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 شيوي دؤزةخان
  ئيسماعيل خورمالَي        

  de.xurmaly@yahoo 
 

 ئةوص خالَي يةك طرتنةوة و 
 00شوصن نوستين طولَةكاين توِرةبوومنان

 00اخضةي ثِر لة خونضة و ئةوص ب
 سايةقةيةك لة جريوةي كةنارييةكاين لةزةت

 ئةوص حوجرةي ثِر سوورةيت ِرووتبوونةوة و 
 00ئصوارانص 00ئصوارانص

 لة هةرة تاقانة ترين وةرزةكاين خؤشةويسيت
 ئةوص مالَي ئاشتبوونةوةي جؤطةلةكاين جةننةت و 

 00بنضكة طياكاين جةهةنةم
 لةوص طولَم -

 00شةيتانيةيت ثةرييةكاندالةبةر قاثي 
 لةبةطولَ بووين ئةنديشةو 

 لةبةشةتلَ بووين جوواين و 
 00هةنص جاريش00لةثري بووين ثصكةنني و 

 لة بةربوونةوةي ليمؤكاين زةريفي ورد دةبووينةوة 
 00بؤ جارص تر00لةوص 00لةوص 

 طولَة ئارةقةكاين لةش 
 شةي جنس و سةوز بوون بوونةوة بة وةنةو

 00وِرةو طريان سةدةكاين خ
 ذةنطيش 00يةك يةك ضوونةوة ناو سةدةيف زةردةخةنةو 

 00وةكو خةرمةين ثايز00ذةنطيش 
  00خةرمةن 00خةرمةن 

 شةرارةي جووت بوون دةيوةران
 00 هةر سوثاي جوواين دةردةضوو00لةو بةفرةدا

 00لةكِرصوةي ئةو عيشقةدا 
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 تةا ثاساري ئةم وصنة شيعرييانةي من سةالمةت بوون 
 ِرص و جص ي شيعرصكي سثي و كةلَةطةت00شةيالةي ستيانصكي سثي 

 زةمةن لة ناو مةمكؤلَاندا هةهلةلةي بوو
 00ئاثارمتانةكاين حةسرةت 
 00يةك يةك كشانة ناو هاِرة 

 تةنانةت ئةو طؤِرهةلَكةنة ِرمؤزنةي 
 00ئصوارانص ئصسكي دةجوو

 زةنطين لةضاوي طولَة نصرطزةكان دةضةقاند و 
 00 طوص ي  بؤ غيفراين عيشق شل نةدةكردهةناسةيةك

 00ئةو باخضانةي تل بوونةوة و هةلَيان طؤزين
 ناو خؤلَةكةوةي ئةنفال و وونبوونةوة00هةلَطؤزران و تل بوونةوة 

 وةكو بةهار00دوواين يةكيان 00ئصستة ثاكيان 
 00هةر مةمخةلَي و هةر مةمخةلَي لةبةر دةكةن 

  بة ضرؤ دةنووسنةوةو– با – ئصستة دووا يةكيان 00ئصستة
 000بة موذطاين سةوزايي هةلَدةطرنةوة 00   ميوةي داوةريويش

 00ئص ي قؤخة طيان -
  نةيفِراندين00ماين و مردن00ئةجمارةشيان 

 ئةجمارةشيان ِرذاينةوة شاين طولَة باخةكان و
 قةلَةمي بوغزي ئةفسانة ِراي نةكصشاين 

 00 خؤماننةجايت دووا وةرزي سووتان00ئص ي قؤخة طييان 
 وةلص 00 وةلص 00لة فةردايةيت طةِراين و

 00 نةخينكاندين00 و نة خؤيف ئاو– ظلؤرا -نة
 نة ئصوارةو نة بووختاين ضؤلةكة هةزةلييةكانيش فريوويان داين

  00لةطةل سصوةكاين ئصوارةدا
  دا دةمان قيذان– شصرزاد –بةطوص ي سؤنة شةرمنةكاين 

 00وجوودة شص دارةينئةوينصكي ئةم سةر 00ئصمة دووانةي 
 طةورةييمان لة شةتلَصكي منالَيدا هةلَطرتوووةو 

