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 شێتەکاَی هەونێر

 

 

 

 

 

 
 ٌە کٛێٛە زەضت پێجکەَ؟

 ذۆ ِٕیع یەکێک ٌە غێتەکبُٔ
 ێُڵکە ڕاضتی زە
  حەِە غێت:

 ٚری ٘ەٌٚێریٍٛتتەٚاٚی ک
 کرزثٌٛٚە کۆي 
  رٚئەضتٛ

 ٚرٛە ئەضت٘ێٕس
 ەکەیڵتر ٌەگۆپبرٚئەضتٛ
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  ِەِۀسە غێت:
 ثێسۀگی

 کۆٔی جً ٚ عەرەثبٔەکەی
 کۆْ

  ثەلەزەر
 ی ٘ەٌٚێراڵلە

 ٌیکبٚەکەی
  زرێژ

 لەزەر ثە
 زیجٍە ٚ فٛرات
  ٘ەیبضە غێت:
 ثێ ِٛثبٌەغە

 لەٚەت ٚ ٘ێسی
 ٘ەٌٚێر ثٛٚ

  :ثەذۆکە
 ٚ ثەضتەزِبْ ێٛەیث

 ثێ زەڕ
  زٚاجبر

 ضەریبْ ثڕی ٚ
 ظکٛرزی ذۆفرۆ

 کرزیبْ ثەزیبری
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 ثۆ ثەعطی
 ئبذر زەِبْ

 جِٛعە غێت:
 ی ضەر ٌێٛیگبرضی

 ٚ ثەرزی زەضتی ثێٛەیی
 کە ڕای ٔەزەٚەغبٔس

 زٚا لطەی
 ذٛغکتبْ ثگێُ

 غبکرە غێت:
 کبری تۀێ

  جٛٚیٕی
 کبغەزەکبٔی ئەرغیفی

 ٘ەٌٚێر ثٛٚ
 زارای حەِەی ضبثیری:

 حەلی ثەٚە ٔەثٛٚ
 ثبٚکی جبظ یب ذبئیٓ ثٛٚ

 ی گرٔگ ٔەثٛٚٚ ِٛڵک ال ڵِب
 گرٔگ ثۆ ئەٚ

 ثٛتٍێ عەرەلی فەي ثٛٚ
 تب ئەٚێ ڕۆژێ

 ٔیبٌەثٓ فٕسق ز
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 ٌەضەرِب
 ٚغک ٚ ڕەق ثٛٚ

 ِٛحطیٕەغێتی پۆڕیجەی
 ذەیبری زەذطتە زەِی

  تڕی ٌێسەزا ثە لەزەر
 تۆپی ٔەِطبٚی ثٛٚ

 غێتەکبْ چْٛٚ
 ّۀسیػّبْ ٔییٓعبلٍ

 ثۆ ئێطتب
 ثبغە چی ثکەیٓ؟
 ڕاضتگۆکبْ غێتٓ

 غێتٓ ڕەذٕە گرەکبْ
 طۆزاْ غێتٓڵز

 غێتەکبْ چْٛٚ
 عبلً ِۀسیػّبْ ٔییٓ

 ثۆ ئێطتب
 ثبغە چی ثکەیٓ؟  
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 ياچە شیعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔبٔٛٚضرێ..... ِبچ
 ِرچێکە ..... ِبچ
 ڕۀگ ٔییە... ِبچ

 ّٔبیػێکە....... ِبچ
 ەِی ٔبٚێتڵٚ لە کبغەز

 ِبچەغیعرثۆ ٔٛٚضیٕی 
 
 ضبزەیی ، ثە کٛرتی ثە

 ٌێٛت، ثرەضەر ڕِٚٚەتی
 رچێکثە ِ

 ِبچەغیعر ٌە زایه زەثێ
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 َتکەبۆ شەهیدی فەرياَدە ضەربەضت ي
 
 
 

 فەرِبٔسە
 ئەَ کۆچە ٔبٚەذتە چی ثٛٚ؟

 ٘ێػتب زٚٚ ثٛٚ
  تۆ ثڕۆی، کە

 کێ غەٚاْ ئێػکجگرێ؟
 کە تۆ ثڕۆی،

 تیبْ،ٚاڵٕیبیی ٘بٚڵز
  ْاڵغیرٔرەٚی ِٕسا

 !ئیسی زەزڕێ
 فەرِبٔسە

 !ثەیبٔی ٔبذەَٚ پێت ٚتُ غەٚ تب
 کەچی،
  ٚە لٛڵەتئەَ ذە

 تەٚاٚ زڵگرأی کرزَٚٚ
 فەرِبٔسە
 کێ ثکەَ؟ ڵلطە ٌەگە

 زرۀگبٔێ چۀسیٓ غەٚ تب
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 لطەٚثبضّبْ ثٛٚ،
 تۆ ثرەٚی، کە

 کێ ٘ەٚاڵی غەڕَ پێجسا؟
 ثکب؟ کێ ثبضی ئبزایەتی پێػّەرگەَ ثۆ

  فەرِبٔسە
 ٘ەضتەٚە، تکب زەکەَ زە

 زرۀەگە غەٚە
 زەی ، زەی ، زە ٘ەضتەٚە

 لطەَ ثۆثکە
 ی غەڕ،ڵ٘ەٚاثبضی زٚا 

 ثبضی ئبزایەتی پێػّەرگە،
 ثبضی غکطتی زاعػُ ثۆثکە،

 تۆ ٔٛٚضتی فەرِبٔسە کە
 بثک کەش ٔییە لطەَ ثۆ

 :زیبرە ڕاضتت پێ گٛٚتُ
  زاعػبٔە کبکە ئەٚ

 ثۆ ِرزْ زێٓ
 ثۀیبزی حۆری ثە٘ەغت زێٓ

 کٛغتٓ ٔییە ثبکیبْ ثە
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  فەرِبٔسە
ری چەلۆ ثەزەضتەکبٔی ذٛا ثۆت غیع ثۆ

 :ضیجَٛٚٔٛٚ
ۆر ضٛپبش ثۆ ئەَ تێکطتە جٛأەت )چەلۆ ز

ثەزەضتەکبٔی ذٛا( ثەڕاضتی زۆر ثە پێسثٛٚ، 
ضٛٚزی ٘ەیە ٌەَ ضەرزەِەزا ٘یٛازارَ ٌەَ 

ثبثەتە جٛأبٔەت ثێ ثەغّبْ ٔەکەی 
 چبٚەڕٚأیٓ....

 فەرِبٔسە
 ثەَ ٔبٚەذتە ِەڕۆْ
 تۀیب جێّبْ ِە٘ێٍە

 لەي ٚزاڵ زەِبْ ذۆْ
  زەڕۆیت کە

 :ێڵپێّبْ ث
ٚ ٚ ذۆڕاگری  ٚ ئبزایەتی ئەَ ٘ەِٛ

 کٛێ ثٛٚ؟ چبٚٔەترضییەت ٌە
 ذۆزگە،

 ڕەک ٘ێٕسەی تۆضیبضیەکبٔی کٛرز، زە
 ٚ ِۆڕاٌیبْ غیرەت ٚ ئبزایەتی

 زەثٛٚ!تێسا 
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  فەرِبٔسە
 زەزأُ

 ٘ەرگیس ٔەترضبٚیت
 غەڕێکسا ٔەغکبٚیت تب ئێطتب ٌە

  ضۀگەرزا ٌە
 ٘ەِیػە ثەپێٛە ٚەضتبٚیت

 ثۆ ضبتێکیع
 ٚٚژٍِٓەی زٌثەراِجەر گٛ

 ٔۀٛٚغتبٚیت
 فەرِبٔسە

 ئەَ کۆچە ٔبٚەذتە چی ثٛٚ؟
 ثٛٚ٘ێػتب زٚٚ
 ثە کۆچت

 ذێسأت، ذسِبٔت، زۆضتبٔت،
  پێػّەرگەی ٘بٚضۀگەرأت

 ثْٛٚتبضبْٚ، غۆکسار
  فەرِبٔسە

 کە ثڕیبرە ٘ەر ثڕۆیت
 ٌەڕێگەی ذۆتەٚە

 ٚی ذسِبْ ٚزۆضتبْاڵض
 ثگەیۀە
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  ضکٕسەری ِەزْئەثە 
 فەرِبٔسە

  ئیسی
 ثیٕیٕەٚەیەکتر ٔب

 ثە ئبراِی ثٕٛٚ گەٚرەَ
 ڕۆحت غبز

 ٚ غکۆزاری ِەزُٔ ضەرٚەر
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 دووری
 
 
 
 

 ثب زٚٚر ثی ٌێُ
 ٕیبَڵز

 چۀس زٚٚر ثی ٌێُ
 زیبترت ذۆظ زەٚێُ

 زٚٚر ثە
 تب ثۆت زەکرێ زٚٚر ثە

 تب زٚٚر ثی ٌێُ
 زیبتر 

 ٌە زیٕسأی
 زڵّت زۀێُ

 غەڕاة تب کۆٔتر ثێ
 ذۆغتر زەثێ

 ثی ٌێُ تۆظ تب زٚٚرتر
 ٚیطتر زەثی پێُذۆغە

 جب ٔبزأُ 
 چۀس زەگەی تێُ 
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 پرضیار 
-١- 
 
 
  
 زەپرضیت

 کبِە غتی ِٕت پێ جٛاْ ثٛٚ؟
 

  ێُ:ڵپێت زە
 ٌە جٍە ڕەغەکبٔت
 ٌە ذۀسەی ٌێٛأت

 ْڕۆیػتٕت یب
 الرٚ ٌۀجەکبٔت

  چ
 ٌە ٔێٛ ٘بٚڕێکبٔت

 ٔبغریٕیُ ٌێ ٔەزیتی،
  تب ٌە چبٚأُ ْٚ ثٛٚی!

