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ّ َد: َأ ّ ري َ ٕ ِ رگێڕ، شاعیر، ْ ّ ر، ٔ ّ ت ...َٕٔس ّ خشاٌ، شێعر،: باب ِ  ..ٔتار پ ّ ڕ  الپ

 2کٕرتەتااڵ  ــ کردٌ ژیاٌگەردیگالَی  ئەيیٍ. تۆکاٌ

ّ ْاتاد ّ ــ (خاتَٕٔی خۆر)گەالٔێژ تیگ َیا .ي  3 شێعر "سرٔٔر"ئايیُە عەزیسی .تاَ

ّ ٔازادِ . ستۆکٓۆڵى  4ڕیشەی ٔشەی ئاخأتٍ  ــ ڕیشەی ٔشەی ئأش عّ نی َاَ

 6 شێعرعەتا ساڵخ پٕٔر . سّ قس ــ فەریدەکاکی. سّ قســـ  ژاکأ. سّ قس

ّ ْاتاد  7 شێعر "دنۆڤاٌ" ئیالْە پیرۆتی.يەْاتاد  ــدٔکتۆر ئەدًەد ئەدًەدیاٌ.ي

ّ ْاتاد  8ٔراز  ْە  سٕٔتأ. ي

ّ ر"ژاکأ"غەفٕر کەسُەزاَی . سّ قس ّ  ــ اَاڕ یٕاٌي  9  ــ شێعريەشقی تێ ٔەفایی سۀنی زْٔرە. سُ

 10 شێعر "يصطفی تیگی" رٔدٔش فەیهی .ئیالو

ّ ْاتاد  ــ تاراٌ.جٕاَڕۆ ــ ڕايیٍ فەرەجی.ئاريردِ   11 شێعر شاْۆ يٕکریاَی. ي

ّ ْاتاد ّ یالر ــ  سٕٔتأ. ي  12 شێعر "زٔێر"سێٍ پەَاْیدٕفەردیٍ . ن

 13 کچی زستاٌ  سۆيـا یٕٔسفی.کايێراٌ

 ّ  14 "تۆ یادی ژیُگە پارێساَی گیاَثەخت کردٔٔ"شێعر ــ َجثەر ِ ڕ .ح.دێٕالٌ  ـ(ژیار)جەعفەريەعرٔٔف. يەْاتاد ــ  پشتیٕاٌ. تاَ

ّ ریٕاٌ ّ  (خەيۆ)داسڵ عٕيەری.پیراَشار ــ خەتات فـەدایی. ي  15 شێعردسێٍ تەگ .تاَ

 ّ  16 خەیاڵی کاڵتر نە پاییس تەشارەت فۀزیە. سُ

ّ رزی. دیهۆراٌ ّ ب ف  18 شێعر سایدا . سُّ ــ زاَا کٕردستاَی)فّ الدی   سّ عید.ترٔٔجرد ــ زێُ

ّ ریٕاٌ ــ  خەيثار.سەردەشتــ ساتیر تێتٕٔشی .سّ ردِ شت  19  ــ شێعر عاشقاَە ــئۀیُێکی پڕ تە ئاسًاٌ شٕاٌ کٕردستاَی. ي

ّ    ــ سەعدەدیٍ خٕسرۀی.تۆکاٌ  20ۆ ٔەک خۆياٌ َیٍ؟؟  ـ بشرۆڤەی پەَدی پێشیُیاٌيالٌ ِ  ٔ.سُ

 ّ  21  ڕاستییەکاٌـــيیرات  ــ ٌٔ تٕٔ سایدا. سُ

 22ژیاٌ جٕاَە، ئەگەر چأەکاٌ جٕاَی تثیٍُ   َادريستەفازادە .ڕەدیى خاٌ

 25 !تاریکە ڕێ سّ عدٔڵاڵ َٕٔری.ْۀنێر

ّ ریٕاٌــ  ئازەرپیراڵاڵ َەسرٔ.ٔێشەڕاز .دێٓهٕڕاٌ  26 شێعرپەرۆش يەریٕاٌ  . ي

 27 شیعرێک نە کاک ئەيیٍ گەردیگالَی داتەو يەرزەَگ .سەرأ

 ّ ّ ریًی: پژياٌ دّ تیثی ــ ِٔ رگێڕ. سُ ّ  سریٍ ک  30 "دٕسێٍ کۆکەٌ، َاسرأتە فەرْادی دْٔٔەو'' َ

