هانە مەو دؤڵ و چەرهچی ده  

نەئانە ن، خاسیچ و باس فرهقسە  

ڵباۉهقە رو کردهراۉهیؤ ۉه  

نگې بنیاۉهو نازؤ پە مدرؤنە  

و ۉاتم: نەم دا پەدرېژه   

م بؤۉهی دنیای جەرچند تاریکهە  

کوشیؤۉهی مەمېۉېش پەشۆقو شە  

بؤد ڕانما نەرهر خەاڵم ئەبە  

بؤنا نەرپەژگی و وشیارما سەمە  

ڵېگناما ۉهعلمو دانشما نە  

ڵېیا و گېڵنا گېچەتې مەزامە  



و وېما بزانمېردهمشیؤ ۉیە  

 تارېخو وېما و دنیای بوانمې

نتایانا، زانای سپانیسە جە  

تېۉ چی بارۆ وېش دان زۉانیۉا  

راۉهیاد بە تارېخ جە ئانې کە  

راۉهناچار تارېخ تېکرار کە بە  
سانێ و ۉاتش:مۆ ئەقسېش ده  

نگېۉهنگاو ڕهرو ئی گۉه ڕهسە  

نگېۉهراو دههە یلەکە ئی گۉه  

م ئۆ سرشتی دارمېن چەش ئانەوه  

یمی و ڕکې ۉیارمېردهقې ۉهچە   

نەبؤی جؤرا و جؤریەنگ و دلې ڕه  

نەم و دؤڵ نزم و هؤریەگېجو چە  

ئاسا ڕاو وې بېزمېۉه رهکەچە  

نؤ خېزمېۉه ر کۆتی جەنی هەچە  

رؤن ڕا گیری کەزهڵبەنازمې قە  

رؤڕاما بە ال ڕێ برمانؤ و جە  

رد بؤنەزه مەۉیسا ۉیرما دهئە  
رد بؤنەکە ردا تازهرمانو دهده  

گرفت سازېنېڕا چارې کؤنې   

وازېنې گرفتې تازې تازه  

کریؤۉیرو هیزی ژیۉای مە بە  

بریؤشان مە بارو ئارؤیما بە  

سېشۆبە هیزی چؤرتکە ژمار کەهە  

سېشۆئارؤ کامپیؤتر ناڵؤ ده  

ئارؤی هیزیش ئاست جیا رپاسەهە  



زمام بەلۆ هەلۆ ئەۉایچ رۉېۉا ئەسە  

یبیەتؤ نە ت ئانەدمات بڕیؤ خە  

ییۆ و قرتیەکؤشیە و باسانەرمەگە  

ند هۆرامیسیامە   
2013-09-03  

 ـــــــــــــــــ

کەسیاۉه مەقاۉلە  

{mp3}qavlemesya{/mp3} 

مارمان و خەخە ردهنجی الۉ بەڕه  

مارؤزگاری سیاۉ سیرۉانو چە  

ختیدبەت، بەینەۉېرانی مە یانە  
ختیسە یی و ژیۉای بەئاۉاره  

ریچ دلې ۉاچانەمتەهەئینې و   

سېۉشا ئینا ملو کوردانەده  

رو داستانا موازؤداستان سە  

رۉزؤگؤشېۉ بە  تا یؤ بتاۉؤ  

دلې ئینیشانە ئاناره ئیسە  

روۆ نیشانە:نجېۉی کەڕه ختەسە  

رامەو کەیەی سەیو الرۆ بیەکە  

راماڵو دهی شەردههامڕا هؤرکە  

همو ڕێۉده ماڵېۉ جەگرؤ هە  

ما نیا ئۆ کؤگێۉهڕوه نەشێنە  

کریاۉه رهنگیما بەنی دهچە  

مېهر زیاۉه ی چون وېش بەوهیانە  

رزانەردیمې پیری فەش کەخؤڵکە  

یانە کۆتیمې شؤنیش و لۉایمېنە  



یکەو بانەلۉایمې تا قؤلە رپاسەهە  

یکەال گوڵ و گوڵزار ال ڕېحانە  

ی خاس ئاما بېۉهسېکۆتو قولە  

ش ڕازیا بېۉهرنگا وهقاڵی و سە بە  

ییش چۆ ئېو سادهبې و بوه پرهکە  

د ویالیاش پۆ بېفاو سەچی سەکە  

یشوهنی مېهرو یانەبې و چە پرهکە   

یشد شېراتؤنې ئاخ کېشېنې پەسە  

 یاگېۉۆ ۉلی و لۆالۉو بانی

و رېحانیو بوهیاگېۉۆ شنە  

رمنڵې شەلێۉۆ هارگا و دوکە جە  

تری گیان ئاخنچاشتی و عە چۆالۉه  

نگو ئاۉازوهامسایلێۉۆ ده جە  

و شیرینو هامڕایلێۉۆ ۉاتە جە  

یرهسیمو دهماڵ نەیاگېۉۆ شە  

یرهو ال بەوا و جۉهلێۉۆ نە جە  

  ڕ شادمانی بېیل و پەۉا کەهە

بانی بېمېهر بې و مېهره  مرجەسە  

ماڵینی شەبانۆ و چە چا قؤلە  

یاڵیخە ڕ بەشی پەروهسەدلې   

مینکە  نەمانیایی ڕێما ۉستە  

مینخت داما زهس تەده ناستما بێۉه  

ش کریارمانەمانیایی هە تا کە  

کېش گریایچ چاشتەسیاۉه مەقاولە  

یۆن یانەمو ڕازا خاۉهر دههە  



یۆرهو دهئاۉازو خؤڕه گؤش بە  

 نان و چاشت و چای هامڕا ئاۉ و دؤی

و ڕؤینی سۆزهنجیر چەنگور و هەهە  

ندهوهرکېشیێ ئارام و ئەوریێ و سە  

ندسېری وېش یاۉنا و ئاوراییش هؤرکە  

یوهو یانەمەنی ڕېز جەچامای چە   

یرهما نیا دهڕوه  ڕیزما ۉنارا و  

سئۆده ما بڕی و داماۉهرهده  

سمما هؤرۉهرجەی سەمیانەتا ال کوره  

مۆاسگاما چەڕا ڕاو نۆسودې و پ  

مۆۉه بێ دهشە مدرایمې تا کە  

یرهرۆکو دههېمای مانیایی سە  

یرهسپارێ بېمې سێکۆتو نەنە  

کدار چون وېماسېۉ چەده گانەده  

ر نیشتې یاگېماسازمانېۉتە جە  

بې رزانەی ڕاس فەردمو شێنەمە  

بېر نەرزا هەو مەفره رش بەباۉه  

نانشا وارد و ئېمەئادېچې ۉېنە  

شا ۉیاردکېشیێ و لۉێ و شێنە  

ردبەنە شەلۉای ئادیشایچ ئانده بە  

ردکە ر ئاما و وېش ئامادهسېۉتەده  

ڕۉهئېشنو ئا دما نیمەت نەرهسە  

