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 بالياي ذةهر
         ئيسماعيل خورمايلَ

   de.xurmaly@yahoo 
 

 دةبوو دةبوو لةبةر دةرطاي نائومصدي بةهارصكدا 
 ضنطمان بؤ ميوةي ثايزص نةبرداية و

 لة قريوةي تاقانة ئافاتةكاندا 
 لة بص عاري ضلَصكمان شةتلَ نةباية 

 نيش بة دملَانةوة كةن دةبوو دةبوو بؤ
 صين ناو ئةم ؤمة بِرؤنزيانةي ِرؤحيان ثص نةبةخشني 

 دةبوو حيكايةيت 
 هةزارة ئالَتونيةكاين منالَي لة دةس نةدةين 

 دةبوو زووتر زووتر سةفةرمان بؤ هؤش كرداية و
 زووتر دةستمان لةو باخضة ووشكةلَ و بص نطينة هةلَطرتاية 

 ن بوو فِريين خورافاتصكي الشريي
 نةك طةيشنت بة ئريسي عيشق و

 مردن مردن لةتةك خؤشةويسيت سالَةكانا 
 هةلَة بووين هةموومان هةلَة 

 ئصمة خؤمان شةِرمان بردة حوجرةكان و
 درؤمشان لةبةر دةربةين ئايةتةكاندا بةجص هصشت 
 ئصمة خؤمان دؤستايةيت ئةم قرشانةمان خواست و

 ين بةم باخضؤكةي تاريكاييانةش قايل بوو
 قايل بووين قايل بووين  قايل 

 وةك ئاشةوانصكي قاروون بة تةنيايي 
 لةدوورةوة لةدوورةوة 

 لةمةحشةري ئاواييةكان ورد بينةوة 
 وردبينةوة و لةبةردوكةلَي ئةنفاال 

 كةثوومان كةثوومان بطرين 
 لةبةر بالياكاين ذةهرا 
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 ِرؤح كةلةَكةو  ضاوةكامنان هةلَضنني 
  بةسانايي بةسانايي

 ضش لةمةرطي كةنارييةكاين ِرووانني كةين 
 ئصمة خؤمان لةِروباري ئةم ضاخةدا 

 مةلةي مةلةي ِرازي بوومنان هةلَبذارد و خِر قايل بووين 
 بةالي بةهارا ِرؤين و 

 سصوص سصوص بؤ ثريي النةدةين 
 وةالي مةحشةردا بِرؤين و 
 لةتارذةنصكي هةلَةجبة و 

 لةو كصلستانة نةِروانني 
  بووين هةموومان هةلَة هةلَة

 دةمانوويست هةبني و بةلَام 
 لة دوعاي سةالمةت بووين  عةينة مةلصكدا هيض نةلَصن 

 دةمانوويست هةبني و بةلَام بةديار جريوةيةكةوة 
 بةفري ثريي ضلَمان نةخاتة سةر زةوي 

 هةلَة بووين هةموومان هةلَة 
 هةر قةدةرص وةك ِراوضي ية مرينشينةكاين بةفر 

 ارةيةك هةر ئصوارةيةك نةضووينة ئصو
 نةضووينة موعجيزةكاين تةمتوومان و 

  مان نةبرد – نايل –طولَص لة خوصين 
 بؤ بةرؤكي تاريكيةكان 

 هةموومان ثصمان ئةغز بوو 
 مسؤرةي كةستانةكاين خوصن نةدوصنني 

 ئةو طولَانةي لةئايين بارانةوة بؤمان جصمان 
 ووين ئةو كؤرسانةي لة سةقةرةوة فصريان ب

 دةبوو دةبوو ِرؤشناميان 
 لةكوضة تةلَاييةكاين تريفةدا هةلَرشتاية و
 سةبوورميان بةدةمي ئةم بازاِرانةوة كرداية 

 دةبوو دةبوو بةر لة مردين تةيرةكان ئصمة هةموو 



3 

 وةكو بةيبوون بةالجاين ئةم ِرةوةزة و ئةو كةذةوة
 وا هيجرةيت ئاومان بة دواي دو

 طةوالَة تةنكؤلَةكاندا بِرشتاية 
 هةلَة بووين هةموومان هةلَة ئصمة خؤمان 

 بةكوضةكاين وجودا عةدةممان هصناية فيكةو 
 لةتةكيا ضةثلَةمان كوتا 

 هةلَة بووين هةموومان هةلَة 
 لةبةردةم كوضة ضؤلَةكاين ِرووانيندا 

 بص نوتق لةبةردةم دزي وولَاتصكي سةربِراوا 
 اريفي ئةو طولَانةي نةمانديبوون لةت

 لةنؤكةري و كاسة لصسي ئةو قةيسةرةي 
 خؤمان خؤمان سةري زنة و شامخان بؤ دةبردو

 ئايندةمشان ئايندةمشان بة ئةمانةت 
 هةر بة ئةمانةت بةو دةسثارد

 هةر بؤ ئةوةي متمانةمان ِرؤشن تر بص 
 هةلَة بووين هةموومان هةلَة 
 ولَةكامنان ثصمان وابوو  ئيدي تازة ط
 فصرة بالياي ذةهر بوون و 

  بةرامةي ئةو سصوانة خؤشجريوةمشان 
 عةسراين سوور بةردةبوونةوة ئامصز و

 بةرضنةيةك و دووان و دة 
                         نةيدةطرتن 

 ثصمان وابوو
 ئةمسالَ وةرزي 

 ضنينةوةي ِرؤح تص ثةِري و 
 00نةطةيشتينة ِرةهةندةكاين ثصكةنني 

 ر دووكةلَ خواحافيزي درةختةكامنان نةبيين لةبة
 هةلَة بووين هةموومان هةلَة 

 ئصمة خؤمان 
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 شةِرمان بردة حوجرةكان و 
 درؤمشان لةبةر دةربةين 

 ئايةتةكاندا بةجص هصشت 
 

                                                
  بةرلني                          /2000/بةهاري                                                       
                                                       

                                                                         