 ٚە!ٔەَ ثیٕیتە
 

  زٚای ئەَ ٘ەِٛٚ
 زاثڕاْ ٚ ئبزارە
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 ٘بتٛٚیتەٚە
 زەپرضیت:

 ئێطتبظ ِٕت ذۆظ زەٚێ؟
 

  ێُ:ڵپێت زە
 ٘ەِٛٚ زەِبٔێک

 اثرزٚٚ، ئێطتب، زا٘بتٛٚڕ
 ت؛یذۆغەٚیطت

 ثریٕێکە جێگەی پڕ ٔبثێتەٚە
 ،٘ێٕسە ثەئبزارە

  تب ِرزْ ضبڕێژ ٔبثێتەٚە!
 ئەٚە تۆی!
  ٘ەر کبت

 کە ثتەٚێ زەی کٌٛێٕیتەٚە!
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 یار پرض
-٢-                                                                                          

      
 
 
 

  
  زەپرضیت

 ٚازیبرە، زۆر ِبٔسٚٚیت،
 ٘ەِٛٚ زەَ ذەریکی ٔٛٚضیٕیت؟

  ێُ :ڵِٕیع زە
 ئێ چیجکەَ، ِرزْ ٔسیکٗ

  زەثێ ذێراکەَ !
 غێرکۆظ ٚای ٚت

  ٘ێٕسەی ٔەثرز
 ی کرزِبٌئبٚای

 
 پێت ٚایە ِرۆڤ چییە؟
  ٘ەر ذٛێٓ ٚ گۆغتە!
 ٌە ذەٚ ٘ەڵٕبضتێتەٚە

 زەثێتەٚەٌە کۆضپێک ثەر
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 ٍەیەکٌٌە غەڕێکسا ثە گٛ
 لەالر زەثێتەٚە

 ٌە ٘ەٚرازێکسا ذٍۆر زەثێتەٚە
 ٘ۀبضەیەکە ٚ ٔبگەڕێتەٚە

 
 زڵتۀگ ِەثە

  ێُ:ڵ٘ەلی ذۆِە زە
 ِرزْ ٔسیکە

 زەثێ ذێراکەَ !!!
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 !زضتاٌ بە يٍ چی
 
 
 
 تۆ ثب زەچێٕی کە

 ِەججٛٚرَ
 !زریبْ ثسٚٚرِەٚە

 ثەفرٚ ثبراْ زەثبرێٕی
 ِەججٛٚرَ

 !ٌیتە ثػێٍّەٚەلٛڕٚ
 ٌەثری ٔێرگسی ثە٘برێ

 ِەججٛٚرَ
 !زڕک ٚ زاڵ ثچّٕەٚە

 ٌەثەرز ڕەلتری
 کە ئەٚەت پێرۆغە

 تۆ ٔەریت ثۆ
  کبَ ڕێگبت پێرۆغە

 !ثۆی ثچۆ
  ڕێگبیەک غک ثجەَ

  ِەیربٔەیە
 !ٌێی ثحەضێّەٚە
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 ايیشهۆی بریُداربۆ ق
 
 
 
 
 
 

 تۆ ٌەکٛێی ئەی ذٛزا؟
  ضەزاْ ضبڵە

 کٛرز ٘بٚارت ثۆ زەکب
 زۀگی ٔبثیطتی؟

 زیٕسەثەچبڵ زەکرێ
 ئۀفبي زەکرێ

 تەعریت ٚ تە٘جیر زەکرێ
  ٚ ژٔبٔی ڵاسِٕ
 کۀیسەک زەثرێ ثە

 تۆ ٌەکٛێی ئەی ذٛزا؟
 ەڵضەزاْ ضب

 کٛرز ٘بٚارت ثۆ زەکب
 ِەزاٌەَ ضەرزەِی عەٌٚە

 ٔبثیٕی؟
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 ضەرزێ زەضت جٛٔسەکبٔتەٚە چی ثە ثە
  غۀگبي، کۆثبٔێ،

 غبرەکبٔی ثبغٛٚر
 ئیعساِی ضەرغەلبِەکبٔی ئێراْ

 زرێژایی ِێژٚٚ ثە تبٚأەکبْ
  چیت ثۆ ثبش ثکەَ

 ٘ەر لطۀبکەی
 ؟ئیّڕۆ لبِیػٍۆت ثیٕی
 ئەٚأەظ ِرۆڤی تۆْ

 ٔیب ئیسأەی کرزا زسٌە کبتێک
 !تۆ ٘ەر لطەیەکت ٔەکرز

 ا ؟کٛێی ئەی ذٛز تۆ ٌە
 ە کٛرز ٘بٚارت ثۆزەکبڵضەزاْ ضب

 !لطەیەکت ٔەکرز
 زە کەٚاتە
 ضەرکرزەکبٔی کٛرز ثێت ٔەفرەت ٌە

 پەرتەٚازەْ ٚ
 ەْزەک ٚثە غبییت ثۆٚثە ئبٚازی عر
  لٛٚتی ذەڵک

 ەِْسگەٚت ٚ ضەفەری حەج ضەرف زەک ٌە
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  ٔەفرەت ٌە ِەالی جب٘یً ٚ ٔەذٛێٕسەٚار
 ەْڕۆژ تب ئێٛارە گٛێی ذەڵک کەڕٚکبش زەک

 ٘ەر لطەیەکت ٔەکرز؟
 زەکب ٔیب چبٚەڕێی تۆز

 ثۆ تۀیب جبرێکیع ثێت
 ەئبٚێک ثەَ ئبگرە زاک

 
 ثۆ لٛرثبٔیبٔی لبِػٍۆ ٧٨/٧/٧١٠٦
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 ئێسیدخاَێ شەَگانی
 تب فەرِبٔی حەفتبٚضێ

 ضەرزەِێ ثٛٚ
 ِرۆڤ ِرۆڤی جۀگەڵ ٚ

 جە٘بٌەت ٚ
 !ذٛرافەی ئەغکەٚت ثٛٚ!

 کە فەرِبٔی
 حەفتبٚ چٛار چێ ثٛٚ

 ەِێ ثٛٚضەرز
  ِرۆڤ ِرۆڤی ضەر ِبٔگ ٚ

  ٚ عەٌٚەِە
  پێػکەٚتٓ ثٛٚ!

  ئبییٓتۀیب 
 بْ جێ ِبثٛٚزۀێٛ ئەغکەٚت ٚ ثیبث

 
ثۆ زٚٚەَ ضبڵٛەگەڕی جیٕۆضبیسی ئێسیسذبٔێ 

 زاععٌەضەر زەضتی ٌەغکری 
٠/٨/٧١٠٦ 
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 ئەوە دوا کۆضتى َییە
 
 
 

 زٚا پۆضتیػُ ٔییە
 ژیبٔە ٘یٛاَ ثە

 کبَ ڕێگب ضەذت ثٛٚ
 ذۆَثە ٘ێسی 

 تَٛٚثە چٕگە ڕٔە ضەرکە
 ثبکیػُ ٔییە

 زا٘بتٛ چیُ زێتەڕێ ٌە
 چەکٛغەکەی فەر٘بزَ

 ثۆ کێٛی ثێطتْٛٚ
 چەکٛغەکەی کبٚەَ

 ثۆ کەٌەی فەرەیسْٚٚ
 َاڵپۆ

 ٘ەرگیس ٔبتٛێّەٚە
 ضەراثی ضەحراَ

 ٔبگیرێُ
 جیٛەی ِیسأُ

 ٔبٚەضتُ
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  ثەفری ضەزاْ ضبڵەی کٛێطتبُٔ
 ٔبتٛێّەٚە

  ذٛزأی ٘ێسێکُ
 ٔٛٚغتێّەٚە٘ەرگیس ٔب

  پبڵەٚاْ زرٚضتکرزْ
 ضبٔبیە ٌە ٚاڵتی ِٓ

 کە ٚضەرت کس
  ذبِەت تەضٍیُ کە

 ٚ کەزەِت تێر
 کەچبٚت غۆڕ

 ٌە ئبضت ٘ەلیمەتیػسا
 ثکە لڕٚ لەپی ٌێ

 ثەیبٔی کە ٌەذەٚ ٘ەڵطبی
 تۆ

  لبرەِبٔی
 ٔبٚزاری

 ثە٘رەزاری
 گیرفبْ گەرَ ٚ

 زا٘ێٕەری
 ساریثەر٘ەِ

  ٔبٚت



27 

 ٌۀێٛ ٔبٚأە
  ِەلبِت

 ٍیطی گەٚرە پیبٚأەِەج
 ِیسیبی حیسة

 ٌە ذسِەتت
 ئبِبزە ٚەضتبٔە

 ٌێسە
  زە٘ۆڵ کٛتیٓ

 ٍەتٍ٘ەلت ثەٚە ٔەثێ ِی
  تب چۀس ثرضیٓ

  ئەٚە ئبغبی حیسثە
 ٌە ذٌٛی زا٘بتٛٚ

 غەِی کٛرضیٓ تۀیب ٌە
 ٘ٛٔەر، لەڵەَ، عەلڵ، زأطت
 ئەزەة ، کەضبیەتی، ِەعریفە

 ، ئەذالقیس، لٛرثبٔیذەثبت، غە٘
 ، ٚیژزاْ، ثەرذۆزاْبکِێژٚٚ، ذ

 ٌە ئبضتی حیسثسا
 ًِ کەچ ٚ ذبڵی ضفرْ
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 يُی کىردضتاَی
 
 
 
 
  ثبغٛٚر ٌە ٔێٛ زەریبی ٔەٚتُ ٌە
 ثرضبْ زەِرَ ٌە
 ثبکٛٚر زیبز ٌە ثیطت ٍِیۆُٔ ٌە

  ثێ ٔبضٕبِە
 زیٕساْ زەِرَ ٌە

  ّبُٔڵٌە ڕۆژ٘ەاڵت ِرۆڤُ ، ِط
  زیٍی کۆِبرَ

 ٌە غەلبِەکبْ
  ثە عەِبِە زەِرَ

 ئبڤب ثبی ثەرذۆزأٌُە ڕۆژ
 ثە پێکی زٌٙێساْ زەِرَ

  ِٕی کٛرزضتبٔی
 ٌە ثێ ضەرٚەری ذبکُ

 ٌەثێ ٚیژزأی حبکُ
 ئبٚارەی تبراٚگەَ

 ثە ژە٘ری غٛرثەت زەِرَ
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 بۆ کۆبىوَەوەی چىار الیەَی بەشداری حکىيەت

 
  ثۆ غەریکە ززی

 زەتبْ ٘ێػێ،
 ثۆ ذۆپیػبٔسأیع

 !زەتبْ ذٛرێ
 گەر زرۆتبْ ٔەکرزٚٚە،

 !ِەت ٚەرٔە زەرێٌٚە حکٛ
 کە ذۆپیػبٔسأیع زەکەْ،

 !ٕٛێژتبْ ٔەغکێٚریبثٓ زەضت
 : ئبذر پبرتی

 ڕِٕج ڕِٕج
 ٌەثەرز ڕەلتر

 تٛٚڕە ٌەضەر کەٌی زارێ
 ٌێُ یەلیٕە

 ثەرزێکی ثەرکەٚێ
 ئەٚەی گٛتٛٚیەتی
 !ٌێی ٔبیەتە ذٛارێ

 گەر زرۆتبْ ٔەکرزٚٚە،
 ِەت ٚەرٔە زەرێٚحکٛ ٌە
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 کە ذۆپیػبٔسأیع زەکەْ،
 !ٕٛێژتبْ ٔەغکێٓ زەضتٚریبث