ڕۉهرهسە سیا سؤتە مەئا قاۉلە  

م گیریاراۉهچوار جارې گریا و هە  

نریاراۉه  مدیس ئاۉی کېشیا و هە  



نەوېش قسې زویە ئی داستانە  

نەسویە قسې ئاژېۉې چنده  

نەب و دؤیەچا دلې تە  ختئا وه  

نەرۆکویەسە چا دلې دؤخە  

مانکە ختی وېش دېنەسە دنیا بە  

مانرؤ زهبې بزانؤ چېش کەس نەکە  

نی گېڵؤبې دۆر چەنە نەرمەوه  

و کې ملؤ و مرؤ کې میاۉؤ پؤره  

رهرهبارېۉتەدنیا و دۆر گېڵێ   

رهردهو زؤری کەی کزهڕاشا پە  

می تؤفېش ئاۉردېسیاۉاو ستە  

یؤی ۉیاردې گاش جەردم ودهمە  

اڵش پېچیاۉهچېخ و چە رگەپېشمە  

دۆر زیاۉهلۉا و دور کۆتۆ و جە  

ۉانې پڕچیێردم چون مورې ملەمە  

پژگیێ انەلۉێ و کوجیې شاره  

گێ وڕارهنو دهۉهن تەۉهتە  

الرهکە دان بی بەی ئاۉهشێنە  

کۆتې و داریێۉه جۉې بنجؤۉه  

کې مڵکا وڕێ و شاریێۉهڵەکە  

ردنجی تارېخی لۉا و ئاۉې بەڕه  

ردکەزؤری درېخیش نە م جەستە  

نردهلۉان ۉیە ختەرچند ئاوههە  

نردهکارو وېش کە  ییچئاۉاره  

اڵی ۉیرېنېچېۉېم هە اڵم فرهبە  



گیرېنې نې و یاگەهە ەنینمەزه  

مارانې  ئجؤ زامېنې و زامې  

ر زؤخ مارانېژناسا و هەمان مەزه  

شؤۉهت ۉیر مەگم قە خشەی نەشێنە  

ر پؤی مدؤۉهو هە نەش سۆزهداخە  

سا یادشا بؤ گرامیبازېۉ چا کە  

رامیختو ۉیر و مەرد بەگیانشا کە  

ندوېنېرهاڵی دهبازېۉیچ هە  

سوېنې لمە نەییەئاۉاره  

ی لۉێنێ جاو وېشافرېچشا بې وه  

چی ئېش و نېشا نەجایشا دوره  

الراتە رزهۉاو بەبازېۉیچ هە  

الراۉیرو کە نمازؤ گناۉه  

داخۆ چا گرد خېزانیە اڵم بەبە  

بانیەچا پیر و جوان و چا مېهره  

رو بانیەچا هارگاو دېکپا و چا بە   

  و نانیەسفرهو قاڵی و چا  چا قؤلە

سۆ بؤ نیانیشانېۉ ئارؤ ده  

ی گرد چېۉ پژگیاو شێنەختەی بەپە  

ی داستاناگېڵنای و نۉیسە مزانو بە  

رو زۉانایانې و گنا سەنامې مە  

دۆرا دنیای؟ اڵی جەن هەچېشما دیە  

ۉایردمو سەکې ماچؤ ڕۉېۉ مە  

یېۉ تاریخو وېش منۉیسؤۉهکە  

ڕۉا مېزؤۉهرو ئا نجبەنج و ڕهڕه  



ڵکی ئازادیو خەۉیەڕه پېسە   
گنؤ ئۆ وادیما و مەتە گنؤنەمە  

یۆمیانەرزو کورهتا دیارگاو بە  

یۆرو ئا کؤگا و یانەراۉهۉه  

ڕؤزگاریە  یادېۉ چا ڕؤ و پېسە  

خت و دژواریەقؤرس و سە نجەچا ڕه  

وردی نارؤ و سازنؤ بە بینێۉه  

ردی؟نی تارېخو کونؤ چەتا مە  

نۉاڵېۉش هەسېۉ هەر کەگەجا ئە  

ننەسېۉ ۉېنېۉش پەنامېۉ ئادره  

مزانؤ ی دیاریەمێۉهیا شؤنە  

یامېۉ کیانؤسا پەش پی ئادرهبە  

سی پؤسیئادره  

ریال شؤشمې وا  

یبیەخیابانو نە  

ساریخە  وکوجیە  

شتینجاو هەو پەپالکو سېنزه  

شتیی ۉېرانی ڕهو ۉیرشیەیانە  

ماۉای ۉېران مایل  
رکی گرانت ئەئە  

پو فامیاهوی پە  
 داد کامی ناکام

نی سپاسیچە  

ند هۆرامیسیامە  

2013-04-11  

2013-05-13  

 ـــــــــــــــــــــ



( 08-05-2013)یسبوکیۆرو فەبې سەتڵەبازېۉ شېعرې و مە  

رهندهسکەئە  

نؤی سڕ مەرهندهسکەکارو ئە م جەرهسە  
مدۉؤره و ن چون خلؤرتەنشیمە یاگېنە  
  نؤکە چاڵېۉه

و وېش شارؤۉه نەبېخی بېخشە  
نؤڕا مەمەچە  

و نەریەتا دلې قاڵو ڕاگؤزه  
  نەریەسەر و هەیا هەچېرو پە

  مرؤچېۉی بېچاره
  ژارهی هەمامالېۉه

 پاشا هؤرگنؤ و گناره و
رارهی بەو وېشا تؤشېۉش پەالشە جە  
  توتاقە م جەرهسە
نؤی سڕ مەرهندهسکەئە  

 
ند هۆرامیسیامە  

2012-11-24 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داخە

  یچشا ئینېنەیۉه دلې داخانە
  کابرای ماچی: بە

چېرت لؤنەهۆرزۆ با ئاۉی نە  
چېرش و ئاۉی ملؤنە هؤرزؤۉهمە  

نەیا ماچیش پە  
  هؤشت بؤ

نەگنیشەلی و نە، نەنەچاڵیە ئانە  
  دؤگؤش مە
نەخت گنؤشەملؤ و تە  

  چامای ئیتر
 هاۉارې

چېرم نەئای ئاۉی ئامێنە  
چاڵیش نانەئای کۆتە  

  را ورمو شاری بەوه
راڕې کەگؤشې یؤی کە  

 
ند هۆرامیسیامە  

26032013 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رههۆوبە  
 ماچا:

ش ماچارهن و هۆوبەندېۉ هەڕهپە  



  ملش درېژا
قاچا ر پېسەهە  

  ندهڕهئی پە
و شابازیرو پالرهی گنؤ ۉهرکەهە  
ت بارؤ،ر فرسەئە  
و رؤۉهشتی کەپە  
ندازیئە لېقنە رؤ بەس کەده  