 ّ ّ ـ "خٕشُأ. يەْاتادـ دًێرا. تاَ ّ ریٕاٌکاو ژیٍ ــ . تاَ  33 شێعرئیسًاییم ڕەيەزاَی . ي

ّ يیٍ قٕڕِ یشی . تۆکاٌ ّ د ئ  34 کاریکاتۆرسّ ید يذّ يً

ّ زاَیار .سّ ردِ شت ــ «ساکۆ».تۆکاٌ ّ  ــ دًەدیئ ّ   ــشەیدا ئەدًەدی. تاَ  35 شێعر ْۆزاٌ.َژۆ.تاَ

 36؟ !قەیراَی قەیـرەیی ئافرەتاٌ ڵاڵ دەيسۀعەتد . سەردەشت

 37 شێعر  شێرکۆ خسری. يەْاتادشیالٌ ئأێی  ــ ڕەشیدی شهێر. سّ قس

 38 شێعر  سًاٌ ڕەدیًی ْەجیجیعٕ . پأِ ـ  سْٕراتیعّ نی . سُّ ـ دسێُی شەْێٍ.يەریٕاٌ

 39 يهٕاَكەیەكی پچڕأعٕيەر كەریى تەرزَجی .سڵێًاَی

 40 شێعر يٕسهیى .تاَە ــ کۀسەر خٕداپەرەست.تاَە ــ (ْێرش)يذەيًەد عەنیسادە .سەردەشت

 41 شێعر  يۆتیٍ ئەدًەدی.،گَٕدی دەرۀەیاٌپأە  ــڵ ياو خەیا.نەیالر

ّ ْاتاد  42 شێعر یەتیًی  يریەو.سّ قس  ــيٕدیة يەْاتادی. ي

ّ دی  .تۆکاٌ ّ ر يذّ يً ّ زّْ ر" عٕي ّ دا .يەریٕاٌ ــ "ي ّ کیشێعر  کۀکەتی  َ  43 ..                دێت  ــ چٕار خشت

ّ دی ـــ  .نیالر.دْگالٌ ّ دا يذّ يً َ ّ  45ـ 44ئەفغاٌ  ٔ کٕرد ٔ گٕنۆتانیسو ــ خاَى يٕدّ يًّ دی سْٕراتی عەنی.سُ

 46 شێعر   ْأژاٌ شارٔێراَی.يەْاتادــ ْأار.سەقس

 47 شێعر َازری پەرٔیٍ .تۆکاٌـ  ْەڵثەست  جەيال يەریٕاَی.يەریٕاٌــ (خەيثار). تۆکاٌ

ّ ْاتاد  ّ ــ   "ْۆگر "ئـ و.ي ّ  شێعرئازاد .د.ک. تاَ  48 دٔٔ غّ زِ ل ــ چّ َد کٕرت

ّ کاَی کٕردستاٌ  ّ ش ّ  چأگ ّ  يُاڵ ّ ت ب  49تایب

ّ  ــ  ٔادێد کەریًی.نەیالر: شاعیراٌ ّ ــ " خٕشُأ" ڕەدیى خسری . يەْاتاد ــ  سەعدەدیٍ خٕسرۀی.تۆکاٌَیشتًاٌ ــ  تأکی. تاَ   ــ ڕەدیى نٕقًاَی. سُ
ّ  ــ نەتیف عەنۀی. سّ قســ يٕدەيًەدعەزیس  ڕەدًەتی . ڕٔاَسەر ّ َدأی کێهّ.تاَ  جەيیاَی ترایى. ت
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 کردٌ ژیاٌ

 
 گەرصیگالًی ئەهیي. ثۆکبى

 

. تکبیە ثب ئبگبهبى لە سهبًەکەهبى ثێت ّ ڕێشهبًبکەی تێک ًەصەیي! سۆػەّیظتبى ّ سْێٌەراًی ثەڕێش
سۆرثەی ًّْطەراى ّ ئەصەثضۆطتبى ثۆ صۆسیٌەّەی ّػەی ڕەطەى ّ پەتیی کْرصی دەّل صەصەى ّ صەیبًِەّێ 