 00لةطوص ئاوي دوور لة حوزن00منالَيشمان 
 00ئص ي قؤخة طييان 
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 دلَتةنط مةبة بةم هيجرةيت ثةثووالنة
 00وةكو عيسا خاوبوونةوة خاضت نةدا

 00بةخوِرا لةوص نةهاتني00ئصمة كةمسان 
 تؤ لة نوكتةي ناو ثرووشة و 

 00 ديوار كؤي ناو زِران هةلَنةهايت00لةدوكةلَي
 000لة ئصوارة شةقامةكان ياس نةبووي نا
 00دالَة كةر خؤرةكاين ِرةنط لص نةطةِران

 00بؤ تةنطانةي خؤشةويسيت 00عةينةمةلةكاين هاوِرصت 
 00باران لة جنسي طولَصكدا بشارنةوة 

 00كزةي دلَم 00لص نةطةِران 00ئةوان 00ئةوان 
 اشة بةفري خوصن و خييانةتدالة ذصر ت

 ضووزةي  وولَاتصكي نوص سةر دةربصنص 
 00نيشتيمانص 

 00 فستقي شةرمين بن طةلَايان00مينا
 نيشتيمانص

 00 طومةزي سةرسنطي كضان00مينا
 00لص نةطةِران 00ئةوان 00ئةوان 

 ثريي  ثريي ئةوديو  دوزةخ بطرص و
 بةن بة طصالسي ئالَ سوواغ 00ديواري ئةم ديو دؤزةخيش

 جةنطْْ -
 00تريفة بوو بة طةوري كةمتيار و 

 00هةتاو طةلَاي بةر زللةي ئاو
 00جةنط  -

 بةقةقنةسي تةنوورةكاين خؤكوذي و 00  هةلَؤيان بوون 
 بةطولَة بةِرؤذةي سيل و تاعوون 00بةر باخةلَي مالَانيشيان

 ئةو هةمووخوصنةو ئاخريةت هيض سةالمةت 
 مةتئةو هةمووكؤستةو ئاخريةت هيض سةال

 دووا جاريش هةر ئاوا دةلَصم 00ئص ي قؤخة طيان 
 00بة هيجرةيت ثةروانةكان خةم نةتطرص
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 00سنةوبةرةكاين عيشق 00بريت نةضص 
 00لة حةوشةكاين ئصمةوة ضوونة ئامسان

 لة برايي نصوامنانةوة لة دايك بوون 00تةلبةنةكان 
 00ثصكةوة بون 00بريت نةضص 

  مرواريية و شةمةنةفةرصكي شووشةي ناو تونصلي
 لة ثصلَووتروكانصكدا وون دةبص 

 لةحزةيةك سةدةيةكة و ناِرووا00فةردايةيت و دابِرانيش 
 00كزةي دلَم ئالصرةوة 00ئيدي 00ئيدي 

 ثةجنةرةكاين فةنا بوون دةكرصنةوة و 
 وةرزةكامنان ئةبةنة مالَي ئامسان و 00ئالصرةوة 

 باران باران لة خوصنةوة وة هةلَدةطلصنن 
 00مين باران00 قؤخةطيان  ئص ي

 00مين ئاسكة وةرزي زامار 
 بةلةمةوانصكي خنكاو 

 كالةكامن لة ثص ي ئاوا دةدؤزنةوة و
 كتصبة دةس نووسةكاين ئةم دووايةشم 

 بةدةس ئةو منالَانةوة هةلَدةثروصن 
 ئصوارانص لةتةك هةلَوذة ِرنينا

 ثةثوولة ضين  باخان و 
 شووعلةِرين مةنفا دةكةن

 00دلَي شووشة شةرابصكدا دةدؤزنةوة دلَيشم لة 
 00شةكرةمصيةكي  باباندا 00نا لةِرؤحي 

 كةضةن هةزار مةغريب ثصش ئصستة
 ِرذامة دةربةين طياين و00 وةكو جنص

 00ضاوةِروانيم  كردةثةجنةي 
 00تا هةنووكةش ئةو بووكي ثايز 

 وةلص00 وةلص 00نيشتيمانصكي شثرزةي ضاوةِرواين و
 وي بةرين تر و ئةو هةناوي لةسةر زة

 00لةكةم دوويي سالَةكانيش فراوانتر
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 لةتةك ئةوةي زةمةن فصلَصك بوولة عيشق
 00غةدرصك بوولة وةرزةكاين جوواين