تش ئاما بؤ ور شابازی نگبەجا ئە  
 بؤ پۆ

  ی لېق و ولینجیۆسو لېقنەئیتر ده
باڵ نؤ و نەلش مەپەنە  
خاڵنؤ و نەتش مەخە نە  

نؤمەمە نەهیچش یاگې وېشە  
نؤڕ بؤ و گەگرد چېۉش ملؤ گە  

رؤمان بەئیتر زه  
شاباز ر پیرهتا جارېۉتە  

  بتاۉؤ باڵې گېرؤ و
رۉازپە بێۉه  

 
2013-01-14  

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ،رهپا واره ردهشا بەخۉانېۉهدین، ئانا سرهڵاڵ نەۉاتشا: مە
 چېش؟ ئېمە ی بەۉاتش: ده
 .راش بەو شمەی یانەی ئاخر پەۉاتشا: ده
 چېش؟ شمە ی بەۉاتش: ده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نگ و بؤڕه
 

  خێر گانېۉ یادش بەۉېره
  نەاڵگایەچا نسارو قە

  ۉېۉېی شەپە
 ڕېۉېمە یما دارانەنەمەۉهو ئەمەتە

  نەشی پەش نەئانده
  و ژېۉهرهژه سماۉهپۆ ده
  کېششتەخاڵڕه گواره

 رامانرامان خەخە
 ستې وهؤرۉه

 والنشە رد بەبن دڕنېۉشا کە
  هۆرې ئامێ پېۉای تاریکیۆ

 ردې وسارېشا پؤژنێ و ئاسۉېشا گمې کەهە پېۉه
 .م ۉستچە دنیاشا کلکە

  بېردهۉیەنە ۉې ئاندهشەنیمە اڵی جەهە
  ژېرهژه
  چېقې کاڵې فڕو چېقە فڕه بە
  باڵې ره ئاماۉهبارېۉه ریؤههە

  نەدلې هاج و واج و ئېمە
 :جواب و ۉاتش پیرېۉما ئاماۉه
 ،.....نەداعبای دێ ۉه



 راۉهم کۆتەنگی هەبې ده
  راۉهردهلۉا پېۉای ساعبیۆ و ڕاش کە ۉهشە

  سیودهییو شەر کەچۆسە
  سیندهساۉهنی زیای ئاسؤ دهچە
 نەیاگېۉه ر گوارېۉههە

 .......نەنېنە و هەمە وانې کە
  راۉهلەو ئا پەر خااڵنەجا هە

  ڕۉا یچ ڕۉېۉ جەئېمە
  دایمې و نەر ۉهردېۉې سەده

 شانایمې نەباڵېش پە
 ن چی دلېنەهە رقېۉ کەاڵم فەبە

  گولېنە ر فرههە زعەدلې ئی وه
  ر یاگېۉ کۆتې بېنېئادې هە کە نەئانە
 م دېنېده زۉانو وېشاوه ر بەهە
 ر لێۉ کۆتېنمېهە چی ئېمەکە
  نیا زۉانتە نە
  .نگ و بؤیچما لۉانڵکو ڕهبە
 

 ند هۆرامیسیامە
2012-12-05 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ریکەنە ورتە  

 
ریرکەبە نەنگش چەڕه  

رگې گرد یؤنېۉه نەرنجەسە دوره  
د خؤنېدې و بەگرد دڕې و بە  

گا رنج مارؤنەسە چی نزیکەکە  
رگارگ تا ۉهۉه نەرگایچەدلې ۉه کە  
نەخییچەماچا دؤزه کە رپاسەهە  
نو پلە رما پلەگە  

نر هەدتەد و بەبە یچەچېگە  
  ئانا ئی قسېچمەی ڕاسی پە

نەفزیؤنو دنیایەلەچی تە  
نەقایەو بەدلې ئی فیلمو ڕازه  

نەو ئو الیەشتەچو ده  
  یؤشا

  یؤی الری الری جؤشا
رو پلیپل سە  
و رهمەرؤ دهژارې بەو ئاسکېۉې هەالشە  
شېۉیچ ماچؤش وهوه :  
رهکەمە ورتە  
  بڕیؤڵی نەنگەو قانونو جەیتانەبا قە

دڕیؤشتې نەو ئارامشو دهبا سفره  
ریتېچم بەمشیؤ بارو منە تازه ! 

ریکە رچی ۉاچو پاسەهە  
ر من بازوچون ئە  

راتیا بەشې مەهە  
راتیا موهمتارې مەکە ! 

مدا پاتۆ ئېنې مال چوالۉه  



قناتۆتە رچېنەیا هەئونې مە  
  رهکاسیە

یاتۆوېت و حە بە ! 
 

ند هۆرامیسیامە  
2013-03-07 

 ــــــــــــــــــ

رمانەهە  

تردهکەی وېت نەو پە ردهت کەرمانەهە  
تردهکە یؤ چی گمانا و پېچیؤنە  

کرې گیریانی یا کرې گیری و بە  
یۆ،یا دوربانە  

,, 

  بؤجبېش تؤ نەتە
 لۉانی و فۆتیانی

 
ند هۆرامیسیامە  

 ــــــــــــــــــــــ

 کؤشنۆ با بلؤ!
 

ربا وپلت چەم و ده  
  نەماتەو چەگؤمە

  ی دزیو تېاڵی و توتەداستانە
رؤلې کەمە  

مامی بی ونی نەنا بې چەتؤ بە  
  ری پینەی کەرهزامې قؤتە

رشی وریۆ بەۉهمو تەو دهتریشکە ت جەرهچی سەکە  
و پوازیت دا ئۆ سینەداڵەمە  
یرما زانان جۆهەخاۉه لېڵې بە مې ئېمەچە  
و قااڵۉی ئامایۆ وانایقڕه بە اڵم تؤ المانەبە  

تینیش رهنات و دهڕهکە رهکز کە  
 ونیانۆ

  راو پارېزنای پیرېۉی کەهە
بینیش نەست نیانەده  

یردهی و جؤتڕېسو جەهامرا قافڵە  
یکە س نمارؤۉهو کە ی کؤنېنەڕهگە  

و بڕۆ سیا واز باره  
هؤردڕۆم و هؤری کەرهبە  

رؤمێش کەی تەنما پە کە ئانە  
رؤو وېش بەی مایې خؤفەنا پەپە  

بؤ ما گؤشو ئی باساشەستە  
نی کوشنۆ و با بلؤسابیر ۉاتە  

 



ند هۆرامیسیامە  
2012-11-12 

 ــــــــــــــــــــــ

رگی زمسانیبە  
 

ناز بە نۆشەڕچینیۆ ۉهرو پەگە  
ئاۉاز رزو چناریۆ بڵبڵ بەبە  
ماسە نگێۉ بەو بە فەده افېۉ بەت  

مازمشا جەن، بەسەندشا بەگؤبە  
ن تؤیچ وې برمانیشەسا وادهده  

رگی زمسانیبە ۉزی ئۆ الۉه  
 

ردۆی نؤ بەر چڵ بزهسەچرؤ نە  
ردۆۉیار ئاما و ۉیە ژ بەرهژه  
و خاڵخاڵ دیاۉه مێۉهمې ڕهتە   