صەثێ ثشاًیي ّػەی . ًّْطیٌەکەیبى کْڕصییەکی پەتی ّ ثێگەرص ثێ ثەاڵم لە ثْاری  ڕێشهبًضا ثە صاسەّە سۆر کەهتەرسەهي
ُەر سهبًێک ثێتە ًێْ سهبًێکی تزەّە سۆر گزیٌگ ًییە ّ ئەّ ئبڵْگۆڕە لە ًێْاى سهبًەکبًی صًیبصا ُەر ثّْە ّ ُەر 

.  صەػجێ، ثەاڵم گۆڕیٌی ڕێشهبى کبرێکی ًبدەسە ّ  صیبرە ػێْاًضًیؼی سۆر هەتزطیضارە
، ئەگەر ُەػتیبى فبرطی ّ عەرەثی ّ ئیٌگلیشی ثي (اطن)ى (ًبّ)لە ڕطتەیەکضا کە صە ّػە ثێ، ثە تبیجەت ئەّ ّػبًەی 

پیبصە صەثن یبى ثەجێی صەرگبکە پێْەصە ثڵێی صەرگبکە ثجەطتە، ئیتز : ثۆ سهبى سەتەر ًییە ثەاڵم ثە جێی صاصەثەسم ثڵێی
. سهبًت کْػتّْە

ثە صاسەّە ئەّ جۆرە ُەاڵًە سیبتز الی سْێٌضەّارەکبًە صەًب کبثزایەکی ًەسْێٌضەّار لەت لە ڕێشهبًضا  تّْػی ُەڵە 
. ًبثێ

. فبرطییە( سًضگی کزصى)ژیبى کزصى ّەرگێڕاًی . تکبیە ژیبى کزصى لە  لظە کزصى ّ ًّْطزاّەکبًتبًضا ثەکبر هەُێٌي
(  هصضر)ژیبى سۆی چبّگە

.  کْرص صەڵێ صەژین ًبڵێ ژیبى صەکەم
. ّەک سەّتي چبّگە صەڵێیي صەسەّم ًبڵێیي سەّتي صەکەم

.  گزیبى چبّگە صەڵێیي صەگزین ًبڵێیي گزیبى صەکەم
ثە صاسەّە سۆرثەی سەڵک  ّ تەًبًەت ًّْطەراًیغ  صەڵێي ژیبى صەکەم ثەاڵم صەثێ ثشاًیي ُەڵەیەکی سۆر سەق ّ 

صەًب ژیبى کزصى ثەلەص سەّتي کزصى  ّ . سًضگی کزصى فبرطی ّای کزصّّە سەڵک ئەّ ُەڵەیبى ثە الّە سەق ًەثێ. ًبدەسە
. گزیبى کزصى ُەڵە ّ سەلە
ُەهّْ پێی ( هزصى هیکٌی)ُەیە ئەگەر فبرطێک ثەجێی ئەّەی ثڵێ هیویزی،  ثڵێ (  هزصى)لە سهبًی فبرطیضا ّػەی 

صەی ثۆ ئێوە صەثێ ئبّا ثەاڵ ثەطەر سهبًەکەهبى ثێٌیي ّ گْێی پێ ًەصەیي؟ کبتی ئەّە ًەُبتّْە ئەگەر کەطێک ! پێٌبکەًي؟
 ئبّا ُەڵەیەکی کزص ثەرپەرچی ثضەیٌەّە یبى پێی پێجکەًیي؟

ئەگەر ثچی لە گًْضێکی صّّرەصەطت ثە پیزێژًێک یبى پیزەپیبّێک یبى هٌضاڵێکی ًەسْێٌضەّار ثڵێی ژیبى صەکەم لەّاًەیە 
 .پێی ّاثێ ّەک ڕێْی ژاى صەکەی، یبى  لەّاًەیە لێت دبڵی ًەثێت ّ پێی ّاثێ ػتێک صەکەی ّەک گّْ کزصى ّایە

