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  مةلةي تةورةكان
  دةنطص لةتاراوطةوة بؤ نيشتيمان

   
  ئيسماعيل خورمالَي: شيعري 

  

  ئؤقيانووسص بةطشت مةخلوقي ئاوةوة, درةنط شةوص 
  هاناي ذيان بؤ هةسارة دةبا و
  نيشتمانص بةسروشت و هةسارةوة

  هاوارص بؤ قةلَةم دةبا و
  وولَاتةكةي منيش ئةوِرؤ

  لةسثي ترين كوشتاري ضارةنووس و
  ,وسثي ترين جةنطدا لةنص

   وة دوي دةنطدا
  يةخةي داد و يةخةي ذةهر و

  !يةخةي بةخت و يةخةي عريفان دةطرص 
  يةخةي بةورو يةخةي ئاطر
  يةخةي هةور و يةخةي هةتاو

  يةخةي فِرين و
  !! ثةروانة و شؤِرش دةطرص 
  كةرنةظالَة و جةنطة و طرةو
  وولَات دةنطي لةطيا دةوص

  دةنطي لةئاو
  , دةنطي لةتؤ 
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  !!دةنطي لةمن دةوص 
  كةرنةظالَة و جةنطة و طرةو

  !وولَات طصذةلَوكةي دةنطي دةوص 
  لةطوص باين مالَة طوندان

  ئةو ِرحيانة و
  ! ئةو نازنازي دةنطي دةوص 

  لةسصبةري ثرية بةردي تةقاالدا
  !ئةو سصبةري خةباتصكي نوص ي دةوص 

  لةبصستانة تارةكاين ذيان
  !شةمامةي ِرؤشنايي دةوص 

  طةري برسيةتيدالةسةن
  !ناين دةنط و طوللةي دةنطي دةوص 

  بةيادي شاخ
  !كوِري بةور و كوِري ناو هةالجي دةوص 

  كةرنةظالَة و جةنطة و طرةو
  وة بنميضي ئامسانةوة, بازي وولَات 

  بالَي دةنط و
  !!بالَي هةلَفِريين دةوص 
  سةدةي جةنطة و
  سةدةي طرةو
  دةي هانايةك

  مت بةن لةم جةنطي ضارةنووسةدا نةجا
  تلم دةن بةوديو طومان و
   دلَةِراوكص و هةلَلةرزيندا
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  بةضاوان ئةي وولَايت زامار بةضاوان

  هةر ئةمصستا, من وةكو خؤم 
  بةدةمي قةلَةمصكةوة دصمة هانات
  بص جياوازي شاخ و شاخت
  بص جياوازي شار و شارت

  نان و نانت, ضةم و ضةمت 
  بص جياوازي لةِرةنطةكان
   هةموو شتص بؤ تؤ
  هةر ئةمصستا

  دةنط و فِرينم دةنصرم
  ,باز و ماسي 

  ! نان و قةسيدةم دةنصرم 
  بةضاوان ئةي وولَايت زامار بةضاوان

  ئةي دايكي من لةسةوزةلَة و لةتاوصر و لةباراناو
  ئةي دايكي من لةزريكة و لةطوناه و لةثةِرؤي ِرةش

  هةر ئةمصستا, دؤش نةتطرص من ئةمصستا 
  لةم بةحرة غةريبانةوة

  ةم سنووري كفر و طولَ و باخضانةوةل
  , وةكو ئاوي طؤالو 

  ئةِرذصمةوة لةشي جؤطةكانت
  بةسات و بةزكر و بةحالَي دةروصشةوة

  دةنطص بةسصبةرت و دةنطص بةهةتاوت دةدةم
  طةرضي ئةي خاك
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  دةنطم دةنطي بِروايةكة
  لةوديو ِرةنطةكاين دةسةلَات و
  لةوديو مالَةكاين دةسةلَات و

