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  ئامان هزرص
  
  

                                         
  
  

  
  ئيسماعيل خورمالَي:                                شيعري

                                                        xurmaly@yahoo.de 
  

  ..ِرةنطةكاين جةالد و خوصن , زةمانصكة 
  اين دنيا دةِرؤنبةقةتاري هةرة طةرم ترين ِرةنطةك

  بةشةومني هةرة سةوزترين ويقاري دةسةلَات و
  !بةطؤِرخانةي هةرة جوانيةكاين ئادةم دةِرؤن 

  ..لةدؤِران و لةوونبونا , ئصمةش تازة لةغةفلَةتا 
  تازة تروكةي ضاومان دص و
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  ..بةم تفةنطة ثريانةوة .. تازة تازة طةرةكمانة 
  انةوةبةم وتار و شيعر, بةم داهؤلَة شِرانةوة 

  بةهاواري ئةم زةلة وشكةلَانةوة
  خةجنةر لةدلَي جةالد و

  .!خةجنةر لةدلَي خوصندا نوقم كةين 
  ..لةِرؤخصكداين , ئامان هزرص لةوةرزصكداين 

  ..!دةمي قرش و ضاوي قرمشان والةسةرة 
  ..مينا جاران .. ئامان هزرص طةر هةنوكةش 

  لةوديو طردةكاين توِرةبوون و
  اينلةوديو شةوة بةورةك

  ..خوا كؤِرةك و دابانةوة دانةبارين 
  شاختان خوصن و

  .!ِراثةِرينتان نازي تازة جةالدتان خؤش 
  ئامان هزرص كةمص دةرضوون

  ..!لةزمستاين طوفت و درؤ 
  لةبةهاري هةلَخةلَةتان و
  لةثايزي بص وةفايي و

  ..لةثوشثةِري قسةي ِرووتةن 
  ..ياراين نيشتمامن , خؤ دةبص ياران 
  النةيةك لةخوصنلةدواي دي

  ..لةنصواين ثرية داري دوو ِرةنطتانا 
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  هةناسةيةك بؤ ئازادي و
  ..!ثشوويةك بؤ ذيان هةبص 

  ..ياراين نيشتمامن , خؤ دةبص ياران 
  لةنصواين ئةم سةوزةلَة و

  ..ثرية هةتاوةي ئصوةدا 
  ئةطةر بني بة ثةلكة زصِرينةي كؤست و

  ..شةنطة ِرؤذي حوزن و حوزن 
  ..بةضؤلَي فِرينصكدا , خؤ دةبص ياران 

  وةك تةيرةكان
  ئاوصنةيةك بؤ وولَات و

  هةسارةيةك
  .!بؤ باخضةكان ثةزصرة كةين 

  ..لةم دوورةوة .. دةخيلتان مب 
  كلك و بالَي مشقاِري ئةم هةناسةية مةكةن

  بةيتةكامن.. بةتورٍِةبوون 
  ..بةشيوي ثايزصكدا ِراومةنصن 

  ..كزة لةدملَةوة دةفِرص 
  طةر كانيلة

  كوِري وشكايي سةحرا مارةكةن ولة
  طةر كوِري جؤطة ضاو ِرةشي شارةزوورم

  ..بةدصلَصكي ئةو خوارانة بناسصنن 
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  كزة لةدملَةوة ضؤن هةلَنةفرص ؟, ئاخر ياران 
  ِرحيانة لةسةكؤ نةبص و

  ..لةهةيواين دابان و هةالجدا نةبص ) با ( 
  تاقيان شاخي زصِرو سةكؤي زيِريان ناوص

  !..لصيان طةِرصن 
  ..ئاخر ياران 

  ثةروانة لةوديو بةهار و
  ..نصرطز سةري بةالي طولَخانةوة نةبص 

  ..تاقيان نوصذص ناكةن 
  تاقيان لةزماين ثةيكولَ و بيابان ناطةن

  ..ئامان هزرص 
  ..يار و ئةنيسي نيشتمان هزرص 

  لةِرةنط و ثةرضةمي خؤتان طةِرصن
  لةحةزي يةك ِرةنطةي خؤتان طةِرصن

  .. ِرةنط وة كؤ ,طولَ وة قةتار 
  ماسي بةثؤل, ِرةنط بةكؤ و 
  .!!تةظرا جوانن , ئصوةش تةظرا 

  ..يار و ئةنيسي نيشتمان هزرص , ئامان هزرص 
  ,زةمانصكة 

  نةنايل بةوةضةي دوو ِرةط ِرازي دةبص و
  ِرازي دةبص) ئةي ِرةقيب ( يش بة فةويت )دلَدار ( نة 
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  ..نةكولَان و نةطةِرةكي ئةم شاخانةش 
   بةمالَةكاين ناو مل وكةيفيان