 
 کٕرتەبااڵ

 گەرصیگالًی ئەهیي. ثۆکبى
 

.  ڕاکؼب پێشەفەکەی طەر چّْە ّ کْژاًضەّە ژّّرەکەی گْڵۆپی
. ُەڵێٌب پێ چبّی ّ ُەژاًضی ًبسەّە لە سەیبڵێک ثەاڵم ثکەّێ، ڵی سەّی ئەّەی ثۆ کزص هبت سۆی ّ لّْچبًض چبّی
 ّ کزص سۆی ثەژًْثباڵی لە چبّێکی. ڕاّەطتب ثباڵًْێٌەکە ئبّێٌە لەثەر چّْ ّ ُەڵکزصەّە گْڵۆپەکەی ُەطتب

 ّ ًەرم لژی چەپکە الجبًگیضا صّّ ثەُەر. صاُێٌب ُبّرێؼویٌەکەی ّ ًەرم لژە ّ ػبًەکە صا صەطتی. ُەڵکێؼب ُەًبطەیەکی
 ّ صەًْاًض سۆی سْرهبییەکەیضا لژە تبڤگەی ژێز لە هەهکی ثەرسایی. کزصەّە ػۆڕی طیٌگیضا ثەطەر ّ ُێٌب سبّی

 سۆی ثەرپێی ُەتب ّ صاگەڕا ثەرۆکیضا ًشهیی ّ ثەرس ّ لژ طەر ثە چبّی. کزصثۆّە ثاڵّ طیٌگیضا ثەطەر ثظکی ػەپۆلی
 صڵی لە چڕًّْکی سەهێک ئەّەی لەگەڵ ّ ثڕی اللی ّ ثەرۆک ًێْاى هەّصایەی ئەّ چزکەیەکضا ًیْە لە طەرًجی. سْػی

 لە چبّی. گزت لەًگەری ڕّسظبری طەر لە ّ ّەطەرکەّتەّە تبّپڕ ثە چبّی. گیزطبیەّە پێیضا ثەر لە ًیگبی کزص، گیز
 لەتیض فزهێظکی ُێٌب، سۆیضا چبّی ثە پەًجەی. کزص لێل چبّی ثەر ّ ئبّێٌەکە طەر کؼب تەهێک ثڕی، سۆی چبّی
 ّ ػّْع لبهکە ًّْکی ّ کزص طەرڕێژیبى چبّییەّە طّْچی صّّ ُەر لە طّْرُەڵگەڕاّی ُیلًّْی ًێْ هبّی

 لە طەرێ ثۆ سْارێ لە ّ سْارێ ثۆ طەرێ لە صیظبى. ثۆّە ڕّّى چبّی ثەر. سّْطب ًەرهی پەًجەی ثە ثبریکەکەی
 .ڕّاًی سۆی ثەژًْثباڵی
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" طزّّر"ئبهیٌە عەسیشی . ثبًَ
 
 

 
! ئەّ طبتبًەی یبصت صەکەم

... صڵضارێکی
 ئەفظبًەیی 

. ثەثێ جێ ّ ڕێن
!  لەّ کبتەّە

 سەّی سْصا،
... ثە صەّری ڕۆژصا صەگەڕێ

 هٌیغ لە ػْێي
. تۆ صەگەڕێن

** 

 
 ئیتز تەًبًەت

 هەێلی ًّْطیٌیؼن ًەهبّە
 کبتێ،ُەهّْ ػەّ ثێ تۆ هبّە

 ّ گؼت ّػەکبى ثەم جۆرە
 ثەێضەطتی ثێضەًگی سەهە

... ئیتز صاهبّی 
   ئەم سەهبًەم

 لەم صڵە تەًِبیەم
 ص صەکەمئێذظب

 !  صڵن
 ّەک گْڵێکی لە ًبکبّ، ژاکبّ

 ُبکب،لەم ػەّاًەصا
... لە ًبّ صەطتوضا ُەڵ ّەرێ

... ّەرە
 ُەتب صرەًگ ًەثّْە

 صڵی صاهبّم
 ثۆ ًبّ صڵت ثەرە

.... ئیتز
 ُەًبطەکبًیؼن تبلەتی صّّری

 تۆیبى ًەهبّە
... ُبتّْ

 ػەّێک لەم ػەّاًە، 
... لە فیزاق صّّریت

... صڵن لە لێضاى صەکەّێت
 
 

 ژاَی خەیانێک
 

( سبتًّْی سۆر) گەالّێژ ثیگ ًیب .هَ ُبثبص
 

 
ًیگبی تبڵت لەپەًجەرەی چبّە سۆلەهێؼیەکبًی سطتبى ،،، 

 طبرص، طڕ
...... سیٌضاى ثبااااى........