   ِرةنطةوةلةوديو هةيبةيت
  لةو ديو طةندةلَي ِرةنطةوة

  بةالَم دلَنيابة, بةلَام 
  شةنطةِرؤذي هةموو ِرةنطةكان لةقةلَةم داية

  بؤ تؤ
  ذمارةي هةموو كؤستةكان
  لةطلصنةي قةلَةم داية 

  !بؤ تؤ 
  دةنطم 

  دةنطي مصذوو
  دةنطم

   تةثةي ثص ي ئالَايةترة
  بةسةرباين كؤمارص ترةوة
  ة ودةنطم وذةي ناو قاميشةلَان
  !لةشكري مششالَي كةسكة 

  دةنطم جؤشي
  كورةي ئاسن طةرصكي خؤتانة

  ئةي كوردستان
  !كورةيةك مةحشةري ثاض تةورو تةوراس 

  دةنطم دةنطي شةوةكاين بةور و
  قاقاي شاخ و
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  ! هاذةي خوصين ِرةقيبانة 
  كةرنةظالَة و جةنطة و طرةو

  ئادةي ياران
  هةهلةلةيةك بؤ طةِراننةوةي كةركوك و

  الَة نةوتةكاين وولَات لص دةنهةموو ض
  !شايية و ضؤثي لةقةلَةم جوانة 
  !شايية و ئاطر لةبةفر جوانة 
  شايية و سةما لة دار و

  !ناز لةجؤطةي عةيار جوانة 
  دلَ لةدلَ نةدةي ئةي خاكي ثةروانة و طولَ

  من وةكو خؤم
  هةر ئةمشةو لةتوصشةبةرةي شاخة شواين دابانصكدا

  اخ سةمةردابةبزنة ِرص ي هةلَةدن و ي
  نان و قةن و
  نان و دةنط و

  !!نان و بةِرةزاي قةسيدةت بؤ دةنصرم 
  هةر ئةمشةو بةناو خوِرةمي هةسارةدا

  لةسةر ثشيت خصرا ترين
  ئاسكة ِرووبار
  نان و دةنط و

  !!نان و بروسكةت بؤ دةنصرم 
  و) بص كةس ( بروسكةيةك لةكؤلَنةداين 

  و)  بةط تاهري( بروسكةيةك لةخةجنةري بةر ثشتوصنةي 
  بروسكةيةك طولَ تةقةلَي بروسكةيةك
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  و) قانع ( لةكلَاوي سةر 
  و) نايل ( بروسكةيةك خةلَتان بةعةشقي 

  )مةحوي ( بروسكةيةك تةِر بة مةلةي 
  لص  بروسكةيةك ئةي خاك

  وة) بؤتان ( و ) خاين ( لةهةيواين 
  !عيشق هةناري مةم و زين بصنص 

  و سابلَاخةوة) مهاباد ( ي ) هصمن ( بروسكةيةك لة 
  !بصنص ) كؤمار ( و ) قازي ( عةشق 

  ةوة) ماردين ( و ) ديار بةكر ( بروسكةيةك لةئاطري 
  بصنص) يةلَماز ( عيشق دةنطي بةورو دةنطي 

  ةوة) حةسةك ( و ) قاميشلي( بروسكةيةك لة 
  !!هةم عيشق وهةم ِراثةرين و هزر بصنص 

  لةدةرووين خؤشت ئةي خاك
  ديسانةوة

   سلصماين ولةِرةشةباي
  لةقةلَايت ثرية شار و

  لةهةلَةجبة و لةقةلَاي طولَ عومةرةوة
  !خوصن و شةهيد بصنص , خوصن و طؤران 

  كةرنةظالَة و جةنطة وطرةو
  )باِرةش ( دةنطم دةنطي ِرؤذنامةيةكة لة 

  !لةخانةي ئةشكةوتةكانةوة دةردةضص 
  دةنطم دةنطي

  دورطةيةكة بةسةر شاين تؤفانةوة
    ناو  كؤلَؤمبيامينا مالَةكاين
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  !سلَاوص لةعيشقي نيشتمان دةكا 
  سلَاو ئةي بةورةكةي شةلَالَ بةخوصن
  ئةي بةورةكةي ثةالمار و سوصن