ر پېکاۉهمەچیری کەو نەپېقە   
سېۉ شانیتا تؤیچ دهسا نؤبەده  

رگی زمسانیبە ی ئۆ الۉهبنیە  
 

نگ پؤشاۉهیڕهی مەوان جامەرخەئە  
ش بی چون وېش جؤشاۉهروهسیروان سە  

و نساریرۉا لؤمەز بې پەنگەتە  
رهاڵ خااڵن دا دیاریسە ئاماۉه  

و مېدانیختەراڵ تەۉهتؤیچ شیره  
زمسانیرگی یچؤر بەن دهشەواده  

ند هۆرامیسیامە  

 ــــــــــــــــــــ

 قؤتەرېۉ

  سیاۉاوه تلە
رېوقؤتە  

مومش نیا بې دهده  
رېۉی وۉهتە  

 باسو
ی وگ و ڕیشەفاو ڕهوه  

رېی کەیش پەسەتو دارو دهخیانە  

ند هۆرامیسیامە  

2013-05-08 

 ـــــــــــــــــــــــ

 کەڵو شاهؤی



{mp3}kelhw shahoy{/mp3} 

شاهؤی سیا ساڵش بې ئا ساڵە  

تاڵش بې زمسانی چاره ختەسە  

ۉارا مانگېۉ  و چند سااڵ بەرۉهۉه  

رزش ۉیارانا مەش و کؤش تەکە  

ت پڕوکن بیتاقە رهسەردا ۉهسە  

کن بین ترهۉهرد تەرش کەی سە کزه  

  ی ئۆ گرد لێۉ یاۉێ رمانې ڕچەفە

م گرد ناۉێرجەو كاڵۉېش سە سینە  

رگێ بڕیێرې گیریێ گؤزهگؤزه  

مېدې دڕیێمێ پؤژیێ هەشؤنە  

ڕائارا و نە نە ن و دپاڵ مەقە نە  

ڕامە نگیانەکؤیی پە یوانەحە  

مۆکېشیا و داش ده زمسان پی جؤره  

مۆشاش تلنا ستەرکەژیۉای سە  

و ال ئاوراییۆگؤشە م جەم کەکە  

ڕاییۆمەنگو ڕؤ چەو تەڕؤچنە جە  

تی ئاما و زیاۉهسؤ بېتاقە  

ش نیاۉهش ئاۉرد و ڕۆزهخؤتبە  

ۉانیپاو هېز و تە گا پېچیېنە  

وانیرؤح و ره  مې شانېگا نە  

منېو پایداری نەمەرچەن پەگاهە  

منېمېدی پېچنې و چەن هەگاهە  

نجام ئاسؤ کۆت ئۆ تاریکیرهسە  

ۉانی یاۉا باریکیو تەڕیشە  



میایداری نەپا و مەرچەدارو پە  

میارمۆ بی بیداری چەت نەتاقە  

د کېشاقە و خؤتە رهکۆتە بؤڵە  

رونش ئېشامین، دهدڵسؤزی خە  

ڵېۉی جوانکە و باسانەرمەگە  

مېدان م ئامانەسەشان و مل هە  

مردۆ چەاڵش کەم گېڵنا و پیرو کەچە  

مۉاڕهکڕیز ئەرسې یەپە رهشەگرتە  

رد، باۉش دا الۉهۉیەسمی ڕه جە  

م زیاۉهرجەڕچینا عؤرفی سەپە  

ختا ؟ر سەهە و ئېمەشەرسې چی بەپە  

ختا؟دیما بەبە ختانەدلې بە  

ختر سەران هەختو گؤزهیاگېما سە  

  خت مېوما ئۆ تەگاهېۉما شاهؤ و ده

نبزانو بنارېۉیچ هە خؤ پاسە  

ننەچەم ئاڵفش نې و هەڕېش هەم مەهە  

لینیېم دیېنې من پی نزیکانە  

ژنیېنېنا و قسېم ئەمشا بیەهامده  

نەرمەئادې گرد جایشا گە ئیسە  

نەرمەن و ئینێ وهسېرشا وارده  

مداری کریان و چەشا هەشوانە  

ئاڵف و ئاۉ دریا نەمنەیاگې ئە  

خماخې شانېبې و چە رم بیەگە جوانە  

مانېچون هۆر گرمنې و داخې ن  

ل گرفتېش هؤر دێسەتېرو تە بە  



ردێو زؤخاۉېېش بە مېش متېرهخە  

خاس خاسېۉ گؤشش دارا بې پیره  

ش مدارا بېت نما بې و وهتاقە  

ش و زاتشبې وره زموناۉی ئە  

ۉاتش نگ و ژیرانەده ئاماۉه  

ختۆختا و ئینایمې سەڕاس ماچی سە  

ختۆتە مېۉ کؤسااڵن تاۉېۉ جەده  

ختی ژیۉایسە ختی و بەیۉای سەس ژبە  

و بابایکەمەنې چەچون یؤ نیە  

لېش شانمې پەوه ختاۉهسە ئېمە  

لېو مە گؤمېنە و قوڵی داستانە  

یچ ماساۉیو ئېمە نەختی ئاۉیەسە  

بؤ بې ئاۉیماساۉی ژیۉایش مە  

رانماگؤزه ر ۉینی گؤال ئاڕؤ ئە  

مانماس و کەری دان دهچېۉاتە  

نرو وارشا هەسە ختېچەسە خؤ ئی  

نوارشا هەرکاۉ و مېرگەکاۉ و سە  

راۉې دۆرو سیرۉانیده ئیسە  

وېت خاس مزانی هارشانەنیم ۉه  

تېک دێنمې نەنابابا ۉه  ئېمە  

شېۉنێنمې نەڕاۉچی ناڕاۉچی ۉه  

مانبې و کە ئۆساینو راۉې تیره  

رمانکېۉ دهنېۉ بې و کولەزه ساچمە  

و باروت ڕېک ۉزې ساچمەتا ڕاۉچی   

زېهؤرۉه یف حۆت تاقکە بە مابزڵە  



ژارهخماخ بې و پیفې هەئۆسا چە  

ی گڕ دارهبې و گرؤڵیە ی تیربارهکە  

راش کەشاو کەپێ کە ڵې بەر کەئە  

راشا خؤ باڵې بەژی کەرهژه  

دو تاپڕا و ۉینیش بە ئاناره  

ریکا تؤمو ئادیشایچ بڕاخە  

لینیېت دیېنې شانەتؤ پی کە  

بېنې ختو دیلیم دلېشانەمن وه  

چېشازمو گۆڕیشاو هامنو پە  

یان چېشارهدیېنېم و مزانو جە  

سیمو خڕخاڵو دهی بازنە پە بدیە  

سیمرو یاگې گرد کەیت باس کەتا پە  

سیمی قااڵ ڕو نەزه نە ئینە  

و چېۉېۉیا ۉیریچش تااڵساختە  

ی کاریزامېۉ  و نەیاگې زامیە  

ی یادگارینۆ پەنەمە پېسە  

نماش ۉستەیا شؤنەڵەزامو تە  

نڕستەپؤسش لۉانو موش چۆ نە  