 تبکۆتبیی سۆر،
  صە هبچە ثێ هبًبکبًی رۆژ ئبّا 

 ،ڵیثەژاًتزیي سەیب
......... ێڕُبّ........
  طێضارەیێک،ثباڵ ثباڵّ تب ااااااا تۆ   ثەهٌێکە

....... ة ى ّّّّّ ص ە.........
 طّّْر

 سڵۆئب
 صڵەڕاّکەی ئەّیٌت

 صەهگەیێٌێتە ػێعزێک ثۆ هزصى
 ،ڵینتی هٌضااڵکەطێک ثگەرێٌەّە ثۆ سەیب

 عب
 لی

....... جەًەثبًٌٌٌي 
 ئبی 

 صەًێْ پەًجە هۆرەکبى ،
 ئبسارێک کەص ًەساى

......  ثیضرکێٌە
 ثیزەّریەکبى  چەى ثێضەًگ تێزۆر صەکزێي

** 
........  ـ تبصًّیبی ثیزەّەریەکبًت،ّا صەػکێن1

 ػْالیەیێک صّّر لەػەڕ
 هبًضّّی ثێ صەًگیتن

 
 ڕۆژُەاڵتی جیِبى  ـ لە2

 تب تفەًگێک ّەصەًگ ًەیە ئەطتێزەیێک لە صایک ًبثێ
** 

  سۆر صەتزطن 
 لەّ ڕۆژەی ػەلبهەکبًیغ ّەک کۆاڵًەکبًی هٌضاڵین 

 ثجٌە  ثۆى ثەطت
ڕێگب صەهزێ ّئبّاتەکبى تەًیب صەثٌَ .........ئەّطبتَ 
 سەًّێک 

 ثە صرێژایی تەًیبیین
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 ڕیشەی ٔشەی ئأش

 
 عَ لی ًبًَ ّاساصٍ . طتۆکِۆڵن

 
ئبّص صە ئێظتبی سهبًی کْرصیی صا ّػەیەکی طبصەیە کە ثە ثەع ّ پبری ثچّْکتز صاثەع ًبکزێ ّ پتز ثە هبًبی 

ُەرّەتز ُبّتب ّ ُبّهبًبی ئەم ّػەیە صە ساسایی ّ ُەّراهیی صا ثە ػێْەی ئبّر یب . دەیْاًی گْاًضاری سگپڕ صێ
 .ئبّرە صەرصەکەّی

ئبسۆ ئبّص ّػەیەکی طەرەکییە ّ هبًبیەکی ساتیی ُەیە یب ئەّ هبًبیەی ثۆ : چەًض پزطیبرێک طەر ُەڵضەصەى ّەک
ئبڵْگۆڕیی ّ / ر/ ّ /ص/طبس کزاّە؟ یبى ئبیب صّّ ّػەی ئبّص ّ ئبّر یەک طەرچبّەیبى ُەیە؟ یبى ئبسۆ صەًگی 

... جێگۆڕکەیبى صەگەڵ یەکتز ُەیە؟ 
ڕیؼەًبطیی ّ فۆرهٌبطیی ئەّ ئیوکبًەهبى پێ صەصا کە ثە طبًبیی کۆصی ئەم لفڵە ثؼکێٌیي ّ ّاڵهی ئەّ پزطیبراًە 

. ثضۆسیٌەّە ّ ُبّکبت کۆهەڵێک ثبثەتی ًْێؼوبى صەطت ثکەّێ ّ کۆهەڵێک پزطیبری ًْێغ طەر ُەڵجضەى
. ئەم ّػەیە صە پێٌج ساراّەی کْرصیی صا ثە طەر صّّ فۆرم صا صاثەع صەثێ