  دةنطم
   بؤ تؤ

  !ئاسكي باسك و دارستاين سةوزةلَةية 
  دةنطم 
  بؤ تؤ

  ثةلَة دةغلَي بةكةروصشكةي شارةزوور و
  كوضةي بةسصبةري

  !هةوراماين ضةرمةلَةية 
   جةنطة و طرةوكةرنةظالَة و

  من ئةمصستا بازصكي دوو سةرم و
  ِرص يةكي دوو سةرم

  سةرصكم ثِرة لة متبوون و
  سةرصكم ثِرة لةمالَي كلَاو كوِرة نةطبةتةكان

  سةرصكم ثِرة لةطؤمي قةلَةم
  طؤمي مصذوو 

   طؤمي كؤست و 
  !                                       طؤمي ثايز 

  بةالَم ئةي خاك دلَنيابة
  ِريش بني لةطؤمي مردنث

  وةك دارستان تةور مةلةمان تيا بكا
  جارصكي تر
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  ئامسان بةهةسارةوة طِر بطرص
  !بستص لةتؤ ئاطر ناطرص 
  ئاو بةمةوج و ماسي يةوة

  بةهةشت
  ! بةهاري بسووتص تؤ ناسووتص ي 

  جارصكي تر
  طةر درةخيت هةموو جةنطةلَة تارةكان

  وةثصوةن ضن, بةوري هةموو كيشوةرةكان 
  !رصكي تر تؤ ثصوةن نابينيتةوة جا

  كةرنةظالَة و ئةمصستا من
  بةهارم و سةنطةر لةثايز دةطرم 

  طولَم و سةنطةر لةخوصن و خار ومار دةطرم 
  ئةمصستا من ئةي نيشتمان

  هةية) طولَستامن ( و بةلَام نازي ) كصلستامن ( 
  هةية) طولَستامن ( و بةلَام نازي ) ضؤلَستامن ( 

  كةش منهةر بؤية ئةوصستا
  شورايةكم لةنصو ئةمارةيت ذان و

  ,فِرينصكم لةنصو خصلي 
   تةيرة كوذراوةكاين ئصوارة و

  خوناوصكم لةشؤِرشي
   خونضةكاين ناو سثيدة و
  دةمة شصري سةكؤيةكم

  طلَم ئاطر
  !ئاوم ئاطر 
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  نركة و نالَةي قةلَةمصكم, سرودصكم 
  لةوديو قةلَاي مصردانةوة

  تؤ تةواشا
  سةندووم لةنصو ئاواضزةي ض ئاسنصكي تاو 

  لةِرص ي خاك و كةرنةظالَي تؤدا
  ضؤن وةستاوم

  لةثشت شاخي ثرية شاخ و
  لةثشت ئاوي ثرية زص وة
  لةثشت دارستاين سةربذةوة

  ضؤن وةستاوم 
  لةثشت كصلستان و

  لةثشت ثايزي بادينانةوة
  !ضؤن وةستاوم 
  لةدووي ئةوان

  لةثشت ئةوان دةنطم دووةم
  دووةم دةنطم
   قةلَةم وبةخؤم و شاخي

  بةخؤم و بةييت ئاطر و
  بةخؤم و خةمي غوربةت و تاراوطةوة
  دةنطم دةنطصكة تةنص بؤ خاك

  طلك و قارضكي ِرووناكي, دةنطص ضي تر 
  !ذصر درةختةكاين تاريكي وولَات نةدزن 

  دةمي شكؤفةمان, دةنطص ضي تر 
  !بةطِر و ذةهر نةئاخنن 
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  دةنطص ضي تر لةمةحشةري
  داطومان و ِرامان المان 

  طومان لةدرةخيت هةلَلةرزيوي جاران
  طومان لةهةسارةي حةثةساوي جاران
  طومان لةِرةوةزي واق وِرماوي جاران
  دةنطص ضي تر لةمةحشةري
  طومان و ِرامان المان دا
  طوومان لة ئةنفال و 
  طوومان لة هةلَةجبة و

  طوومان لةحةشرو نةشري كؤِرةومان
  
  
  

  ئةملَانيا/2005/ بةفرانباري 
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