پو یاڵۆر ئەڕۉا هە ڕۉېۉ جە  

ڵۆتە دامی و بیانې بە کۆتانە  

مو زامی کاریۆچند ڕۉېۉ ده  

نا دیارو رؤی نا دیاریۆمە  

نەو وېمەگېج و گم دلې ونە  

نەپەڕا بېنې یؤ بیاۉؤم مەچە  

کؤ لۉې و هاوارم کؤ بەناڵە  



ۉېسرهزامم کاری بې و ئېشم نە  

و ئاسنی و زاموو گیانی بېگازه  

ردای ژیانی بېی و ۉهباسو ئاستە  

بې و گیان بېزار بېنې گیرم وارده  

ڕزگار بېنې رگم یاۉې و نەمە نە  

شا پېتۆڵەنجام ئامێ و تەرهسە  

تۆرداشا پەردا و کەمنیچشا بە  

یو و بزڵەلەرهرداشا هامڕا ۉهکە  

یڵەرگ و جوجەی کەکەگاو و گؤره  

ڕ سۆرؤېم دیېو پە ین ر پەگۆڕی پە  

ڕؤېم دیېنجەیوانې مانیێ و ڕهحە  

ڕاش بېپە گیرو گوانە م دیەگاۉه  

راش بېی بینیاش ئاورا وهەکەگؤره  

تېت لەرون لەتۆ و دهسو مل پەده  

تېر پەسېۉتەیەئاۉات وازېنې ۉ  

شؤت خاس بدؤره ی گاۉهی ئانەپە  

گؤره میت کریؤ بېچارهگؤره  

نیمەرېم دیې زمو ئاخرو تەهە  

نیمەبې ژه بە ڵڵێ کرېنې رهبە  

یوانیر و هەتچی بەی خزمەتوتە  

ی تیکېۉ نانیڕیا پەد ڕېزېش مەسە   

رؤنانو ماڵ موه ژارهی هەکتە  

رؤکەیش مەوهس گېرؤ کەمڵې نە  

نگاژې یؤ زۉانش لەرهندای ژهحە  

نگای مریچڵېچ تەن پەسېۉش هەفەقە  



 دنیاشا دنیاو کؤت و زنجیریا

گیر و بگیریا تېن و دنیاو پە  

بې ڕ بیەئازام لە مانەردهچاسە  

بې ڕ بیەکاۉڵېم قپیێ و گیانم گە  

بارؤ ختەر بەن ماچا ئەچېۉېۉ هە  

یؤ شانسېۉ مارؤ نەد شانسیچەبە  

 شانسیم ئاۉردش و تؤفېۉ خېزیا

پڕوزیا تەچې ئێرش گرت پەپە  

مانیرشیې کەی بەمنیچ چون تیره  

ختو سانیرد تا تەکەماتڵیم نە  

رانېشنان نیا لینیې موه ئانە  

رانېشئادې کە  ژیان نیا ئانە  

رزۆبە ختەژار پی سەتیکېۉی هە  

رزۆلە رسود خۉانې مارؤ پا تەسە  

سری بیم و کەریک کەخە شاهؤۉه  

سرې بیی دیلو قەرا چانەخاستە  

نات بارهو زامە دهرچند زام زههە  

ناتارهم قەردا هەد دهنی سەچە  

شانەرکەژار پی سەمېۉی هەده  

چانەد ئاوڕې دلې پەو سەدهمە  

نېد توتېش هەشۆ سەرزای پی کەلە  

نېچې بؤگەپەرماو گۆڕی و تا گە  

شنەی چېشی من دیل بو چەم پەسرهقە  

شنەلیل بو چەو زه نەزنجیر پامە  

ریمەش و کەساتېۉ ۉیارای کە  



رییسەو قەسرهنی قەفاڕوۆ چەمە  

زمونتا کااڵجوانېندې و ئە شمە  

تتا تااڵتاقە ی پیجؤرهپۆکە  

 ئانېما پیرې ودنیا دیېنمې

ن شیېنمېمەواردې و تە شاخ گره  

رې چینیچما بیېنېختتەساڵې سە  

بې ڕسق و ڕؤزیېچما دیېنې  دۆرې  

ختیما ماڕانچی گرد جارېۉ سەکە  

ما هاڕانڕچە  نچؤپیما گرتە  

زانمېس نەم دهس کەبا وېما بې ده  

ی مرمانمېرېنمې چانەتواناتە  

ش بار ئاردېنمېش وهئېمە ختەئی سە  

ېنمېردختی گؤچش کەکو سەژه بە  

ختېشۆ گۆرې بیېنمېدامنې سە  

شیېنمې رهئامێ و کوشە رهکاوشە  

ش بؤنەت باردې گرد چېۉ وهر تاقەئە  

و گولی ملؤنە شی گېڵؤۉهوه  

رارمتەۉا گەڕؤزگار فاڕیان و هە  

راهیزی ڕۉېۉ بې و ئارؤ ېۉتە  

نردا بې بنیەزمسان زاییفا و سە  

نرماش هؤرچنیەگە نؤۉه مین جەزه  

رؤبەمە ت گېرمې ئاندهر تاقەئە  

رؤۉیە رمانەسە ختەسە ئی دؤخە  

م تاۉیؤۉهرجەک سەڵەسەو بە سەبە  

تاۉې جما و سیرۉان الۉیؤۉهشە  



ختیال تە سپاو گؤرااڵ مێۉه  

ختین کریؤ دۆرانو سەکەیمەخە  

نؤۉه ش دیسان جەچیر و پېقەنە  

شاهؤۉهر گېاڵ مەراو کەمەکە  

ند هۆرامیسیامە  

20121214 

 ــــــــــــــــــــ

{mp3}dengiiv ce horamano{/mp3} 

 دەنگېۉ جە هۆرامانۆ

 نەچی یانەو ئە ڕۉېۉ چی ڕۉا 

 نەچی ئانەر و هە نەیەر چی کەهە

 بېنېره نی وېم نیشتەنیا چەتە

 مې دېنېرهداخې گېرېنێ و خە

 ۉاڵیارهتېژ  فون بەلەناگا تە

 ش چاڵکنارهیانە سەنگا گەچون هە

 نگېۉ زیانەده مو گؤشیۆ ده

 نگېۉ وېمانەنگېۉ ئاشنا دهده

 نگېۉی جواننگېۉی زؤاڵڵ دهده

 نگېۉی نیانن دههوهنگېۉی ئەده

 مشیاو شەمەۉاچېنی بڵبڵو چە

 شی و تشییاریکو وهسؤز خە بە

 زامېش کولیێۉه رساۉهمو پەده

 ترؤکشا رېزا داخېش مجیێۉهپە

 نگش هؤربڕیو داخا دهتاۉه جە

 و هؤڕیش هؤر دڕیرهرۉا بەبې پە



 سارهو هەکۆت شکاتو الۉا و لؤمە

 سالەشکاتو بازاراو درؤ و ده

 ی شکاتو تاۉیایشیەرهشکاتو ئە

 و خاۉیایفیای ولەرهو خەمەزه

 نگینگی باسو بې دهباسو بې ڕه

