
1 

 ِرةهؤلَ
 

 ئيسماعيل خورمالَي
de.xurmaly@yahoo 

 
 سةد و ثصنج ِرؤذي تةواوة 

 ئةم طؤزة شكاوةي سةرم  بوووةتة ِرةهؤلَي سووذن 
 ئصوارةيةك سوذن دةِرذص و  بةيانيةك شيعر دةِرذص 

 ئصوارةيةك قةبرسانص قووت دةِروانص و
  خؤي دةتةكصنص بةيانيةك وولَاتص

 ئاي هاوِرص طيان  كاشكا كاشكا من دةمزاين 
 لةم زةمةين خؤ تةكان و ِرووانينةدا 
 لةم زةمةين شيعر و سوذن ِرذانةدا 

 تؤ وةك كاميان  خؤت لة بانووي ِرؤحم دةسووي 
 سةد و ثصنج ِرؤذي تةواوة 

 وةك ضؤن حةرفص  بةسةر ثشيت كاغةزصكدا دصت و دةِرذص 
  بةسةر ثشيت ِرةوةزصكدا دةِروا و دةخزص وةك ضؤن بةردص 

 ئاواش هةورص  بةسةر ثشيت هةلَةدنا  دصت و دةكشص 
 دةكشص و دةمرص  كة دةمشرص 

 دارستانص ثص دةكةنص و  ِرووبارص طؤراين دةلَص 
 شاخص قؤثضةي سةرو سنطي دةكاتةوة و

 ديوانص مووسي الملي فِرص ئةداو
  دارستان وئةم هاوِرص ِرةشتالَةيةشت  لةو زةمةين

 سةماي ضةم و
 كاذبةلَةك و ديوانةدا
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 وةكو السكي مصوصكي تةِر  نا وةك مالَصكي جافةيت 
 درةختص بوو نيوةي سوتاو  نيوةي تري وولَاتصك تةواو سةوز

 ِروبارصك بوو  نيوةي ووشك  نيوةي تري 
 ئةلَوةنصكي ثرض درصذي الي طةرميان بوو 

 كاشكا دةمزاين ئةوساكة
 ِرذاوي كام اليان بووي تؤ ئةستصرةي دا

 تؤ بص دةنطي و كةنةلَاين كام اليان بووي 
 هةر كاميان بووي  طةر ئةجمارة 
 هامتةوة شار ضيم خةلَات بص 

 بواري زةمةنص دةس طصِران بةسةرتا 
 يان دةمدةيتة بةر ِرةهصلَةي نيطايةك خةست 

 خةست وةك تةنيايي ئةمشةو 
 خةست وةك تةوصلَي سةراب 

 ان  خةست وةك كاميان خةست وةك كامي
 سةد و ثصنج ِرؤذي تةواوة 

 بةسةر لةرزةي ئصوارمنا حةرف دةِرذص 
 ِرذان وةكو بةردي تةبار  ِرذان وةكو 
 ثةِرةسصلكةي ئصواراين خورمالَي سةوز

 ِرذان وةكو تالَة قذي بةيةكا ضووي كايت ِرؤشنت 
 ِرذان وةكو تةرمي بةكؤمةلَ ناشنت 

  ئاطام لص ية نةك هةر ِرذان  هةنص جاريش
 هصندةي زةمةين نصوامنان  ئةم درةختة هةزارلقةي كاسةي سةرم
 لووت دةذةنصتة ثرضة ِرص و  تاو تاو ثصسيت خؤي هةلَدةخا 

 كص ديويةيت  درةخت ثصسيت خؤي دادورص و
 لووت بذةنصتة ثرضة ِرص 

 ئةم درةختة شصتؤكةي سةري من نةبص 
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 ت خوا بتطرص  بةقةد ئةوةي ئصواراين سلصماني
 لةجانتا ثضكؤلةكةي شانتا طرص داو  هةر لصرةوة 
 بة دةم ِرؤحي شةقامصكي هةزار ِرةنطةي ِرؤذئاواوة

 نةك كةِرةتص  سةد كةِرةت دةتريقايتةوة 
 نا ببورة هةلَةي خؤم بوو  خوا خؤم بطرص 

 كة هةناري ديدةنيتم نةتةكاندو
 طؤيذة ثايزةي قسةكانتم جوان نةوةران 

 هصشتم بريتة خامن  كة جصت 
 ضةثكص قسةي مزر و مصخؤش

 ضةثكص قذت خستة ذصر سةرينةكةم و ووتت مسكؤ 
 وةك ئةفسانةي دصوي طةورة  بةلَام ئصمة عيشقي طةورة

 هةر زةمةنص بريت كردم  تالَصكي لص بسووتصنة 
  دةطةمة الت– سنديباد -لة هةر كوص مب  وةك بةرمالَةكةي  

 ةشيتوةلص  خمابن  ئةي كضؤلَةي سوور ثؤش نةط
  كضصين خؤي بة دارستان دؤِران و– با –هةتا 

 بةفريش بة دةريا شصتؤكة و
 زؤر شيعريش بةمالَي ثاشا و تؤش بة كوِري 

 نيشتماين ئةو سةفةرةت 
 طةورةبوون  وا  هصشتاكة لةكانياسكاين ئةم دلَةمدا 
 ئاسكة دلضتم تصك نةدابوو  ديدةي وردي كضةكةشم 

 ِرابوو  وةكو شيلة وةك ئةستصرةيةكي طةشي لة خةو 
 دةضؤِراية دةمي دةرطاي هةموو مالَص 