 ذٛا ٔەکب گٛریطی عِٛر ثپطێ
  پبکێجی زٚٚ ئیسارەیی

 !ٔرێەڕاثگەی
 ٍەت زەغکێ،ٍئبذر پرزی ِی

 !زەضت زەچێ ئەٚەی ٘ەغە ٌە
  ٚ گیرفبْ پڕ

 !سي ، فیػەی ضّێٍیبْ زێٚرگ
  گەِەکەتبْ زٚٚثبرەیە

 !ثٛٚە ثە حکبیەتی ِێػێ
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 کاثارضیص
 
 
 
 
 
 
 

 ثبٔمەکبٔتبْ ذبڵی ثکەْ
 ٘ەژاراْثۆ 

 چەکەکبٔتبْ ٔەٚی ثکەْ
 ثەراِجەر ذۆپیػبٔسەراْ

 غٛضڵ ٌە ذۆتبْ زەر ثکەْ
 ثۆ پبکجٛٚٔەٚەتبْ

 ٚ ذیبٔەتتبْ ، زرۆٌە: ززی
 ِەتٚسة ٚ حکٛیلبڵتبغەکبٔی ح

 !ثکػێٕەٚە
 !کە چیتبْ پێ ٔبکرێ

 !جێی ثێٍٓ
 !!زەثێتەٚە ٘ەِٛٚ گرێ
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 گىێگرتٍ
 کبتێک ئێّە

 ٓ ثجیٓ ثە ئبضّبْٔبتٛأی
 !بٔی گۆی زەٚیثۆ ِرۆڤەک

 ثەش زەتٛأییٓ
 ٘بٚذەِی ئبزارەکبْ ثیٓ

 ثۆ چۀس ضبتێکیع گٛێ ثگریٓ
 
 

 وَبىوٌ
 ٚ ِٓ تۆ

 ٌەضەر پرزێ
 گەیػتیٓیەک ثە

 ٌە گەرِەی غەڕە ِبچب ثٛٚیٓ
 پرز زاڕٚٚذب

 ِرچەی ِبچەکبّٔبٔبْ
 تێکەڵ ثە ئبٚازی غەپۆالْ ثٛٚ

 ئێّەظ ئبٚ ثرزییٓ
  تب ئێطتبظ ٚٔیٓ ٚ

  ٘ەر ثسریٓ
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 ەيهىاَک
 
 
 
 
 
 
 

 زٚٚ ٍِٛأکە
 زۀکی ِبچ یەکیبٔە

 زٚٚەَ
 زۀکی زۀگیبٔە ٌە

 ٌەگەرِەی ڕاِٛٚضبْ
  ٘ەرزٚٚک پچڕاْ

  ٘ەرزۀکێک چٛٚ ثە الیەکب
  ٔیبْسە ٔەرِٕٛژٚأگە ٘ێ
 ثۆ ضٛێٕس

 زۀکێ ِبچ ٔە
 ٔە زۀکێ زۀگیبٔە

 ٔەثیٕراْ
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 يسیپا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یسزا:یٌە پب
 ٚەریٕی گەاڵکبْ

 ڕٚٚت ثٛٚٔەٚەی زارەکبْ
 ەثٓ ثە پۆغبکی زەٚیز

 رِبٜ زضتبْەثۆ ض
  ٜ ِرٚڤەثەش ئ

 زضتبْ ٚا ٘بت
 تۆ چی زەکەی؟
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 هىوردە شیعر
 ثۆ: غباڵٚ حەثیجە

 
 
 
 
 
 
 
٠ 

 غەٚ ٚ ڕۆژێک ِۆضیمبکەی
 غباڵٚ حەثیجە،

 فەراِۆغی کرزَ
 ِٕیع،

 ثیرَ ٌە پەیڤی گٌٍٛەکبٔی زەکرزەٚە.
 
٧ 

 ِرۆڤ گٌٍٛە زرٚضت زەکبت
 تب 

 گٌٍٛەظ ٘ەثێ 
 بثێِرۆڤ ٔبثێ، پەیڤ ٔ
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٠ 
 گٌٍٛە ثٛٚ لەڵەِی

 ٌۆرکب ٚ
 عەثسٌٚربٌیك ٚ

 کێ ٚکێی زیکەی غکبٔس!
 
٤ 

 گٌٍٛە پەیڤ ثێسۀگ زەکب
 ٔٛٚکی لەڵەَ کٛٚي زەکب  

 
٥ 

 لٛڕگی حەیرأێک ٚ
 الرٚ ٌۀجەی کیژأی

 ڕێی کبٔی
 ئبٚازێکی ززراْٚ

 ٌە زڵی کٛڕأی گٛٔس.
 
٦ 

 ٌە گٛٔس
 ٘ەِٛٚ ڕێیەن زەچێتەٚە

 ضەر کبٔی
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٧ 

 ِرۆڤبیەتی
 ۆیٍەی زەضتی ِرۆڤەک

 کۆیٍەی ضەرِبیەزارە
 زضتبْ گەرِٛگٛڕ ٔەثێ

 ٌەگەڵ ذۆی زەتجب.
 
 
٨ 

 زۆضتۆڤیطکی:
 زیٕساْ،

 ضەرزەَ،*
 لِٛبر،

 ئێطتب لٛتبثربٔەیە.
               

*/ ضەرزەَ گۆڤبرێک ثٛٚ زۆضتۆڤیطکی 
 زەریسەکرز.
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 ضاڵیادی ئەَفال
 
 
 
 

٘يساْ ەغ ۆوبْ ثەثيطتِٛٚٗ جيٙبزيي
 ٖٚەٕبضتٕڵە٘

 ٓ؟ێو ەٛێئ ئبذر
 ويٍٝ ذٛاْ ؟ەٚ

 ؟رْەِجەغێٜ پەضحبثەيب ئ
 ؟وييٓەد ٚ تێوبرٜ غەثۆت ٚ يب ِٛٚريس

 ُێڵتبْ ثێتب پ
 ت ٚ گرٚٚپٓڵەٚەٜ وبَ زەزيمەِبِٛت ٚ ِٛرت

 تبْۀبضۀٝ ٘ۆث
 !ێتىەز ێرٜ ٌۆٓ ٚ تيرێٔيب ذٛەت
 ٖٚ؟ەٕبضتٕڵە٘يساْ ٘ەغ ۆث

 ٓێزڕئبٜ زا
 ٓێرەيبْ گێٌ
  ەٚەضٕەٕڵەت ٘ەثب لەز
  وٓٚچٛث ۀسەچ

  ەٚەٚن ثجٕٜٛ تر ثچۀسەٚەتب ئ
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  ْەتيبْ وەعٍۀە ث
 ٘ٛٚرتىبْ ەِٕسار ەث

 ْەريبْ وەزەغبر ث
 يطٛاْڕ ۀسەچ
 يطٛاثٓڕٜ تر ۀسەٚەئثب 

 تەٚ ليبِ ٔيبتب ٌٗ ز
 ثٓٔبەوٛٔج ٚ پ ێث

 ٚ زاِبٚ ثٓس روەتب ِرزْ ض
 !ٖٚ يب ٔبەجطتٕڵە٘
 !يب ٔب ێظ ثۆيبْ ذێپ

 ێث ەيبزٜ ئٗ ٔفبي ٘ٗ رز
 ەٚەتبٔێپ ەغڕەٝ وەيەڵەپ

 ەٚەتڕێژٚٚ ٔبضێِ ەئيسٜ ثٛٚ ث
 ێورەتبْ زۆث ظ تبەٛێئ
  ەٚەضٕەّڵە٘

 ەٚەٚن ثجٕٛيبْ ثچێر پێژەٌتب زيبتر 
 زأٝەئبذر ثسْ ٚ ئبٚ

 ەٚۀەن ٔبيەي ڵەگەت ٌەل
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 فايم
  
 

 
 ێثۀ ڵٌێتبْ تێکە

  ٚيبف یفيً ٔب .... فبيٍ
 َ جبر فبيٍُ ٔبضٝەوەي ۆث
 ثٛٚ ەٚ وبتەئ

 ةەوتەِ ەَ ٌيسيبْ ورزەوٗ ل
 یئبضبي ن ٚٚ، ثچٛىٝێفبيٍ

  ٚش ٚٛضُ ٚ ٔفڕەزٚٚ 
 !ه ثٛٚێٔٛٚضراٚ

**** 
  ەٚەيٕەڕاپڕزٚاٜ  ەٌ
 ! ەيۆث
 ەٚەتێثەفبيً ز ەسَ ٌێل

  رتسارٜۆاپڕٜ ەثەفبيٍٝ ل
 !ەٚەويبْ زيتەيەرورزۀس ِبِٛت ٚ ضەچ

 فبيً ِّبەفبيً ئ
 چْٛٚ؛ەرٔەفيً ز

 ! ەٚەورزەزڕٚي ثْٛٚ.... فبيٍيبْ پبف
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 تۆ...! يٍ و
 
 
 
 
 : رِٛٚەفەز
 !تەغيرەٚ ع ڵێگرٜ پبغٕبٜٚ ذڵەِٕٝ ٘ ەٚەئ

ت ٚ ثبٚن ٚ ۆگرٜ ٔبٜٚ ذڵەٜ ٘ۆثب ثسأيٓ ت
 ! تەثبپير

 ٕبٖٚ؟ڵۆچيت ٌٗ و
 ِت چييٗ؟ەر٘ەٚ ث وبر

 !ٔسيُ ثٜٛٚەوبْ تەذتەض ەژۆڕٌٗ  ۀ
 !ثٜٛٚ ۀۆثٚ ٚٚزاٚ ڕٌٗ  ۀ

 رٜۆذەحبزرٜ ِػ
  تێىسا ثێٌٗ غت ەپبر

 !ەی٘ ۆت
 زۀب ٚٔیت!