  ..!كةيفيان بةبيابان دص , كةيفيان 
  ..دةخيلتان مب 

  خوِرةم و خوِرةمي هؤشص.. بطةنة قةتاري هزرص 
  ..كؤستان لةثاشكؤ نةكةوص 

  تان)خةج و خةرمانة ( هصشتا 
  تان)طولَة و ثةروانة ( هصشتا 

  لةسةفةري دوكةلَ دان و دةنطيان ين ية
  عةتري سنط و مصخةك بةنتان

  ,ِرةفتةي سوور 
  ِرةفتةي هةزار ِرةنطالَةتان

  لةسةفةري بةوردان و ِرةنطيان ين ية
  ,ثةز و شوان , ئامان هزرص 

  ,كوِر و كضي قاميشةلَان 
   بةسةر سةكؤي عةربستان و
  بةسةر سةكؤي سةماخانة و
  بةسةر طورطي الي عةرعةر و

  بةخشران و, ذوورة هةلَايساوةكاين الي حةجاجدا 
  ..هصشتا 

  ..!!نوكةش ِرةنطيان ين ية تاهة
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  ..ئامان هزرص دوصنص ي خوصنتان هةر لةبري بص 
  قسةي بةرد و منةي باخ و قةلَةميشتان هةر لةبري بص

  ..بؤ جارص تر .. من دلَنيام ئةطةر ئصستة 
  شاعري و) مةريواين ( لة 

  ..خوصن و هةلَوصست ) كاباين ( لة 
  ..لةطولَخانةي ناو سصبةري دارئةرخةوان 

  ..روانة و طولَ و جؤطة لةثة
  ..ِراية بطرن 

  لةكةنسمةي موريدي ضالَ و الثالَ
  لةئاسك و بازي نائومصد

  .!!ثرسيارص كةن , ِراية بطرن 
  ..داخؤ .. داخؤ 

  بةتصكةلَي زةردةمار و
  .!!بةئاشنايي بؤرة قرش ِرازي دةبن 

  ..داخؤ .. داخؤ 
  بةسرودي قوِرا و قةث و
  .!!ةبن بةذياين ذةهر و بزمار ِرازي د

  ..ئامان هزرص 
  ..سانا ين ية 

  وةشاين تؤوي طومان و
  ..!دِركة ثصكولَةي دلَةِراوكص 
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  بةسةر سينةي شارةزوور و
  بةسةر سينةي بادينان و
  ..بةسةر زةنوصرو طةرمصنا 

  ..ئامان هزرص 
  ..جارصكي تر لةنيشتمان .. سانا ين ية 

  ئاو لة ئاو و
  ..ئاوصنة لةِرةوةز هةلَبص 

  جارصكي تر لةنيشتمان .. سانا ين ية
  ..ِريش تاشيين عيزةتص تر .. بؤ .. بؤ 

  ..عةتر و كةف و ثةمشةكص تر هةلَطرين 
  هةنار بةستياين نازةنني و

  ,طولَة بةِرؤذةي شارةزوور 
  بةكراسي مةحبووبةوة و

  بةسةر ثؤشي مؤردانةوة, ترص 
  ..لةثشت حورمةيت خةتاوة 

  .!!وتن ضةثلَةي بةلَص يةكي تازة بك, ضةثلَةي 
  ,ئامان هزرص 

  .. يار و ئةنيسي نيشتمامن 
  ..سانا ين ية 

   شاخ ثِربصتةوة لة ِرةبية و
  ضاو ثِر بصتةوة لةئةشك و
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  ..شةقام ثِر بصتةوة لةتةثلة سوور 
  شار بصتةوة بةهصالنةي دووثشك و مار

  ديسان لصزمةي ذةهر و بزمار
  .. ئامان هزرص 

  ..هصندةي من بزامن .. هصندةي 
  ين ناو ِراثةرين وايان نةووتبةيتةكا

  ..لةزيندان و لةسةردابص 
  دؤزينةوةي مص يةكامنان
  بةتريفةي كةلَبة و
  ..بةمةرجاين قةمة و 

  بةتنؤكة خوصين بوك و
  هةوةلَ دةرطاي تةمةنصكي ِروو سورةوة

  ..وايان نةووت 
  ,كاين و حةيا 
  ,تاوصر و طيا 
  ,مةل و فِرين 

  .!وايان نةووت , مةلة و ماسي 
  طِرة و هاوين, نا و ثايز نةع

  بةفر و زةردة, بةرؤك و مةم 
  كصل و شةهيد, خوصن و سةنطةر 

  ,سوبح و شةرةف 
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  كةسيان
  .!وايان نةووت , كةسيان 

  شةرم ونةرمي, لةدةست دانة ..ئامان هزرص 
  ..لةدةست دانة 

  ديسانةوة تةوقةي مار و تةوقةي دووثشك
  ..كاشكا .. كاشكا 
  دارةكاين زصوةر و نةقيببةدةستوري بازرطانة دلَ