 وةكو بلَص ي  ئةو كضةي باوكمي خؤش دةويست 
 ئةو كضةي باسي سيسةمة بضكؤلةكةي بؤ دةكردم 
 ئةو كضةي وةك منالَي خؤي  بةسنطيةوة دةنووساندم

 ئصستة كوانص  ئصستة كوانص 
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  ئةم ثرسيارةِروووة و هةر كوص قاضةكامن ِرادةكصشم 
 جيهانصكةو لةسةر شامن داضةقيوة 

 خامن هانا  ئةو تةرمة بة من نانصذرص 
 ملي ال طوص ي ضةمصكيشم ثص شك ناية 

 ئةستصرةي ضاومان داثؤشص 
 دةدةي خامن  ئةمة هةلَةي من بوو  يان هةلَةي تؤ 

 بريتة طةلص جار دةتووت ِرةشة 
 طةر وةك ِرةنطيش نةِرذصنةيةك 

  هصلَة ذووانطةي دةنطمان بص با ذمارةي ئةم
 بريتة هاوارم كرد  ئاخر خامن 

 مالَةكةي من ساكارة  وةك شةوي ضومخاخ 
 مالَةكةي من ساكارة  وةك جلي دايكم 

 تؤش خراثتر هاوارت كرد نا ِرةشة طيان 
 مالَةكةي تؤ  لةمالَةكةي من طةشترة 

 مالَةكةي تؤ  النةي سةدان ثؤلة شيعرة 
 ةية  هةتا تووانيت فريوت دام بةو ِرست

 مرةكةيب بةزةميت هةلَمذي 
 ئصستةش خامن  شووشةيةكي خالَي و ثةتيم 
 برينصكي ئةبةدمي  بةم سةطوةِري طرانيةش

 كص قاثي خؤي لة برينصك دةكاتةوة 
 يان يان كام مةي زةدة  بةم قصزةين ِرؤذطارةوة

 تاوص شووشةي خالَي دةنص بةسةريةوة و 
 ص ي لة سةرة مؤلةق ماوم  سةرم ضةثكص ِر

 لةكام ِرصوة  كاروانص حةرف بة ِرص خةم 
 تؤفانيشة  دةترسم ِرصطة دةرنةكةن 

 لةو سةرةوة  تةرمي سةوزي حةرفصكم بؤ صنةوة 
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 ضما دووربا  هؤ خالَؤي كؤست 
 تؤ هةر هةواري كؤست نةبوويت 

 تؤ هةر كصلَطةي دابِران و مةرط نةبوويت 
 ةبوويت تؤ هةر تةختةي تاتة شؤري مزطةوت ن

 ئيدي ضما  طوماين وا  وِرت دةكا 
 لؤمةم مةكة  ئةمشةو كاسم 

 وةك كاسي ئةو بريندارةي  لة شةِرصكدا 
 طولَة خوصين خؤي دةبينص 

 بؤ كاسم 
 بؤ كاس نةمب  هةر ِرؤذةي ِروبارصك دةمباو

 هةر ِرؤذةي بةردصك دةمشصلص و
 هةر ِرؤذةي ياسايةك دةمطرص 

 كص زةرد و يةكص شني يةكص سةوز و يةكص سوور و ية
 هةر هةمووشيان  وةك ضؤرةكي تازة برذاو دةمكرؤذن

 من نازامن  كرؤشتنيان ثةروةردةية 
 يان  يان كؤتايي زامي كؤِرةو 

 من نازامن  كرؤشتنيان  بايةكةو ئةنفال ِراو دةنص 
 يان موكصشصكةو تةلَةزمة شووشةي ناو لةشي

 مناالين ئةم هةرصمة دةردةهصنص 
 من نازامن من نازامن  

 بةلَام لص دان  جاران ضةرثاو سةريين ذوور سةرتان
 شاخي ثري و ثشيت ضةم و شةوة با بوو 

 جاران مالَ و جص ي حةوانةوةتان ضةم و بن توركان بوو 
 طريفاين ِرةشي كؤلَان

 جاران هةتا ثرتةقالَي ِرةبييةكتان نةطوشيياية
 دار طصالسي ئؤقرةتان ثص نةدةكةين
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 ئةطةر ضةرثائالَتوون نةبصئةفسووس ئصستةش 
 لةسةردؤشةكي منالَي خؤشتان نانوون

 ئصستاش ئةطةر مالَةكةتان ثر سورةياو باالَ  نةبص
 ئةوة هةر بة مالَي خؤتاين نازانن

 ئصستاش هةتا ِرةبييةي دينار قووت بِرووانص
 كووا ديدةتان ِرةبيية ي بةعس بةدي دةكا

 ة لة توِرةبوومن ياس مةبن قةثي طةورةمةكةنةو
 خاكي وةسصت وصران مةكةن 

 بةدرؤي زل مالَي شةهيد ِرووناك مةكةن
 طةل ضي ووت دةبص بيلَصن 
 طةل ضي وويست دةبص وابن

 خؤطةليشتان سوواري كؤلَي لصتان ناوص
 ئةوي وويسيت طةلة ئةوي حةزي طةلة 

 مانطةشةوي تةبايي ية 
 مةرطي بةغا و حةقيقةتة

 هةلَةدن1991/بةهاري
  ي كوردوستاين نوص دا302ةمة لة ذمارةئةم بةره/تصبيين 

 1991بلَاوبوووة سالَي 
  