 گرٜڵە٘ەضيٕەٚاْ ٚ ِەرگەز
 !ٜڕِيػٗ گيرفبْ پە٘
 !روسٜەٚ ض حيسٍِ ۀسەثيُٕ چەز
 رَەٚەذتەر ثۆز
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  ثَٛٚ ٚ ٔيُەش ٔەپيبٜٚ و
 کٛژیٜ وٛرزەڕغ

 تبراٚگٗ ەساِڵەٜ ٘ڕتٛٚ
 !ىبرٜ پػتٝ غىبٔسَێزأٝ ورەز
  !ضتبَٚەٚ ٚ رزەرثەِيػٗ ضە٘

 یٛارأێئ یزأيػتٕ
  غٗۆىص ذێٌەئ

 ! چبٚت ەوٝ ضبرز ٌەيەثير
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 گرگەيەی ئا
 
 
 یَ زیٛەٌ

 غتە٘ەکبٔی ثەزیٛار
 یەێطڵگڕ ٚ ث

 زەثیُٕتیٓ ەٚ ث ڕگرێکی گئب
 ؟ەِۀە٘ەی ئبگری جەێطڵِٗ ثەئ

 ...ٔب ٔب
 یگربی ئەێطڵث  ەٚەئ

 ەکٚرکٛەکبٔی کەٚتۀ ەثیر
  زاەغٕبیی زۆڕ
 زاەَ ٔبٚەٌ
 ٚارێ زێٚ ٘ب ٔگەز
 تیەژِە٘بٚاری ح ەِەئ
 ْ ٚٚاەضتطٛٚتبٔی پبضەز

 ؟ەکٚکٛرەککبٔی ەئێػکگر
 ...ٔب ٔب

 ٔی٘بٚاری ٚیژزا ەِەئ
 ەثۆرژٚاکبٔی کٛرز

 تێضٛەن زٚرکٛەئبگری ک ەث
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 ژڕۆپياوي 
 
 
 
 

 تڕێۆژ ٔبگڕۆپيبٜٚ 
 يٗۆزر

 !طتێٛەڵرٜ، ٘ەرٚەتٝ ، ٔيػتّبٔپەوٛرزاي
 يٗۆِٜٛٚ زرە٘

 !ْ ثٛٚۆچ ێٕێزٚ
 یەەٚەئ رەظ ٘ۆڕئيّ

 ثٗ ِٛٚ
  اٖٚۆڕگۀ
 ژگبرۆڕ

 ! ييبٔٗڕێژگبرٜ ذٛڕۆ
 ٚ ٚرەپبرٜٚٚ چ

 ٚٔٛٚش ەيبرٜ چبرڕث
 ،ەٚەػێيسٜ پڕ
 ۆِيػٗ ثە٘
 !ش ٚ ذبئيٕٝ ٔيػتّبٔٗەرەت
  ەزاَ ٔيػتّبٔەٌ
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 ،ُٕێسڵۀٝ چبٚ ٘ۆچ
 :ٔيبەٚ ت ٔيبەت

 ٚ فبيٍسار
 ِبضتبٚچٝ ٚ

  ثيُٕەز یعطەث
 ٓس ٔيێِٛئ ی٘
 ْەژڕۆەثڵەن گٛەٚ
 ژْڕۆ ەٚٚ ٌڕَ ەرزە٘

 ! تۆڕێژ ٔبگڕۆپيبٜٚ 
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 نە کاوڵگە دەچێت ..َیشتًاَێک.
 
 
 
 
 

 بٔێکٔیػتّ
 ترٌکبٚ کبٚڵگە...ە ٌ

 ِێٛأی ٘بتٓ ثە
 یبْ ٌٛٚغیڵ..٘ەئەٚەی پێیبْ ذٛرا.

 ئەٚەی زەضتیبْ گرتی
 فەر٘ٛٚزیبٔکرز

 ٌەٚزیٛی ضٕٛٚر
 چۀس لرٚٚغێک ٘ەراجیبْ کرز ثە

 یبْ گەرَ ثٛٚڵثبذە
 کرز ئۆذەیبْ

  غەرەف کەٚتٛٚە ٌەَ الٚە
 کەضیع ٌێی ٔبپرضێ

 ٘ەر ِێٛأیع زەِێٕٕەٚە
 ٔیػتّبٔی کبٚي

 ٚ ب ثێ ِۆضیمبث
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 ٚ ثێ غٕەی ثب
 ذٛزاْ

 ٚ غبعیری لەڵەَ غکبٚ
 ٚ کبِێرای غەق ٌێسراٚ

 زٔجیرەیەک
 تیرۆری ڕۆژٔبِۀٛٚضبْ ثێ

 کبٚڵگەیەکە
 ٚ ٌە گبجٛٚتێکی .... پەککەٚتە

 گەٌێکی ذەضێٕراٚ زەچێ
 ڕازیت؟

 لڕٚ لەپی ٌێ کە
 ٔبڕازیت؟

 فەرِٛٚ چۆٌی کە
 پیرۆزتبْ ثێت ٔیػتّبٔی کبٚي

 ضەر ٔییەترضی کەضتبْ ٌە
 زەکەْ تب حەز

 تژی کەْ زۆالر ٌە ثبٚي
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 چاکەتە کۆَەکەی قىباد
 
 
 
 
 
 
 
 
 رەفەض ۆث

  ٜەوۀۆتٗ وەچبو
 رورزەثەَ ٌەلٛثبزٜ جٗ ٌيساز

 رزٚٚوّبٔٝە، ثب ٘ەٚەرێٌٚە٘ ەٌ
 ىرزڵەٌّبٔيب ٘ەٚ ئەرەث

 ەٚەڵيػتّٗ ِبەتب گ
 زاۀۆو ەتەچبو ەٌ

 ئبٜ
 !یَ ثيٕەڵٔگبەڕٚٔٝ ەذ

 جَٛٚضتەتب ِ
 رێت رێت
 غٝۆراثُ ٔەٓ ٚ غٔگٛيە٘
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 ئەو...!
 
 
 ٜەغبذ ٚەئ

 ثٛٚ ەرگەػّێرٜ پۀگەض
 !ثيُٕەز رەضەعطٝ ٌەث
 ٜەٚ غبرەئ

 !رٜ ثٛٚەزگبروڕ ەرگەپػّ
 ثيُٕۀبٚ زەعطٝ ٌەث
  ٜەتەِٚٚ حىٛەئ

 !ظ ثٛٚۆڕٜ غەٕێئبٚ
 ثيُٕەز اێسعطٝ تەث
  ضێسارەزأەی یٚ وٛرضەئ
 !نەيەرگەػّێٕٝ پێذٛەث

 تۀسیّییەک!
 ثٛٚ!ضٛٚر

 طتبزاێئە ٌ
 ثيُٕەر زەضەعطٝ ٌەث
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 سبیی حقاوەکە
 
 ٗڵسة تبیٜ حەوەلبٚ

 گٛتِٛٚٗ
  ەٚەِۆسة ٔبذیٜ حەلبٚ

  ىٗ ٚ زاِٚٗێيبرڕث
  ەٚەز ٔبثّەپبغگ یێٌ

 ٗڵيبْ تبەوەلبٚ
 ٘رٜ ِبرەتر ٌٗ ژڵتب
 تيعەل
 ذبٔتبْ ٔبثُەزيٛ ەٌ
 ذٛأتبْ ٔبثُ ٚ ەضفرر ەضەٌ

 چٛٔىٗ
  یُرتبْ ٔۀٛٚظ ثڕٚ و ەيٍۆو

  يٗۆتيتبْ زرەوٛرزاي
 يٗۆرەضترەتبْ زەغەثبٔگ
 شەثب و

 ٌێ ٔەزا ەٚۀبِٚ الف ثە
 ىُٕێر غٛە٘ ەٌ

 کڵپیە ٔبذُ تژیە ٌە کٛرزایەتی
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 شًەرگەێپ شه واَی
  
 

 
 ەرگەػّێپ
  ەٚەػێپ یػێپ یوبٔەرۀگەض ەٌ
  یفەرێپ ەٌ
 غەٚزا  یٜٚ، ئبضّبْ، تبريىەز
 ەِيػٗ ئبِبزە٘
 تریٚەئ ڵەگەضت، چپٗ چپ ٌەزۀگ ثەتف

 ٚثْٛٚەغ یسأێئبٚ
 ێرظ ثيٕێٚژِٓ ٘٘بوب ز

 الپيتىٗەر پەضۀجٗ ٌەپ
 ازٚەغ یعيػم ەٌ
  ێضت ٌٗ ِالٔەز

 ْێڕگەز یغبي
 ەٚەٕێەڵٚتٓ زەروەض یرأۆگ

  ِٓ یٚأەغ بییٔيەت یوٛرزضتبْ عبغم یذبو
  ثچیت ێوٛ ۆث
 یِۆذ ی٘ رە٘
 رگٗ زيبتر ەػّێپ یِٕ ەٌ
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 ٚ ێغت گرەثبٚ ەٜ ٔييٗ ٌۆش ثەو
 ەٚەٕتێالٚیث ثکب، ِبچت

 ۆت یِٓ عبغم ،ٔٙب ُِٕەت
 ێغىيٕەِٓ تيٕٛيتيت ز یٕێذٛ
  رْەٜ ٚەتبُٔ زڕێەچبٚ
  تەٌ٘بەج یوبٔەوۆجٕ
 رأٗێٜٚ ِەغ ٚەِػەئ

 غەٚ ثۆ کٛرزاْ ٘ەِیػە
 لەاڵی ِێرأە
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 َگێکەهەيىو ڕنە 
 
 ەُ ثيٕيٛڵٔگيىسا گٛڕەِٛٚ ە٘ە ٌ
 ظ ٔبەڕٔيب ەت

 ەضٛٚرثٛٚ یٛڵجٛأتريٕيبْ گ
 ؟ٚٚيساٖٚڕٓ چ ێڵُ ٔبێئبذر پ

 طتبزاێئ ەٌ
 ضەراپبی ثبخ گٛڵی ڕەغی پۆغیٛە

 
 ئێطتادانە 
 
 طتبزاێئە ٌ
 ڤۆِر ڕۆحی پبکی ۆث

 ٛتٓگ ۆث ەوُ ٔييەيەلط
 !ڤۆِر ەییٔسڕز یزاذ ەٌ
 !ڤۆِر ۆٚيطتيُ ثەغۆذ ەٌ
 ژَٚٚ ، غبٔسٜ ئبضبڕۆەث
 ەوەِ ! پرضيبرەٚەذبترٜ ئە ث
 
 
 