  طةزتان
  لةسنوري خؤتان بداية و

  دةمتان لةمردين خؤتان بداية و
  ..بةلَام ياران 

  خوِرةمي ئةم دلَةِراوكص و
  ..!ئةم ترسةتان بةئصمةي طةل نةبةخشياية 

  ..كاشكا 
  ِرووبارص تر خوصنتان بِرشتاية و

  ,بةلَام , بةلَام 
  ئةم مانطة شةوي ئازادي و سروورةتان

  ..!!طي هةزار بةهةزاري عومر بواية مان
  نةوةك ياران رِؤذي طورط و

  ..!!شةوي طورطي برا بواية 
  ..طوزةشت برا 
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  .. جارصكي تر 
  .!مانط بةتاقي بةهارةوة بسوتصنن 
  كض بةتاقي خؤشةويسيت و

  .!زارؤك بةتاقي دايكةوة بسوتصنن 
  دةمبورن ياران دةمبورن
  ..من هةنوكة لةسصبةري 

  ندةيةكةوة دةطرميِروانيين ئاي
  بةضاوي كاين و ئومصد و بالَندةوة دةطرمي.. دةطرمي 
  بةضاوي زيندان و جةالد و ئايندةوة دةطرمي.. دةطرمي 

  بةضاوي هاذة و هةنار و سصبةرةوة دةطرمي
  ..طةرضي ياران 

   قةوم و خوصشي
  ..نيشتمانة كزؤلَةكةم 

  لةكازيوةي زؤر قةسيدةي غةريبمةوة
  تا هةنوكة
  ..كةم  هاوار دة

  دةخيل.. دةخيل 
  تةرمي خؤر و تةرمي طةلَا و
  .!تةرمي بةفرتان لةبري بص 

  ئامان ياران
  قوفلَ لةدةرطاي ئومصد و
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  ضارةنووستان مةدةن
  يةقني بةنوصذي جةالد و

  يةقني بةئاطر و ذةهر مةكةن
  لةثشت دوعاي ئةوانةوة ئامني مةكةن

  ئةوان هصشتا
  ..لةسصبةري دةستورصكي كالَا 

  سولَتان نةبوو بوونبةمار و 
  طةمةيان بةضارةنوس و ئايندةمان دةهات

  تاذي و.. شصر لةقاثي تاذي 
  شصر و ثلَنط.. تاذي لةقاثي شصر 

  هاوار ياران قةوم و خوصش هزرص
  ..دةنط دص .. دةنط دص 

  دةنطي دةف و دةنطي طومان و شةو دص
  دةنط دص.. دةنط دص 

  دةنطي كصلَطة و ثةرةسصلكة و ئصوارة دص
  دةنط دص..  دص دةنط

  دةنطي باخةوان و يار غةزةل دص
  دةنطي زام و لورةي خاسة با دص

  دةنط دص.. دةنط دص 
  واي لةدةستان

  يار و ئةنيسي نيشتمان واي لةدةستان
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  ض  ساردة بري كردنةوةتان
  ض  طةرمة كوانوي دؤِران و فريودانتان

  ,من طريامن 
   طرياين نيشتمانصكة لةسكلَ و خوصن

  ن تةماحمدةنا ياران م
  من تةماحم لةزةنطيانة و
  لةدةنكي هةنار وورد ترة

  لةشكؤفةي زام و
  لةهةسارةي دواي جووت بووين

  زصتر ين ية..دوو عاشقؤلَة زصتر 
  واي لةدةستان ض ساردة بري كردنةوةتان
  ض طةرمة كوانوي دؤِران و فريودانتان

  هاوار ياران
  ,من طريامن 

  طرياين نيشتمانصكة لةسكلَ و خوصن
  نا قةومة من تةماحمدة

  زصتر ين ية, لةهةنار و لةشيعرصكي سةوز 
  خوصندنةوةي شيعرصك خؤشترة, ئصوة بلَصن 

  يان ئايةتص لةدوا سورةيت كؤترةكان
  خوصندنةوةي شيعرص خؤشترة

  يان خوصندنةوةي
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  حيكايةيت كالَة ليمؤيةكي بص دار
  لةباخةلَي
   كةنيشكصكي

  .! هةوةس باز و مةكر بازا 
  من تةماحم 
  لةهةنار و

  لةشيعرصكي سةوز زصتر ين ية
  لةئازادي و
  لةفِريين

  كؤترةكاين قةلَةم زصتر ين ية
  ,هزرص ياران , وةلص ئصوة 

   بريتان نةضص
  تاقة شتص تامي ئةو هةموو خوصنة با
  تةا و تةا هةر ئازادي و ئازادي ية

  دةسم دامصن
   ئاو شةرةف و
  خاك شةرةيف
  لةدةست ئصوة و

  .!!                     ئصوةداية                
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  ئةلَمانيا /2004/ زستاين 
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