 āvısئبڤض : ساراّەی ثبکّْریی
 āwısئبّص : ساراّەی ًبّەًضیی

 āwısئبّص : ساراّەی ثبػّْریی
 āwırئبّر : ُەّراهیی

 āwırئبّر : ساسایی
ثە پێی طەرچبّەکبًی ڕیؼەًبطیی، ُەرصّّک فۆرهی ئبّص ّ ئبّر صرێژە پێضەری ڕیؼەی چەًض ُەسار طبڵ 

 یە کە صە ئەّێظتبیی ّ هبصییغ صا ُەر ثەم āpuϑraلەهەّثەری ثبپیزەی ئێوە یبًی ّػەی پزۆتۆئێزاًیی ئبپْثزە 
. ػێْەیە ثّْە

: سّّ صەرصەکەّێ کە
 کە صە کۆهەڵێک ّػەی صیکەع صا āپێؼگزی کبرای :  ّػەیەکی لێکضراّە کە پێکِبتّْە لەā-puϑraئبپْثزە 

 ثە هبًبی puϑraّػەی پْثزە + صەثیٌزێ ثەاڵم صە ئێظتبی سهبًی کْرصیی صا ئەم پێؼگزە ثزەّی ًەهبّە ّ ًبکبرایە 
 ثە هبًبی گچکە، ثچّْک، کەم، pūپض، کْڕ، هٌضاڵ، پش، ثێچّْ؛ کە ئەم ّػەیەع ثە ًۆرەی سۆی لە ڕەگی 

.  کە ثە گؼتیی هبًبکەی یبًی ثێچّْ یب هٌضاڵی ًێْ پشصاًی هێیٌە کە ثۆ هزۆڤ ّ گیبًضار ثە کبر ُبتّْە. کەّتّْە
 لە صرێژەی طەفەری ثۆ لۆًبغی هیبًەی سهبًی کْرصیی ثە صّّ ئبراطتە صا تێضەپەڕێ کە صّّ فۆرهی āpuϑraّػەی 

:  جیبّاسیبى لێضەکەّێتەّە
: صە کزهبًجیی طەرّّ ّ سْارّّ صا- ١

صەطْێ یب صەلزتێ ّ فۆرهی ئبپْص / a/گۆ صەکزێ ّ ُبّکبت صەًگی کۆتبیی / s/ثە / ϑr/پبری پزۆتۆئێزاًیی 
āpusیبًی.  جێگز صەثێ :āpuϑra →āpus 

یغ لە صرێژەی طەفەری ثۆ لۆًبغێ ًْێ ّ ئەهڕۆیی صە طێ ساراّەی ثبکّْریی ّ ًبّەًضیی ّ -ّػەی ئبپْص 
گۆ صەکزێ ّ صە ساراّەی ًبّەًضیی ّ ثبػّْریی صا / v/صە ساراّەی ثبکّْریی صا ثە / p/ثبػّْریی کْرصیی صا صەًگی 

ثە ثشرۆکە / u/ کە ئەم ّػەیەع ثە ًۆرەی سۆی ًشیک طەص طبڵێکە صەًگی āwusفۆرهی ئبّّص : ، یبًی/w/ثە 
/ı /صەًّْطزێ ّ صەرصەثڕصرێ، کە ثە گؼتیی یبًی :

āpuϑra →āpus →āwus →āwıs 
  ئبّص ← ئبّّص ← ئبپْص ←ئبپْثزە 

: صە ُەّراهیی ّ ساسایی طەرصەهی هیبًە صا- ٢
 کە āpura: ی کۆتبییغ صەپبرێشى یبًی فۆرهی/a/گۆ صەکزێ ّ ُبّکبت صەًگی / r/ثە / ϑr/پبری پزۆتۆئێزاًیی 

: ، یبًی/w/صەگۆڕى ثە / p/ئەّیغ ثە ًۆرەی سۆی ُەرّەک کزهبًجیی صەًگی 
āpuϑra →āpura →āwura →āwıra→āwır 