54 

 خىا بە دەضتەكاَی ۆقچە
 

 ذٛا یوبٔەػێوۆلەچ ەٚە٘بتٕ
 ؟ێٚەچيتبْ ز

 ؟ٓ الٜ وبَ ذٛاٖٚ ٘بتْٛٚڵێُ ثێپ
 ُێەڵتبْ زێپ

  ذەٌیفە یضتبٔەزە ر ثێوٗ غّػ
 ٘بتٓ یتەپبٜ پ ەث
 زيبرٜ ەجیبتیٌ

  طتبيبْێئبڤٚ  گەغەئبت
 سضٛتبٔ
  زيبْ ورزەتب ح

  أسڕەريبْ پەض
  پبراضت ەضتيبْ ٔەز
 جٛاْ یوچ یْ ٚ ثرزٔاڵتب ەٌ
 ْەگڵەث
 ضحبثبْەئ یضتبٔۆڕگ ٚ ێيٍەثبثەع
  ەٚ جبرەبٔٝ ذٛا ئضتەزە ث ۆلەچ
رٜ ەرضەٜ ٚ ضێڕضبليت ٚ ذٛ غىرٜ ەٌ ەث

 ؟ەٚەزٔيب ٘بتٕ
 ؟ٕبٚيٓێ٘ ۆغتتبْ ثە٘ەٜ ثەرگەز یوٍيٍ
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 ! ێٚۀبِبٔ
 ؟ٕبٚيٓێ٘ ۆغتتبْ ثە٘ەث ەیوەرييۆفتبحەح

 ! ێٚۀبِبٔ
 ْازرٜ وٛرەض یٕێذٛ ثە ەٛێتيْٕٛٚ ئ

 ٘ـٛجبَ ٚ یٕێذٛ ەٌ ەٚەذٛارزەرتبْ ٔێت
 ٚ رەضکۀسەئ ٚ رٚٔطٛەريّبْ ٚ ِۀ ٚ ۆروێغ
 ؟وٛرزضتبْ ی٘يسأەغ
 رٜ ٚەرضەٜ ٚ ضێڕت ثٓ ذٛەفرۀ ەث
 !وبٔٝ ذٛاەػێوۆلەچ

  ! ٘بتْٛٚ ەگٛتُ الٜ وبَ ذٛاٚەپێتبْ ٔ
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 ڕۆياَێک
 
 
 
 
 
 
 

  ەضتەر زەثەىُ ٌێِبٔڕۆ
 ٚضُٛثيٕ
  تاڵٔبٜٚ ٚەث
 ٛيطتٗێوُ پەتييەضبيەو
 تێٚاْ ثجيٕەڵي پبڵۆڕ
  ساتاڵٚ یِبٔڕۆ ەٌ
 !تێٚەضتُ ٔبوەاَ زڕەر گۆز
 ەيەٚأەٌ
 تێٚەِەٜ ِٓ زەٚەئ
 !تێثٛٚثەزايه ٔ ەػتب ٌێ٘

  ەٚۀەزارَ وەيبْ ئبگڕێ٘بٚ
 ٜەٚەٌ
 ٘بتغه  ێىتبْ پێضەو
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 كادير...!
 
 
 
 
 
 

 وبزيرەپير
 ٌێُ ەثەِەڕتٛ
  ێُەڵپێت ز ەو

 ڕلۆتەپير یلبٌتبغ
 : ڕاثرزَٚٚێيتەڵز

 رٜەرٚەض غبٔبزٜ، ەٌ ەتژي
 ! ەٚەغێترەٚزەٚ زە چراێى

 تۆ ەو
 یثٛێرەزت ەحەليم ەٌذۆت 

 یژێر پێت ٔبثيٕەزٚٚرتر ٌ
 یگِٛبٔبٚ
 یترضٕۆو

 یچبٚچٕۆو ٚ ٚارەذٛێٕسۀ
 یرٚێػەٚ ز ەٚ وۆیٍٛڵىەث
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 یسثیح
 ەت تبرەحەليم

 ەژارٜ ِبر
 ظ ثٛٚەٚەئ رە٘
 ورز یضٛلرات ٔۆغ ەو
 ورز یرگەِ يرٜ ژيبْ ٚەض ن چبٚەيە ث

 یەوەً زێذۆت گ
  ٜۀبو یه ٔۆغێٔيب جبرەت
 ذۆت یضتەزە ث
 ەٚەٕيتِرێەت زەوەێطڵث

 وبزيرەئبٜ پير
 ٌێُ ەثەِ زٚير

 ێُەڵپێت ز ەو
 ڕلۆتەپير یتبغڵلبٌ
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 گىێڕ
 
 
 
 
 
 ؟چێەز یچەٌ ڕٚتٜٛٚ گٛێەذ ڵیاەڕٔەژ
 بف لبفل

 رەتۆلێٕ زي ٚ یٔبٚێى
 چێەرز زئەرزئەٌٗ ڕيتّٝ 

 ثیطتٕی ەث
 چێەز یلۀسەِرۆ ز
 !حەیف

 !رەثەثێ ئبگب ... ثێ ذ
 ثيٕێۀگبڵٗ زەڕ یٚەذ
 رٜەڕاپ ەو

 وب ەگب ڕاز
 !وبەب ٘بٚارٜ ٘يّساز زگ
 ئبضب ٘ێسيبْ ٘ێٕبٚرەث

 وٛتێەٌەغبرزاْ ٚ پ ەٚتٕەزاعع و
 ٚاەٜ ذەپڕذ ەرٔب ٌەگەئ
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 تێەن لەورا ٚەڕاي ڕاٚ زۀەژ
 ٔگ ئبٚا ٔبثێەڕاي جۀەژ
 ٚ ٚ ثێ ئێػکگرەغ
 ِيٓ ٔبثێەو

 ٌٚێريعەِبثٛٚ ٘ـەٜ ٔە٘ـێٕس
 ! ضت ثچێەز ەٌ
 ەٚەيٕەضت پێ ثىەز ەٚەضفر ەثٛٚ ٌەز
 ەٚەيٕەس٘يسٜ تر ثەغ
 ڕاڵ ئيترۀەٜ ژەئ

 ذتتەٜ ثەضتێرەئبٚاثٛٚ ئ
 ێیتڵث یيت.... چەثى یچ
 !ٕٗێِٛٚ ذٛەَ ٘ەضتۆٜ تۆيٗ ئەئ ەٌ

 ِبەجٍيطت ٔەڕٜٚٚ ِ ەتبز
 لێٕٗەرت ثتەض ەوێه ٌەيب فيػ

 ٚ ەگرڵەر٘ەجبرێ ض ەيب ث
 ِێٕٗەِ یزأەئبٚ ەٌ
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 تۆ
  

 ؟ٔبضيتەزا زۆٔير ۆپبپٍ
 کەٚاتە غیعر ٔبٔبضیت

 ٔٛٚضٗەغيعر ِ
 ەزٚۆتر ثس یىێوبر

 تب ٌٗ ژيبْ
 يتێڕثەزأ
 

 ئاي خىدايه
 
 مبٔسڵوٛرز ذٛ ەِٕت ث ەو

 ثب ٚەن ِرۆڤ ثژیُ
 ؟ەّێت ٌێگٛ ەذٛزاي

  ثژيُ ێٚەِەزِٓ 
 َەرزارٜ ثىۆٔب ز ەٚەئ ۆث
 َەثيى ەَ ِبٚەر لطۆٜ زەٚەئ ۆث
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 و ..بۆ.
 
 
 
 
 
 
 

 ٚ ٘بٚار لبژەلبژ ەٚاز ٌ
 ٕٓێث
 ْەزەرٔەٛێت یزار ێورەز
 ٕٓێەلغٍەوٗ ٔەِۆگ
 ٚأٝڕەچبٚ ەه ٌڵەذ
 ِبٜ چبٚأيبْ چٛٚۆض
 چبٚأتبْ زا ەٜ زريىٗ ٌەئ
 ەٚەٕٕێٕٓ ٚ ثرٛێْ ثرٛۆڕث
 يبٔسْ ثٓەاگڕرٜ ئيتيىٝ ێف

 ْەوەتبْ ٔبغريٓ ِۆچيتر ذ
 ەٚەثٕەغر ٔسيه زەژٜ حڕۆ ەت ٌێتب ز
 ەٚەتێتبْ ٔبثجێت ەٚ ليبِ ٔيبٌٗ ز

 ٓثەريت زەغۆڕگ
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 بىوٌتیُىو
 
 ەر تيِٕٛٚە٘

 ەٚۀسيٍُ ذٛارزەل فراٜٚەِىرا ثۆتب ث
 غىبەتيُ ٔێتيٕٛ

  ۆث
 رٚاەغيعريع ٘

 ەٚەّٕێتب غيعرٜ ٔبضىيع ثرٛ
 ۆث

 ٘ەتب تبە٘ـ
 ەر تيِٕٛٚە٘
 

 طتیڤاڵێف و -ڕاپۆرتُىوش
 !یٔٛٚضەعص زەث ۆث یرتۆاپڕ ێزٚيٕ
 ەٛأێِ ڕۆئيّ

 ەثیزەٝ ئڵطتڤبێرِٝ ڤەگ یغەثبٚ ەٌ
 چٛٚەزٚٚ چٛاْ ِەٌ ێزەِ ێگٛ
 ژٚٚێثٛٚ ثٗ ِ ،ٜ چٛٚ چٛٚەٚەئ
 ەپيبٚ ٚأەرۆث
 ،وبَ زيٛاْ ەيبٔٝ ٌەيبْ ثۆٜ گرٔگٗ ثەٚەئ
 ەٛأێِ طتیڤبڵێکبَ ڤە ٌ
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 نىورەی گىرگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رٜ گٛرگٌٚٛ ەرٌٚٛ
 گەپٝ ضەحەپەح
 ىٗێيبِەپ

 ێێڕرٜ ثگێذەث ەذٛاي
 ؟ ەٚٚيساٚڕ، چ ەڕجڵەه ٘ـێرەض
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 شیری خیاَەت
 

 ەٚەتۆتتبْ ذٛارزەذيبٔغيرٜ ذبٜٚ 
 رپػتەضە ذطتٕ ۆرگبوبٔتبْ ثەز

 رورزْەثەلۀتبْ زۆاڵو ٚ وٛچٗ ٚ ٔسٚ گٛ غبر
 ەگرتٛٚەٛێفرچىتبْ پ

 ٓ ٚێٔەذبٔيبْ زازەرٜٚ زيٛەالٜ ض
 ْەثەز ۆٔٛغيبْ ثڕو
 ْەکەز یبْتەٚ ذسِی رەوۆر ضٕگ ٔەضەضت ٌەز
 تەٜ غيرٜ ذيبٔەٚەذٛارزٔ ەٚاَ ثٓ ٌەرزەث
  ْڕثەٕڵەر٘ەٓ، ضێٔەٛێَ پەز

 ريبْێٌٗ ت یػێتبْ زەگۀتب ت
 رٔبگرْ!ەرضی ڕاثرزٚٚ ٚەز
 تبْ ثێٚٔەظ ذەڕ یٚتۀ رەب ٘ث
 ه ثطْٛٚێضبٔبْ ٌەوترٜ ٘ەي ٔبٚەٌ
 ٚاْ یوبتەز