 نگیسی باسو دڵتەەو بې ککزه

ی ۉېرانی و کاسیشیەس نەباسو ده  

شناسیی وې وې نەنجو گم بیەره  

و دلې بازارینەردهباسو گە  

ژاریو هەقیری و ناڵەزامو فە  

ڕی و دېۉای بازېۉیو زهباسو بوه  

راسې و شېۉیای بازېۉیشکاتو سە  

قوڵ و درېژا ڵەباسو باخە  

لېژاو  واشەچە شکاتو میاچاره  

و کارۉانو زؤاڵباسو بارخانە  

گا چؤاڵباسو ۉېرانی و الده  

یرنامەری حزبی و بەباسو ڕابە  

ی نگامەنگی و ڕهی ڕهباسو دېۉجامە  

هاڵیا و لیژنە  باسو کومیتا  

قڕاڵیا پوچا و کۉۆ بیە تەسیاسە  

منایالشو چەباسو خاۉنای و تە  

منایمیای و کوششو نەباسو نە  

نېۉهنگساری و حکمو تەسەباسو   

نېختی و بې مافی ژهدبەباسو بە  

کریز باسش بېبې و یەرم بیەگە دؤسە  



م ڕاسش بېرجەال دڵو منۆ سە  

و ۉاتش فاڵنی: نەش دا پەدرېژه  

کانیتە نۆروزا و یانە ئینە  

ی ژیانیژیۉای دؤخت ئارده نگ دای بەڕه  

نیرمای ۉیر، گفت و هەردهۉۆ کەنە  

بیۆ ۉهئانا گرد چېۉېۉ نؤ نە  

ئېمۆ ڕان چېۉېۉ جەمەدنیایچ چە  

ڕسۆ نؤۉه دنیا جە یېۉ کەکە  

سۆندهساۉهده ۉلې تنگیێۉه  

ۉیرا ئا کؤڵكە یچ مشیؤنەئېمە  

پیرا ڵو ئا گفتەخەنی شەچە  

یمې الۉهسی وېما بنیەده بە  

م بارمېناۉهۉیر و گفتی نؤ هە  

نیو ئینانات چە ۉاتم: راس ماچی  

نی:ن ۉاتەبیە  ماچا و کە پېسە  

ر مشؤرچی پېدا بؤ ڕۉېۉ سەهە  

رمشؤبە کؤنە زیانە ۉهنە  

نەشەیچ ڕاسی تازېش وهۉانەقە  

نەرېشەر سەک جاری هەکؤنېش یە  

سانێ و ۉاتش:مۆ ئەقسېش ده  

سېهؤرۉه مانگە ماڵې ئېمەهە  

سېده رې ئامێنەسارېتەهە  

ماو دنیای دریاۉهنج و بنەب  

رخی نۉیسیا و ونیاۉهردشو چەگە  

رشاخا گاۉیو سەپؤچی داستانە  



ماساۉی مین و مازی پیرهزه  

مام ئېزیاۉهرکۆت و تەمام بەتە  

ڵبیۆ و نریا ئۆ الۉهپېچیا قە  

 ۉاتم ڕاس ماچی و ۉاتم:

نمېمەی جیێ نەی ئانەیچ پەئېمە  

نمېکەمشیؤ ددانې ئا ۉیرا   

نرزانەنی دنیا فەڕؤسؤ ۉاتە  

نر سرشتی و کارش ژیرانەشەبە  

گرسؤ نەرچی دۆرشەکولتور و هە  

بڕسؤ رزانەو فە مشیؤ ژیرانە  

مامنو ۉاتش:کېم تەناسش قسە  

سې کریێنې تا ژڵېۉنمېشاده  

 الشې کریێنې تا جمنمېشا

ژگش ماچامە کە مشؤ نازمې ئانە  

نو قاچائۆ پای ج گنؤرهبېۉه  

ما ۉاچانەتا پە نمېرهبؤ مەمە  

ر نیا و درؤ ماچاژیرتە س چېمەکە  

و ۉاتم: ساۉهمۆ ئەقسېم ده  

دلې زمېنەۉې ۉه ر بەمشیؤ سە  

لېمە ېمېۉهسو پا شانمې و بەده  

سی بازمې و بازمې شاگردیردهۉه  

ر وردیی هەر ساۉا و تاکەی هەتا کە  

ختۆ ژیۉێنمېخت و سەسە کە ئېمە  

نی گرد هؤرس و کۆتی ئاشنێنمېچە  

نەختەچی وهۉان بازمې ئەی ڕهکە  



نەختەی تەیمې جادهسکېش کریەده  

سانێ و ۉاتش:مۆ ئەقسېش ده  

خؤفې گېرؤما مشیؤ نازمېنە  

رؤماو گېجا بارؤ و بەگېجیە  

هاڵ جن و نە و نە نەۉې هەشە نە  

فاڵ و نە نۉیشتە رؤ و نەدؤعا موه نە  

نارخو کامپیؤتریەهامچە من کە  

ناو تۉیتریە  سیبوکیدؤسو فە  

ی شانام پەۉان بازو دانەی ڕهکە  

م بوانانەرا و پەی کەم پەفیکە  

و ۉاتم ڕاسا: ساۉهمۆ ئەقسېم ده  

ختانەیؤ مشیؤ گېڵؤ و بدیؤ سە  

ختانەدلې تە رؤۉهمې کەچە  

واری بلؤره کارهو شەڕیشە  

 تا بیاۉؤ ال ڕاسی دیاری

سانێ و ۉاتش:مۆ ئەقسېش ده لەپە بە  

نایؤ مشیؤ بیارؤ ڕېک ۉاچؤ هە  

ناپە ۉزؤنەنام و نیشانش نە  

نەرؤ کەکەستی وېش نەتاپؤ هە  

نەشؤ پەۉرهس داڵیتش نەبا کە  

س بؤڵکی ئیتر با ۉهی خەشؤن کۆتە  

س بؤەس وېش کیېۉا مشیؤ گرد کەکە  

و ۉاتش: یاۉێ بېنمې ئېگە باسانە جە  

ش مێ و ئجؤم پیکەکەفاڵنی کارتە  

مامیؤن بلؤ و تەنەمەش نەئانده  



ریکەت نەخڵەن سەمەنگم نەر دهئە  

ری و ۉاتش:ختېۉتەی وهی مازمێ پەکەباسە  

ڵېگناما ۉهمێ نەبا تخمې تە  

ڵېتە راما و ۉزامانەندا بەئە  

یمېش کریەم ۉرهرمێ کەمې کەچەتا   

یمېرو بریەیمې و ئاۉهیا مجیەحە  

رانگ کەیلما رهبا نازمې زڕې مە  

رابە یچباتسە مزؤ و نە قسره نە  

نەرگەر بتاۉمې بوانمێ بەئە ئېمە  

نەرگەو هامسایچ کەرگەرگنؤ کەبە  

نمەتە داخؤ ئاناره اڵم بەبە  

  ن، مەنگ نەو دهلەەو ئلەو ئەلەئە

شتا بؤ!پېشکە  

ند هۆرامیسیامە  

 06ـ03ـ2012

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حۆزەالرە
{mp3}hozelare{/mp3} 