 ئةو هصلَةيةكتر بِرةكاين دةسيت 00ئةو00بةلَام 
 طؤِرستاين فالَضييان و 

 00نوورصك بوو لة خؤشةويسيت
 دلَم بضكؤلة بضكؤلة بوووةتةوة 00ئص ي قؤخةطيان 

 00طةلَايةك و هيضي كةنا 00هةر هصندةي شوصن دانيشتين 
 00دالَةكةر خؤرةكاين ِرةنط لص نةطةِران 

 ببينة ئاوصنة بةيت و00لة دةفتةرةكاين يةكا 
 00لةطولَدانةكاين يةكدا وةنةوشةي شني 

 00ِرةفيقم بة 00وةك ضؤلةكةيةكي عةيار 00وةرة ئةي يار 
 00غةريبانة 00ة طولَة بةِرؤذةي ئةم دصِر00بؤ توكاين 
 00يةع لة خؤمان 00يةع لة درؤ 

 00يةع لة طردة رووتةكاين بةر سياسةت 
 00يةع لة ثةرت بووين ِرةنطةكان 

 00لةم دوورة وولَاتييةي هةملَان بذارد 00يةع 00يةع 
 00لةم هةموو تالوكةي دميان 00يةع 00يةع 

  00ن دةِرؤم تا ئةو بةري مرد00لصرة بة لصرة قؤخة طيان 00ئصستةش لصرة 
 00هةتا شيوي دؤزةخان دةضم و دصمةوة 

 00لة ضوومن ثووشي ئارام بوون مةخة قرضة 
 00ضوومن هاناي 

 كوذراوةكاين ئةيوب و00حيكايةيت كةناريية 
 بؤن كِروزي طولَة كوصرةكاين نايل و

 00هةوارصكي بة سومتاكة طلصنةكةم 
 00هةستة طولَم 

 00ثصش من 00هةستة 
 00ثصش ئؤغر بوون 

 بة كةتانصكي هةناي تاريكةوة 
 00طولَة ثؤثن سثيةكاين لةزةيت ئاو 00بضؤرة نصو 
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 وةكو ماسي ئيمالكانت 
 ثص نيشاين قةوزة بدة و

  ش– با –وةك تةيرصكي نابةلَةدي دةربةندي 
 فةسلَةكاين فةجري مةرط وردبةرةوة و00لة كتصيب 

 00توِرة بوونص 00توِرة بوونص 
 00بابانةوة داطريسصنة 00بةديار نةوةي هةورةكاين 

 00خةراباتة بريكردننةوة 
 00خةراباتة مصذوو 

 ليسيت كؤِراليان دةنووسي و 00موختارةكاين جةهةنةم 
 00باران فرياي سةوزايي دوكةلَ نةدةكةوت 

 00ضلَي شيعرصكمان ثص شةتلَ بوو 00نة ئصمة 00نة ئصمة 
 00نة ئصوةش 
 00ة بةرضنةي ئاو  بؤ خراو00طةلَا هةجنريصكتان 00نة ئصوةش 

 ئةفسوس كةمسان 
 00ئةسثصكمان نةدايةوة دةس مةيتةرةوان 

 00حوجنةكاين بالَ طرتنةوة 00فِرينصكمان نةدايةوة 
 00واي قؤخة طيان 

 00لة ذصر تاوصري ثرييدا 
 00سةرمان بوو بة قولص طياي زةرد 

 00بص دةنطيشمان السايي بةرد 
 00ةر بةرد ديسان ه00بص دةنطيشمان 00واي قؤخة طيان 

  هةر بةرد وهةربةرد
                                                          بةرلني/1999/هاويين                                                 

                                                    
                                              