 ێٚەه ٌێٚ جبر ەرێه ٌێجبر
 ێٚەويبْ ٔبوەپ ەٜ وٛرزأۆڵەڕ یٕێذٛ
 ٔيبظِٝ زەذ
 وٛڕتبْە گٛٔی ث
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  ئاخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یتەوٛرزاي

 ەِبِىسراٚەز یوەۆيزر
 ەرگەٚ ِ ن تراژيسيبەٕسێ٘ـ ۆث
 ەتۀٕەٚ ج الرۆتر زیٚەئ ۆث
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 کۆبىوَەوە
 
 کۆثٛٚٔەٚاْ ٌە

 ثْٛٚ ِڕِٚۆچ ٘ێٕسە
 ِیسیبکبٔیع ٌە
 ٘ەڵتۆلبْ کتریبْیە

 پێکٕە٘بتٓ
 ٚەک پەرٌەِبٔیػیبْ تب

 س٘ەژأ ِەغکە
 عیئێطتب
 زارێ کەٌی ٌەضەر تٛڕە پبرتی

 ڕاچٛٚ ڕک زە
 ذٛارێ ٔبیەتە
 چٛٚ، تبزە

 کٛرضی گەڕأەٚەی ذەٚٔی
 ٔبزا زازی فەلێیە، ئەٚ

 کٛرضی ئبیەت ثرٛێٕێ چۀس
 ٘ەرێّە ییبضب ئەٚە
  یبْ

 ٔەرِکێػبْ
 کٛرزکٛژی غەڕی یبْ،
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 ياڵ
 ثیطتُ

 ثۆ زڵێک زەگەڕێیت
 تێیسا ثحەضێیتەٚە

 گٛێ ٌەڕازەکبٔت ثگرێ؟
 زڵێکت زەٚێ

 ثە ئبراِی ٘ۀبضەی تێسا ثسەی؟
 ئەٚەتب ِەحرەِی ڕاز

 !ئەٚەتب زڵی ِٓ
 
 

 کۆتایی
 

 ٌە ئبٚاثٛٚٔی ذۆغەٚیطتیسا
 غتێک ٔییە

 ثۀێٛی ضەرزێڕ ٚ کۆتبیی زێڕ
 غتێک ٔییە

 ثۀێٛی کۆتبیی ٚ ضبڵی ٔٛێ
 ٘ەِیػە کۆتبیی

 !ٌە زڕٔسەیی ِرۆڤەٚە زێت
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 تاراوگە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زەذۆِەٚە
 ثەرزەٚاَ زەذۆِەٚە

 ٘ێٕس زەذۆِەٚە
 تب زەڕغێّەٚە

 کٛرز ەکبٔیٚەن ڕغبٔەٚەی ضەرکرز
 ٚەن ڕغبٔەٚەی حیسثە کٛرزییەکبْ

  کٛرز بٔیڕغبٔەٚەی ضیبضییەک
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 یاقىتەکاَی هەونێر
 
 
 
 
 
 
 

 ٘ەٌٚێر
 ٚەتبٔێ ٌە غٛرثەتئە

 ژیبْ زەچٕیٕەٚە
 ێ ٌە غٛرثەتٔئەٚەتب

 تەِەْ زەِبٔرٛات
 ٘ێسی ٘ێسی گیبْ زەضپێریٓ

 ٚەیٍێ زاڵُ
 ٚەیٍێ ٔیػتّبُٔ

  کەضیع پێ ٔبزأێ
 گۆڕ غەریت زەثیٓ

 ٚەیٍێ ٚەیٍێ
 ٌە ذۆِبْ غەریجێ

 ..ٚاڵتیع گٛرگبْ ذٛارزی
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 بۆ ڕۆژی جیهاَی دژ بە تىوَدوتیژی ژَاٌ
 
 
 

 - پیبٚێک ثۆ ژْ
  ...ئەی ژْ

  چیت ثۆ ثکەَ؟
 چیت ثۆ ثڵێُ؟

 ِٓ چۀس ضبتێکی پیبٚەتیُ ٌە تۆزا
 ...ثەتبڵ زەکەِەٚە

 ئبذر تۆ ژٔیت ژْ
 ِٕیع پیبَٚ پیبٚ

 ژٔێک ثۆ پیبٚ
  ڕاضتە تۆ پیبٚی پیبٚ

 تب پێُ زەگەی ٌە ڕۆژێکسا
 ضەز جبر ثۆَ زەِیبٚێٕی

  ٌە ثبٚەغیػّسا
  ثۀسێکی زٔجیر کراٚی
  یبٚ ٚ ِٕی ژْزەفەرِٛٚ، ئەٚە تۆی پ

 ٘ەِیػە ٌە ژٚٚأسا
 تەضٍیُ ٚ زاِبٚی 
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 کۆچ
 
  ثۆ

 تبراٚگە ضەر٘ەڵسەگرَ
 ڕێگب ضەذتٓ

 !گەر ٌەزەریب ٔەذٕکێُ
 ثێ غک

 !ثە ژە٘ری غٛرثەت زەِرَ
 
 

 بە ڕۆژووبىوٌ
 

 ٌٗ ئێطتبزا
 پبوی ڕۆحی ِرۆڤ ۆث

 لطەيەوُ ٔييٗ ثۆ گٛتٓ
 !ٌە زاذی زڕٔسەیی ِرۆڤ

 !ٌٗ ذۆغەٚيطتيُ ثۆ ِرۆڤ
 ڕۆژَٚٚ، غبٔسٜ ئبضبثٗ 

  !ثە ذبترٜ ئەٖٚ
 پرضيبر ِەوە
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 يێژووی يرۆڤ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کە ِرۆڤ ٌە ئەغکەٚت
 چبٚی ثە تیػکی ذۆر کەٚت

 ثە زٚایسا ٘بتەذٛارەٚە
 .ئبزازٜ ثیٕی

 .تبکە گرفتی ذٛارزْ ٚ ڕاٚ ثٛٚ
 ٌە ٌێٛاری ڕٚٚثبرێ گٛٔسی زرٚضت کرز

 ئبزازی ذۆی ثە زیٛاری ِبڵ تەضه کرزەٚە
 غبری زرٚضت کرز

 ەٚێساٌ
 ٘ەضتی کرز چۀس کۆیٍەیە



74 

  نەگەڵ... تۆيە
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٘ـێی
 ٌەگەڵ تۆِٗ،
  گٛێت ٌێّە؟

 .٘ەرزٚٚکّبْ ٘ەیٓ
 ذٛا

 ٘ەِِٛٚبٔٝ
 ٚەن ِرۆڤ زرٚضتىرزٖٚٚ

 !جيبٚازيّبْ
 تۆ ذٛێٓ زەذۆيتەٖٚ

 ِٕیع
 .ئبزارٜ ِرۆڤەکبْ
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 هەونێر ڕۆژاَێک نە عەشقدا
 

 غەٚاْ ٌەجێی ژٚٚاْ
 زەضت ٌەًِ
 گیٕگڵ گیٕگڵ

 ەکبْ٘ۀبض
 .یەکتریبْ زەذٛارزەٚە

 ثەیبٔیبْ
 ٌە ٔێٛ ثبزاڕی

 غێرەڵاڵ ٚ غەلبِی ثبتە
 ٌۀێٛ لەیطەری ٚ

  کۆاڵٔی عبرەثبْ
  جبزەی

 تەعجیً ٚ غێری چۆٌی
 ٌە عەضرأی ٘ەٌٚێرزا

  فٛڵکەی چەپ ٚ
 چپەچپی ٘بٚڕێیبْ

 ثەزەَ ڕێگبٚە
 پیبضەیەکی

 غەلبِی ضیرٚاْ ٚ
  ثبتە ٚ
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 ِػٛار ٚ
 ثٓ زیٛاری ِەحکەِە ٚ

 ی کتێت فرۆغبْال
 ثۆ ضەاڵٚ ٘ەِیػە

 ...زەضت ثڵٕس
 ٌە ترضی

 کەٚتٕەذٛارەٚەی
 ثاڵٚکراٚە ٚ ٔٛٚغتەی ثٓ ٘ۀگڵ

 ٌە ترضی
  چبٚ حیسٚ ڕەفیك ٚ

 ...کٛرزی زۆراٚ ثە زٚٚژِٓ
 ثبکّبْ ثە ٘یچ ٔەثٛٚ

 ٔەزەترضیبْ
 تۀیب غەِی

 کیژۆالّٔبْ ثٛٚ
 ثۆ ٘ەر ئەگەرێک

 غەرِەزاری زٔیب ٚ لیبِەت ثٛٚیٓ
 ێ ٚای ٌەِٕێٚای ٌەِٕ

 ٔە عەغك ِب
 !ٔە ژٚٚاْ

  ٔە پیبضەی
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 ئێٛارأی فٛڵکەی چەپ ٚ
 ٔە ثبزاڕی ضیرٚاْ

 ٔە کتێجفرۆغی ثٓ زیٛاراْ
 ٌە ئێطتبزا

 ٘ەِبْ
 ِۆتەکەی ترش ٚ

 چبٚی حیس
 پیبٚی ٔبِەرز ٚ ذەضیٛ

 غبریبْ
 زاپۆغیٛە

 ثەَ زرۀگ غەٚە
 ٌەثەر زەڕە زەڕ ٚ

 ٌٛغکەی کەر
 ٘ەژارٚ پیبٚی ِەرز

 بثێتەٚەجێ ذەٚیػی ٔ
 !ئبی ٌەٚێ ڕۆژگبری زاڵُ

 غبرَ ڕۆ
 یبزگبریُ ڕۆ
 ....ِێژَٚٚ ڕۆ
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 کراضێک نە وشە
 
 
 
 
 
 
 
 

 کراضێکت ٌە ٚغە
 ثۆ زەزرَٚ

 لِٛبغەکەی ٘ەڵجژارزەی
 ٔبضکتریٓ ٚغەی

 فەر٘ۀگبْ ثێ
  تۀک

 تەڕ... تەڕ
  جێ زرِٚبٔی

 .زیبر ٔەثێ
 ڕۀگەکەی

 ڕۀگی زۀکە ٘ۀبر ثێ
 ٚەک غٛغە عەتری غبٔێٍی پڕاٚ پڕ
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  پڕ ثە ثەژْ ٚ ثباڵت
 تب ٘ەر ضتبیٍێکی لژت ثێ