 م دیالرهحۆزه نەرمەو وهئېشە

 م دیژارهڕ پەالرېۉی پەحۆزه

 م دا الشۆکەند تەهوهرېز و ئە بە

 داخاشۆرزو ال کؤ بە م داکەتە

 یان چېشا؟رهنی جەرسام: ئاد نیەپە

 رخنا و ئاهېۉش کېشالێۉش چە

 چېشی ۉاچو؟ ماچؤ چېش ۉاچو جە

 ر ئېشی ۉاچو؟خت پەکام زام سە جە



 کریانېش نەوه یەی ئینەمن پە

 ت نریانېڕهبې و بنەی نەی ئینەپە

 ساچېنې منیېۉ دیوارو ئەکە

 کؤگاو شادیش ۉاچېنې نۆسوده

 ردا بېو هەخت شؤرهئا وه نۆسوده

 رزا بېرزو بەڵؤ بې و بەهە هېلیان

 و زۆقی بېری و یانەکؤگاو هؤنە

 ی و شؤرو شۆقی بېندهیاگې خە

 رهادېۉر یؤ فەئؤسا کارې من هە

 یادېۉ ریؤ شیرین کار شیرین جەهە

 پیر و جوان ئؤسێ کارامې جە

 گیان دڵ و بە ئېنې دۆرمۆری بە

 دڵ ئارېنې نم بەۉهن تەۉهتە

 ش ۉنارېنېرېنێ و وهیاگې کە

 دڵ نریاره وارم بەرتارهسە

 شق مجیارهعە م بەگؤشە بە گؤشە

 نریێ نەچنارې دۆرمەسوره 

 ک دریێدارهندېم تەهەیې و سەسە

 تاۉاو شەنی تؤف تاف شنەچە

 و ئاساۉای گرمەقەقچەو چەقەتە

 گابې دۆرم ڕؤ تاۉېره رحشەمە

 گابې ده من نگین بېنې و بازنە

 بېنې و ساڵی ۉیارگەرزهچوار وه

 بېنې رې دیارگەم بڕ کەتا چە

 رما زؤر ئارېختېۉ گەهامنانی وه



 ندام ئارېهەی سەنا پەردم پەمە

 ر بېرما الدهندم گەهەی و سەسە

 ر بېرکەتاۉم مانیا بەو شەشنە

 کؤگا گېرېنې ل پؤلەردم پؤمە

 نا گېرېنېرمای پەو گەتیره جە

 رمانې ڕۉا ئارېنېبڕېۉ هە

 مشا دارېنېئارام چە بە چېگە

 گېرېۉه ئارې و چنگڵە یجەیؤ نە

 رېۉهتەلە یچ ئې و لۉې بەیۉه

 سۆده تاشې و ترېشتە ختەیؤ تە

 سۆی مەدیده کاڵش چنې بە یۉه

 و نازیبروسکەرقو نیگایا و بە

 وازی و ئاۉاتەو ورکەشریخە

 ترو ڕېحانین، عەمەنی یاسەچە

 یاگېم یاگې بې و یاگې ژیانی

 قڵ و ڕازا بېزمو نەین بەینابەبە

 ش ئاۉازا بېنگو وهده تاۉتاۉه

 ردې وانېۉهیؤ شېعرې ئارې و فە

 سانېۉهیش ئەنازۆ پە یچ بەیۉه

 م لۉا بېدۆرانېۉم بې و شؤره

 ندو من چېۉېۉ جیا بېهەساو سە

 یرانمدورۆ ئېنې سە ردم جەمە

 یرانمحە س ئامێ الم بې بەرکەهە

 

 تشیېچم دیې شیانەپاڵو وه



 ختې فرېم شیېکؤسپې فرې ئامێ و بە

 ردام ۉهسەعؤسمانی ئێرش ئۆ جە

 ش هؤردانارهداریم قە تاران جە

 ممۆجوان یاۉې ده نەگرد دۆرېۉه

 ممۆرې و خجڵیې خەکە تیمارم

 راداخۆ دۆرانېۉتە بە ئیسە

 راتۆف و بؤرانېۉتە ئی تؤفە

 ر تېخ شانېنېزې هەئۆسا ناحە

 ز وانېنێېجەسې پېکېنې و ڕهجە

 مېدان یانەگرد جؤر مە بە ئیسە

 رانې ۉېرانکە سەرون چون جەده

 راۉهشېۉ ویرې بەش وهوه ئیسە

 شؤراۉه ژگېرونې پېکا و مەده

 رانېمې بەرېکالمې چە ئیسە

 رانېتا یؤی کؤر کەتؤزې سیاسە

 رؤر بەکا تاۉؤ بەرهئازاش گە

 رؤر کەبە رهو سە ڕاو وېش بېزؤۉه

 نردهتا وێچ کارو وېش کە ئی دؤخە

 نردهنې بەژگو بازېۉیش گېجەمە

 

 رو پایۆپا سە نەیمەکابرا سە

 ۆی مدؤ سڕنایچاکری الیده

 رؤمارؤ و بە رمېۉ گېرؤش نەشەنە

 رؤی کؤک کەری الیدهو نؤکەسازه

 شؤنەگؤچ کریان؛ چون وېش مە پاسە



 ند بؤنەسەمشیؤ وې فاڕؤ تا پە

 یرو شانەسېۉ ئۆ سەده ی سوکەپە

 یشانەسوهده ن وېش دؤ جیای ئاماده

 ندېشزان کاڵ وکاڵ ئەفام و نەنە

 و وېشمنؤ وېنەکشا منیچ چەرهگە

 یاڵیشرش خەرؤم عەمان بەتە بە

 ی پوشاڵیشو ئیدهرؤم قؤربانەکە

 ومیەچەیش مەۉینؤ من پە یېۉ کەکە

 ومیەنەۉاش مە نا و بەستەخامی ڕه

 رزېۉ نېشۆده بە ۉاڵەردهچون زه

 راسې گېرؤ و منیشؤ وېشۆسە

 رارؤ هەس کەمدؤ وېشۆری و ده

 راکەشە للـەماڕای کەرؤ س کەده

 رؤکە قار دؤ و دؤشاۉ ئامېتە بە

 رؤی گرد چېۉی ناجؤری بەس پەده

 بیێنیڵالی نەو ماچؤ: شەمدیؤنە

 کېشیێنی اڵو سانی ڕیشەچون قە

 ناسەبە نەریت ۉهتۆ ڕاو کاریە

 ناسەت خەنەئینای کؤڵېمۆ چە

 