  ئبّر← ئبّرە ← ئبّّرە ← ئبپْرە ←ئبپْثزە 
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طەرچبّی ُەرصّّک ّػەی ئبّص ّ ئبّر یەک ثّْە ّ پبػبى لە طەرصەهی هیبًە ثە صّّ ئبراطتەی : صەرکەّت

چ ئبڵْگۆڕیبى صەگەڵ یەکتز ًییە ثەڵکە ئەّ صّّ صەًگە جیبّاسە، / ر/ّ / ص/جیبّاس صا ڕۆیؼتّْى ّ صّّ صەًگی 
. ى ّ ُەًضێک ثبثەتی صیکە کە صەکزێ ثیزی لێ ثکەًەّە/ ثز/پبػوبّەی گۆڕاًی پبری پزۆتۆهبصیی یب پزۆتۆئێزاًیی 

 
 

 ڕیشەی ٔشەی ئاخأتٍ
 

 .ى پێکِبتّْە، ثە هبًبی لظَ  کزصى، ّتّْێژ کزصى، پَ یڤیي+ چبّگی ئبسبّتي لە ڕەگی راثْرصّّی ئبسبّت 
 ئەم ّػەیە صە سهبًی کْرصیی صا تەًیب صە صّّ ساراّەی ثبکّْریی ّ صّّ ثٌشاراّەی ًبّەًضیی صا ثزەّی ُەیە

 āxıftın، ئبسفتي āxaftın، ئبسەفتي āxāftınئبسبفتي : ساراّەی ثبکّْریی
 āxāftın( طۆراًیی)، ئبسبفتي āxāwtın( هْکزیبًیی)ئبسبّتي : ساراّەی ًبّەًضیی

ە  /سبّ/ثە / ّار/ڕیؼە ّ طەرچبّەی ئەم ّػەیە ُەًضێک پێچ ّ پەًبی ُەیە ّ ُۆیەکەػی چەپەّاًە ثًّْی پبری 
: ّەک)کە ثبثەتێکی ئبطبیی ّ ثبّی کۆى ّ ًْێی سهبًبًی ئێزاًیی ّ کْرصییە ّ صە کۆهەڵێک ّػە صا صەثیٌضرێ  ـ 

...(  طەًیز، /ثەرف، طەریي/ثەفز
 ta ـ vāx ـ āلە فۆرهی طەرەتبیی یب پزۆتۆئێزاًیی [ ت ّار  ـ + ئب ]لەڵجی [ ت سبّ  ـ + ئب : ]ئبسبّت پێکِبتّْە لە

( + ثڕّاًە ڕیؼەی ّػەی ئبّص) کە صە کۆهەڵێک ّػەی کْرصیی صا صەثیٌضرێ āپێؼگزی کبرای ئب : کە پێکِبتّْە لە
َ vak لە ڕەگی  ـ ta ـ vāxئبّەڵٌبّی ثەرکبر  .  هبًبی لظَ  کزصى، ّتي، ئبسبّتيث

 ta ـ vāx ـ ta<ā ـ vāk ـ ā: ُەر لە کۆًەّە، یبًی/ xt/ثە / kt/ثە لە ثەر چبّ گزتٌی گۆڕاًی پبری   ـ ١
 āvāxt↔āxāvt: صە طەرصەهی هیبًەی سهبًی کْرصیی صا، یبًی/ xāv/ثە / vāx/چەپەّاًە ثًّْەّەی پبری   ـ ٢
:  ، کە ثە گؼتیی، یبًی/ft / ّ/wt/ثە / vt/پبػبى صە طەرصەهی ًْێ صا گۆڕاًی پبری   ـ ٣
ā ـ vāk ـ ta>ā ـ vāx ـ ta → āvāxt ↔āxāvt → āxāft → āxāwt 

  ئبسبّت← ئبسبفت ← ئبسبڤت ↔ ئبڤبست ←ئبڤبستە 
: ُەرّەتز
، ثە لە ثەر چبّ گزتٌی گۆڕاًی a ـ vāk ـ ā ڕەگی صاُبتّْی ئبسبّتٌیغ لە ڕیؼەی پزۆتۆئێزاًیی āxewئبسێْ 
صە طەرصەهی ًْێ صا، کە تێکڕا ثە گؼتیی، / e/ثە / ā/صە طەرصەهی هیبًە صا ّ گۆڕاًی صەًگی / x/ثە / k/صەًگی 