 ڕێک ثێ
 ثۆ ٘ەر چٛار

 ٚەرز
 گٛٔجبٚ ثێ

 :زڵُ زەڵێ
 زیبرییەکەَ ثگب ثەزەضتی

 زەگەغێتەٚە
 کۆٔەکبٔی ذۆی

 زەثەغێتەٚە
 ثەزرێژایی ژیٕییەٚە

 تۀیب کراضی ٚغەی ثەضە
 ٘ەِیػە

 گۀج زەثێتەٚە
 ڕۀگ ٚ ڕٚٚغی

 زەگەغێتەٚە
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 *بۆ کاڵودیا ڕۆت
 
 
 
 
 
 
 

 ثٛٚٔی ٌە پۆاڵ ژٔێه
 ئبضّبٔێه پڕ ٌە ِیٙرەثبٔی

 ثۆ ٘ەِٛٚاْ چەتر ٚ فریبزڕەضی
 ئەٚ ٘ەِٛٚ

 چبٚٔەترضی ٚ ئبزایەتییەت ٌە کٛێ ثٛٚ؟
 

 **پیترای غبژٔی تەزِر
 ئبزاثٛٚ

 کە ڕۆَ ثەزیٍیبْ گرت
 چۀسە  ئبزاثٛٚ

 ٘ێٕسەظ  ثە٘ێسثٛٚ
 تب زەٌیً ٔەثێ ٌەزەضتی زٚٚژِٓ

 کۆتبیی ثە ژیبٔی ٘ێٕب
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 ْٔبزأُ چۆ

 :ئەٚ ٘ەِٛٚ
 ئبزار ٚ ذەِە
 ذٛێٓ ٚ ثریٕە

 ِبڵٛێرأی ٚ ئبٚارەییەی
 !پۀبثەرأت ٌە کۆڵٕبٚە

 تۆ ژٔێکی
 عبغك ثە ِرۆڤبیەتی

 زۆرْ ئەٚأەی ٌە ڕۆژ٘ەاڵت
 ٚەکٛ تۆ
 ضیبضییٓ

 ثەاڵَ ٚەکٛ تۆ
 ِرۆڤجْٛٚ

 ضەذتە
 ذەٌیفە ئەرزۆگبْ ٌە کۆغکە

 ٘ەزار ژٚٚرەکەیەٚە
 ڕێی زەریب ثە ِٕساڵەکبْ

 زأیػبْ زە
 ضٕٛٚرەکبْ زازەذبت

 غێرەژْ کالٚزیب
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 ٌە ذبٔٛٚە ضبزەکەیەٚە
 ثبڵی ِیٙرەثبٔی ثۆ ِٕساڵەکبْ ڕا زەذبت

 ضٕٛٚرەکبْ زەکبتەٚە
 کالٚزیب ٌە پەرٌەِبْ

 یبْ ٘ەر جێگبیەکی تر
 :پڕ ثە گەرٚٚی ٘بٚار زەکب

 ضٛٚپبی تٛرکبْ
 ٌە ثبکٛٚری کٛرزضتبْ
 تبرِبیی ثاڵٚ زەکبتەٚە

 ژْجەالزەکبٔی ثۆ ِٕساڵ ٚ 
  ثۆ کٛرزثْٛٚ

 ثۆ کٛغتٕی ژیبْ
 ٔبرزٚٚە

 کالٚزیب ِبٔسٚٚ ٔبثێ
 کالٚزیب ٔبترضێ

 کالٚزیب تکبیە
  ئەٚ ٘ەِٛٚ

 !ِرۆڤجٛٚٔەت ٌە کٛێ ٘ێٕبٚە
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 :تێجیٕی

کالٚزیب ڕۆت ژٔە ضیبضییەکی ئەڵّبٔە ٌە پبرتی ضەٚز،  *
ثەرپرضی پەیٛۀسییەکبٔی زەرەٚەی ئەٚ حسثەیە، جێگری 

ٔیبیە، زۆر زاکۆکی ٌە پۀبثەراْ ضەرۆکی پەرٌەِبٔی ئەڵّب
 .ٚ  گەالٔی ٌێمەِٚبٚ چەٚضبٚە زەکبت

زێریٕی  ضٛٚریب  )پبٌّێرا( پێترا غبژٔی غبری تەزِری **
ثٛٚە، کبتی ذۆی کە ڕۆَ ئەٚغبرەیبْ زاگیر کرز، پێتراظ 
ثەزیٍی کەٚتە زەضت ڕۆِەکبْ، ثۆ ئەٚەی ڕەزیً ٔەثێت ٚ 

زەکٛژێت.  زەضت زرێژی ٔەکرێتە ضەر غبژٔە پێترا ذۆی
ئەٚ غبرە زێریٓ ٚ غۆێٕەٚارێکی ثۀبٚثبٔگە ، زاعع 

 .٘ەِٛٚیبْ ڕٚذبٔسٚ تەلبٔسەٚە ، ٌە غبری ڕەلمە ٔسیکە
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 خىێُی کۆباَی نە ڕەيەزاَدا
 

 ئەی ئیّبَ
 ٌەَ ِبٔگی ڕەِەزأەزا

 زەِەٚێ غیعرێک ثٕٛٚضُ
 پڕ ثە ثەژٔی
 ڕەِەزاْ ٚ
 لٛرثبٔیبٔی

 کۆثبٔێ
 ;تب ثسأُ

 !کبِیبْ ضٛٚرترە
 ٛێٕی ِٕسااڵٔی کۆثبٔێ؟ذ
  یب

 غەڕاثی ضٛٚر؟
 ;تب ثسأُ

 ٌەَ ِبٔگەزا
  کبِیبْ

 حەراِترە؟
 لبپێک عەرەق؟

 یب
 کٛغتٕی
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 ٘بٚاڵتی ضڤیڵ ٚ
 ثێ فەڕ؟

 :زەِەٚێ ثسأُ
 ِبڵٛێرأی
 ئبٚارەیی
 ثرضیەتی

  ثۆٔی
 ثبرٚت ٚ ذٛێٓ

 ذۆغترە؟
 یب ٌە ِبڵی ذۆت ٚ

 ِبڵی ذٛا عیجبزەت ثکەیت؟
 زەزأی ِرۆڤ

 !ذبکی ٔەثێت ٔیػتیّبْ ٚ
 !ئیّبٔیػی ٔبثێت

 ئیّبَ کە تۆ چ ٔبڵێیت
 لڕٚ لەپی

 ثۀسەظ ٌەٚە
 !زیبترَ ثۆٔبٔٛٚضرێت
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  کىرضی
 

 وٛرضي ٘ٗ ر وٛرضييٗ
 ثێ ٌٗ پالضتيه يب ٌٗ زار

 ثريبڕی ذۆی زەزا
 جب ئەٚ ثڕيبرٖ

 ٘ۀگٛيٓ يب
 ێثژە٘رٜ ِبر 

 کٛرضی
 ٘ەر یەکێ ٌەضەری زأیػێ
 زەحّەتە ٌەضەری ٘ەڵطێ

 ػٗ،٘ەروٛرضي
 !کڕٔٛٚغی ثۆ زەثرێ

 !ذٛێٕی ٌەضەر زەڕژێ
 !لٛرثبٔی ثۆ زەزرێ

 !ثرا ثراٜ ثۆ زەوٛژێ
 وٛرضي ٚەفبٜ ٔييٗ

 ٘ەِٛٚ تيبزا ثچٓ
  وٛرضی تبلبٔٗ زەِيٕێ

 ئەٚيع ِبڵی زٔيبيٗ
 چٍىي زەضتٗ

 تبضەر ثۆ وەش ٔبِيٕێ
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 *پاشكۆ... كىوچ كىوچه
 
 
 
 
 
 

 پبغىۆٜ
 ڤبر ٔبۆڕۆژٔبِٗ ٚ گ

 ۆريع ٔبر ٚ تراوتەٜ وەثبٔەعبر
 وٛٚچ وٛٚچٗ ٜ

 راضەظ ٔبەڕ ٚ زۀجەج
 ضت؛ەثەِ

 اڵتیعەضەت ٚ زەضیبض
 پبغکۆ ٚ کٛٚچ کٛٚچەیبْ ٘ەیە

 ضەرچبٚەث
 تبکە پەیڤی ژیبٔیبٔە

 
ٚغەی کٛٚچ کٛٚچە ٌە ٘ەٌٚێر ثەٚ کەضبٔە زەگٛترێ، *

٘ەِیػە ثە زٚای کەضێکەٚە ثڕٚات ٚ ٌێی جیبٔەثێتەٚە، ٌە 
ثە زٚای  گٛجیٍەی ضەگەٚە ٘بتٛٚە، کە ٘ەِیػە

 .زایکییەٚەیەتی
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 دێىاَەبىوٌ
 
 
 
 
 
 

 تب ٘ەَ
 غیعرت ثۆ زۀٛٚضّەٚە

 ئەراگۆٔئبضب
 ثۆ

 ئیٍساتریۆي
 ئێطتب زەزأُ
 عیػك ٘ێٕسە

 ضەذتە
 ضەذتتر ٌە ژیبْ

  لبیّتر ٌە ثەفری ضەزاْ
 ضبڵەی  حەضبری ضەکراْ

 ئەگەر ئەٚ ثەفرەیع ثُ
  ٌەژێر پێتب
 زەتٛێّەٚە
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 شاعیر و ضیاضی
 
 
 
 
 
 

 ٘ەزار کەضیساٌە ٘ۆڵێکی چۀس 
 کە "غێرکۆ" غیعری زەذٛێٕسەٚە

 ٘ۆڵ
 .جّەی زە٘بت
 گٛێ  لٛاڵخ

 فەزایەکی  کػِٛبت
 زۀگی غبعیر ٚ

 جٛٚڵەی زەضت ٚ
 ٌەظ ٚالری

 .٘ۆڵیبْ ِەضت کرزثٛٚ
 "کبتێک "پەغێٛ

 غیعر زەذٛێٕێتەٚە
 ئبِبزەثٛٚاْ

 ثە ٚەضتبْ ٚ چەپڵە ڕێساْ
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 زٚٚثبرە ٚ زٚٚثبرە
 !زەڵێٕەٚە