 ندېشنی خامی خام ئەرو چەچېش کە

 ری وېشنؤکە بە کېشؤنەوېش هؤر 

 ۉینؤ یی وېش پاسەرزی و گۆرهبە

 سینؤنی وچونش پەش چەئاغە کە

 هاریندهو لې قەماچی مرؤره



 ژارو ماری نا بەردهکامش کە

 رو ئاد ناحاڵیشارچی کەمن هە

 یلو تاڵیشاملش نیان و مە

 ژېش نیان ئۆ الۉهرهرۆتو ژه

 ۉهسیا ن قااڵۉهشقش بیەرمەسە

 شو یانانربەو من سەزوۆن یانە

 و وېڵو کؤاڵنان جوانم ئاۉاره

 یاردهو جەردهو من بەردهزوۆن کە

 یاردهسو من گفتو مەگفتو کە

 ناڵپؤس پؤشەسو وېم نیا کەده

 نارؤشەپە جی دڕیا و بەرهفە

 ز نمازؤ زامم ساڕېش بؤناحە

 رېش بؤم پەسەم جەردهیجؤرا هەپە

 رېتەیاگې خە گېڵؤ و مېزؤۉه

 رېنجەیاگې خە مدؤۉه رهنجەخە

 مرمانؤ نەو نؤم پەی کؤنەکینە

 ما شانؤسا ئۆ چەلەلمو ده

 نمازؤ زامېم ساڕېشی ۉینا

 ترؤکېۉ بیناو پە مېۉ باراۉهده

 نادهر وېم زهچی خام ئجؤش هەکە

 نادهر وېم بەسرشتو وېما و هە

 دامی ؤ و گنؤنەررکەن سەگاهە

 رو زامیڕانماو شانە بؤ بە

 گرد ۉیرو تارېخی بې ئاگا جە

 نو تېخیڵې خاۉهۉه مدؤنە



 ر لێۉۆ نیاختیم هەدبەدی و بەبە

 ختیادبەر بەیو هەرلێۉۆ مدیەهە

 یم زانېم ڕاو یانەختەبە ختەئاوه

 نیم وانېنیم ساچې شۆق چەزۆق چە

 نیېنێ رهسە الیەالیە بە

 رېنێمې کەریې چەحەنی سەچە

 رېنېبااڵ کە مانەسیاۉچە بە

 ر دېنېاڵ بەلې گیان گەکؤرپە بە

 مۆنگېۉ پؤپەتې دهچی ئیسەکە

 مۆتە گرد جارېۉ شۆقم تلنؤۉه

 دیارم جار جار کامېرا مزنانە

 مبارمی خەسەی جەگېرانې وېنە

 کامچېرو وېنە چیالو چۆالۉه

 را و ماراشۆ ئۆالمکەچېرنۉیس 

 ۉینو نامې فاڕیانا یېۉ کەکە

 ر نامې نریانازوانېۉتە بە

 راپام پېکؤرمی سەقو شەعاره

 ی بېنې و یاۉانا ئۆ کؤمن کؤگە

 یمشیەس نەسی دهنی دهرو چەچېش کە

 یمج الری الر دیەنی شانسی کەچە

 م بارهنەو واز چە نەدهسم مەده

 الرهبو چون حۆزه ر داخداربا هە

 ند هۆرامیسیامە

2011-07-14 

 ـــــــــــــــــــــــــ



 13-03-2011 شؤڵەو شەمې) پەشېۉ نۆسودی(

 فای زامانی کاریممی شەڵهەمە             وان بێداریممعی دڵ شەی شەشـوڵە

 ردمی سەناسەهەڵ ی دووکەرگەگوزه             ردمهای دهرد ڕای ڕهری دهفادهشە

 مروونی زوخاو دریاکەهوشی ده               مم کریــــا کــەتی دڵی ستــەتاقــــە

 مرگوزیدهی بەخشی حا ڵ ئەفا بەشە       می نووری دیدهم ئەریای خەرقی دهغە

 نیەرواز دیارش نپە ئامان وه                 نرشیەن بەتە جە ن دڵەیلێوهخە

 واڵشرسی زانی هەڵکوم پەدا بە                م خیاڵشرجەپای تو بێ سە شونە

 نشونت وێڵە نیا بەد تەڵەنابە        نگێڵە ردههە جنون نەیلێن چوون مەخە

 نردی پاتەمزانو پاگە پاسە               نی دڵ ماتەروون وێنەئازیزم ده

 نش خاپوورهن یانەروون تاریکەده        نم نوورهرت کەروون نوون دهبیماره

 نی کوی توورهن وێنەروون زوخاڵەده          ناڵت دوورهوه ی مانگی نۆ جەوێنە

 م بشو لێـشم ستەن با کەکافیـــە        پێش ی مانگ برمانەفتەشوقی دوو هە

 روونی پـڕئـێـشس بـو ئێشی دهبا وه            زێدو وێـش ێـوهی وێـڵ بەڵکم دڵەبە

 نسەن بەرژهروون چون ڕوچن دوهده  -ن سەدڵ هوروه دووی دووریت جە ئێندنە

 رۆوهرو ڕوشن کەڵ البەدووکە              رۆوهم بەماڵ ستەڕاسی کون شە

 ر مشیوم وێڵ بوهەردوون رخی گەچوون چە          گێڵ بوردهر هەی هەڕاسی دڵ تا کە

 مای ڕو بونگ ، دڵ تەزهوهی شەتا کە                ر مانگی نۆ بوی تاریکی هەتاکە

 روی مودارا کەت تا کەتای تاقە      رورکەی سەروون تاکەده ڵ جەدووکە

 س بوده رد کارت بەپگەرخی چەی چەده     س بوسێن با وهسێن دووری دوس وهوه

 روونم تاریک چوون توونای توون بوده             م ڵێاڵوی هوون بوو چەم دیدهکە با

 رنگون بوم با سەی ستەرد ! دهپگەچە           م غلتانی خوون بوی عالەرتا کەهە

 رهی ڕوشن کەی تاریکی دهتاکە                 رهتاریکی بە رخەچە هورگێڵە

 نیمان یاران ساتێو بویارانچە             اران چوون جارانالمان ی یاوهبە

 م ڕوشنا بوچە نیگای دیده بە                     دیداری دڵ ئاشنا بو ڵ بەبە

 ی کاڵتناسەگوشم هە یاوان وه             رسانم حاڵتیاران پە چند جار جە



 نمێ پێشەیۆ ستەساڵێ مەر هە       نچێشە روون ڕای چارهاڵم چێش کەبە

 نزار تێشەی ئاساو جای هەچوون هاره             نی تو عازام پـڕ نێــشەمنیچ وێنە

 نیلەن سەمانم هووناوهی چەهونە           نیلەتان کەفەی خەباده روون جەده

 ڕوی زامان زوخ وه رو زوخاور کەسە                   دامان یو وهی الفاو مەوێنە بە

 نچێشە چاره اڵم چێش واچوو ڕایبە               نزاران تێشەن هەردی دڵ فرهده

  م داریای خەده م جەستەن جەردهگیر کە           م داچە یو وهی تاف مەسرین وێنەئە

 خولــە پەشێـو 1389/11/28

 ـــــــــــــــ

06-09-2010دڵە    

تاناڵی سیاچای رهت ؤهی ڕهدڵە  

تانینەرد و مەی دهشاباڵ شکستە  

مانەڵوی زهئازا چنگ ئاژین هە  

ی بی ماؤا و النەزید ئاؤاره جە  

رز بوبا بەت خور ناڵە شینت با بە  

د تورز بوسە نگ هاؤارت با جەده  

نگتؤان دهیاران بشنە ڵکەسا بە  

نگتنگی ڕهیاد بی ڕه ران وهباؤه  

خت سیاتی بەران پەفکرێ بکە  

یاران جیات رد کاری جەی دهپە  

ندسیامە  
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