 کە ضیبضییەک
 ەزاتٚتبر ز

 ثبٚێػک ٚ ثۆرژاْ
 !ِیٛأی ذەڵکە

 ثە فیکە ٚ ٘ٛ٘بکێػبْ
 کۆتبیی زێت

  ترحێٛ ضیبضی
 ٌە کٛێی؟ 

 !حەیبِبْ چٛٚ
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 ياچ
 

 ثبغە ثّجیٕی چ زەکەی؟
 ثت ثیُٕ؟

 ٌە ثبٚەغت زەگرَ
  ٘ێٕسەت ِبچ زەکەَ

 تب ذٛا حەز ثکب
 ِبچ ثبرأت زەکەَ

 ٘ەزاراْ ِبچت ٌێ زەکەَ
 ٌە ٘ەر غٛێٕێک ثیت

 الت ثە غبر زێّە
 ئەٚ زڵەت

 زەکەِە پبرٚٚیەک ٚ زەیرۆَ
 ِبضتبٚەکی ثە٘برێی ثەضەرزا زەکەَ

 ثەش ثتگرَ
 !ثەذۆَ زەزأُ چت ٌێسەکەَ

 ٌەتەٚلی ضەرت تب ٔٛٚکی پێت
 ِبچ ثبراْ زەکەَ

 زڵەکەت زەر زە٘ێُٕ ٚ
 ثە یەکجبر

 ٌرفی زەکەَ
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 تىاَەوە
 

 ئبٚێتە ثْٛٚ
 ٌە یەکتری

 تٛأەٚەیە ٌە ژیبٔی
 پڕ ٌە عیػك ٚ

 ۆغەٚیطتیذ
 چیت ثۆ ثٕٛٚضُ

 ٌێی پبغگەز ٔبثّەٚە
 چۀسە جٛأی
 چۀسە ضبفی
 ثەژٔت ڕێک

 ٌە گالضی ئبٚ زەچی
 زەثّە غەکرٚ

 ٌۀبٚتب زەتٛێّەٚە
 ترضُ ٘ەیە
 ٘ێٕسە تبڵجُ

 پێت
 ..ٔەذٛرێّەٚە
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 ويەت تەشی دەڕێطێ؟ىشیریٍ یا حک
 
 
 

 ِٕساڵ ثَٛٚ ذبٌمی
 زەیچریکبٔس غیریٓ تەغی زەڕێطێ

 َ٘ەرزە کبر ثٛٚ
 زەیگٛت

 غیریٓ تەغی زەڕێطێ"
 "زڵی ٌە زەضتی زەٌەرزێ

 تۀسیُ ثَٛٚ
 زڵی ڕاپەڕیٓ ثَٛٚ
  زۀگی پەرٌەِبْ ٚ
 حکٛٚ ِەت ثَٛٚ

 پەڕاگۀسەی تبراٚگە ثَٛٚ
 غیریٓ ٘ەر تەغی زەڕێطێ

 زڵەکبٔیع
 ٘ەر زەَ

 ٌە زەضتی غیریٓ ٚ
 حکِٛٚەتی کٛرزی

 .. !زەٌەرزێ
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 َیىا و َیى
 
 
 
 
 
 

 حکِٛٚەت ثێ
 ٔبثێپیبڵەکەظ پڕ 
 ٚەک گیرفبْ

  یب ثەتبڵ
 .یب ٔیٛ زەثێ

 غەیتبٔەکبٔی زۆضتۆیڤطکیع
 زٚٚ ٔیٛەْ

 ٘ەرزٚٚ ٔیٛ پێکەٚە تەٚاٚ زەثێ
 تەٚاٚ ثٛٚ

 :ٌە زٚا ٔیٛە زثێژی
 ئەٚ کەضەی پەیٛۀسی ٌەگەڵ ذبک ٚ

 ٔیػتّبٔەکەیسا ٔەِێٕێت،
 ذٛزاکبٔی ذۆی ٌە زەضت زەزات ٚ

 چ ئبِبٔجێکی ٔبِێٕێت
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 نە یەکچىوٌ
 
 
 
 
 
 
 

 یتبْ عەیجی ٔەثێٌە حسٚٚر
 ئە حساثی کٛرزی

 !ژٚٚری ثبزرگبٔی زەچێ ٌە
 پەرٌەِبٔی کٛرزضتبٔیع

 ٌەضۀسیکبی ڕۆژٔبِۀٛٚضبْ
 !زەچێ

 ٘ەر ثڕیبرێکی زەرزەچێ
 ڕۆژٔبِۀٛٚش ئبضب

 ثەرغەق زەزرێ
 حکِٛٚەتی تەٚافٛلیع
 !ٌەتیپی تۆپی پێ زەچێ

 ئەٚەی جٛاْ یبری ٔەکب
 ...!ڕا٘ێٕەر ذێرا ثەزٌی زەکب
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 عاشق شێتاَە
 
 
 
 
 

 ٌە یەکەَ زیسار عبغمت ثَٛٚ
 چۆْ عەغمێک

 زێٛأە عەغمێک غەیسات ثَٛٚ
 پێ ثسأی یبٔب

 ٌە زڵّبی
 ٌە ٘ەر ٘ۀگبٚێک

 ٌەگەڵّبی
 ٌە غێری ضۀعبْ زیبتر ٔیُ

 حەج ٚ تەِەْ
 کبتێک ثٛٚ

 ثەضەر چٛٚ
 تێُ زەگەی یبٔب

 ِٛریسی تۆَ
 تب ِرزْ

 .ثە ٘یٛای تۆَ
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 پێکی ضىڵتاٌ
 
 
 
 
 

 بٔساٌە زیٛأەکەی ضٛڵت
 پێک ٘ەڵسأە

 پێکێک زەذۆِەٚە
 ٘ەڵیسە

 غەڕاثەکەی غیریٕە
 غیریٕتر ٌە لبٚەکەی

 عەگبيئەثٛ
 ضٛٚرتر ٌە ذٛێٕی

 ژْ ٚ ِٕساڵ
 ئیسی ٔیػتیّبْ ٌە ثبزاڕی

 کۆیٍەفرۆغبْ  ٘ەڕاج کراٚە
 کۆغکی ضٌٛتبْ

 ثەرٔبزەَ
 تب ثۆ ٘ەِیػە 

 پێکی ذۆَ ٘ەڵسەَ
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 ياَچهشاعير و دە
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌۆروب
  تەِٛٚززاٛارەيەوٝ ێئٌٗ 

  ٜە٘بٚڕێىژٚٚأٝ ە گەيػت ثۀ
  ٚارۀەذٛێٕسٜ جەالزێىٝ ەِبٔچەزە ث

 تيرۆر ورا
 یەکی غەڕاثیی ٔٛٚضەرأساەئێٛارە ٌ

  غبعیرێک ِەضتبٔە
 زەِبٔچەکەی زەر٘ێٕب ٚ تەلەی ذۆغی کرز

 کەِێه ٌەٚالتریع غبعیرێکی زیکە
 زەِبٔچەکەی ٌەضەر ِێس زأبثٛٚ

  زأیػتٛأیع ضەرکس
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 ضەرضەری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثۆ ئەٚ غبعیرە ٘بٚغبرییەی
 کە زۆرَ ذۆظ زەٚێ

 !ٔبْ پێی زەزأێ یب
 ڕلیبْ ٌێیە تب ضەر ئێطمبْ
 ٌە ِٓ ثبغتریبْ زۀبضێ

 کٛێرایُ زایە
 ئەٚ ئێٛارەیثَٛٚ ەٌەٚێ ٔ

 یبْ ذطتە ضەر ضەریزەِبٔچە
 ضەریٚ ضەر پیبٚی ڕۆژ
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 ی کىردیضیاض  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذٛای زرۆْ
 ٌە ٘ەِجەر زٚٚژِٓ

 ْ٘ەِیػە ٌەضەر ئەژٔۆ
 زایُ ضک تێر ٚ

  ئبذٛٚڕ
 ٚ جۆْ پڕ ٌە کب

  کەچی
 ثۆ گەٌی ذۆْ

 زایُ
 تفۀگ ثە زەضت ٚ

  .٘ەِجبٔەی زرۆْ
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 نۆت دێًەوە پیرە هەونێر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گەر چرلەی گەرِبظ ثێت
 ثبٚەغت ثگرَ تٛأُ ٌەگەر ٔە

 ّژَڵزەتٛأُ تێرتێر ٘ەٚاکەت ٘ە ذۆ
 زەتٛأُ ٌەضەر لەراتێ ذۆ

 تێرتێر تەِبغبت کەَ
 ٚ جِٛعە ٚ ٚ ثەذۆکە ٚ زارا غێتگەر حەِە

 ٘ەیبش ٚ ِەِۀسیع ٔەثیُٕ
 ٌە ئێطتبزا

 ضەزاْ غێتی تر زەثیُٕ
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 َگدەبێ
 

 

 ضططططططصٚ
 شەو
 زاۀۀبضە٘
 شەو

 وبۀە فس
 ێتبْ ٔەٚرت

  یگٔەز
  تبْۀبضە٘
 ێٔ
 پەٚلڕل
 ٌٚٗٛج ێث
 ٓێڵەش ِەوە ث

  َەِژز
 ثۆتبْ يٗێپ

  شەالٜ و
 ْەوەِی ثبض

 یيبٔەث
 ێزرەعبظ زەِ
  ەٚەيۀۆَ ثەث
 ِٛٚتبْە٘

 ۆ کبثرا ثٕێرْت ثەحّڕە
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 (٤/٨/٢١١٣)نە دووەو ضاڵىەگەری يەرگی شێرکۆی شاعیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 حی غبعیرێکٚٚڕ

 ی ٘ەٌٚێرزااڵثۆ زٚاجبر ثەضەر لە
 زەضٛڕێتەٚە

 ڕێک
  زٚٚ ضبڵ ثەر ٌە ئێطتب

 ثٛٚ
 گەرٚٚ پڕ ٌە ٚغەغبعیرێکی 

 گەرٚٚی ٚغه ثٌٛٚە ِۀفب ِبڵئبٚایی 
  ەٚەیساٌە زٚا ضەفەری گەڕأ

 ثۆ زێسی ڕەضۀی
 ٚغە ٚ غێرکۆ ٚ لەاڵت ثەیەکەٚە

 ڕازەِبْ رٌە ٘ەٌٚێ
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 قەڵەو

 
 
 
 
 
 
 
 
 یٜ ذبٔەِەڵەل ٚەئ
 ەٌ یوٛرز یتٛاْ ٚ زاِە٘ ەو
  ەپێ ٔٛٚضيەٚ َ ٚ زيٕساەِ
 !ْ ثٛٚەضەِێىٝ ڕەڵەل
 ٘يس وراەٜ غىبن غۆضّى ەو
 !ْ ثٛٚەضەڕ یضپێىەر ئەضەٌ
  یرگەزٚاٜ ِ ەٌ

 ٚ ضّىۆ یذبٔ
 ْ ٚەضەڕ یِەڵەل
  ْەڕٖ ض یضپەئ

 ْئيسٜ گَٛ ثٛٚ