: یبًی
āvāka → āvāk → āvāx ↔āxāv → āxew 

  ئبسێْ← ئبسبڤ ↔ ئبڤبر ← ئبڤبک ←ئبڤبکە 
ئبسبّتي صە طەرصەهی ًْێی سهبًی کْرصیی صا، لە ئبسبڤتي ـ ی ساراّەی ثبکّْریی ڕا ثە ػێْەی : صەرصەکەّێ

چۆتە ًێْ ثٌشاراّەی هْکزیبًیی ّ سهبًی / wt/ثە / ft/ئبسبفتي چۆتە ًێْ ثٌشاراّەی طۆراًیی ّ ثە گۆ کزصًی پبری
. ئەصەة ّ ًّْطیٌەّە
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  ژاکبّ. طَ لش

 
 
 

 پّْچە ثیزی ًیؼتوبًی ّ سەًّی ئبساصی ّەرە
هەطتی ثبصەی چبّی تۆهە چغ لە ثێضاصی ّەرە 

 
 ئبطەّاری سەم لە ڕّّی هي ًبڕەّێ تب تۆ ًەیێی

سْێٌی طّْرە ئەػکی صیضە هبًگی سْرصاصی ّەرە 
 

 ُێٌضە ثێشارم لە ڕەّتی ًب ثە ڕەّتی ئەم گەلە
هەڵذەهی ئێؼی صەرّّى ّ ساهی ًبػبصی ّەرە 

 
 تبلی ثێظتًّْە ًیؼبًەی تێؼکبّی طۆسی صڵ

ثۆ صەّاری ڕاسی طیٌەم ، سەجزی فەرُبصی ّەرە 
 

 ًبًی ًبصاًی لە ًێْ کبطەی گەلێکب چەّرە چەّر
عیلن ّ هەعزیفەت غەریجە کْتکی ػەصصاصی ّەرە 

 
 چین لە صیي ّ هەسُەة ّ ڕێجبسی سبطبًی سْصا
هۆص ّ ػەڕالتبى، کالص ّ پۆسی ئْطتبصی ّەرە 

 
 سەّى ّ سْلیبی هي لە صّّ تۆی ًبهەیێک صا ثّْ لەتیض

ػبتزی چبثّْک طەّاری کەژ ُەتب ّاصی ّەرە 
 

  چ صەرّەص صاة ّ فەرُەًگە ّ ًەریتژاکبّتۆی ُەثێ 
 ثۆ ُەّێٌی ػێعزەکبًن، طەرّی ػوؼبصی ّەرە

 فەریضەکبکــی. طَ لش
 

 طەر لە طەر صطت
 صەطت لە ئەژًۆ

 دەطزەتی صڵ ، تبکّْ ئبطۆ
 ُەطتی صاهبّم لە ئبهێش

 چبرەًّْطی ڕەع ّ ئبڵۆس
 دەیزاًی صڵتەًگی ّسەم

" هەم"صەسْێٌێ چێزۆکی 
 ًێْ کبهە کْێزەڕێگبصا

 ػەلبم ّى ثّْ
 صاێز      لە لێْاری ُەڵض

 ئبطوبى ُبّکبتی تەًیبیین
 ئەطزیٌی ڕژاًض

 ًێْ سەیبڵی پڕ لە هبتەم
 پەژارەی صاّەػبًض 
 ژیبًی ًێْ لەفەص

  تەًگە ًەفەص
 ثبڵی فڕیي صیلی هبػّْت

 گْڵی ئبّات لەت ًەپؼکّْت
 ڕۆژگبری ڕەع تەّاّ ًبّێ
  سەهی عیؼمن ئیضی ًبّێ

** 
 لەًێْ سەەسەڵْەرتزیي 
 لّْاڵیی ًیگبت ّى صەثن

 ثە طەر ثبڵی سەیبڵ
 ُبتٌت صەطپێزم

  ثەػەهبڵ ،، ثە سریبى ،،
 صەهەّێ

 پەڕەطیلکەی ُەطتن
 لە ئبهێشی پبییش ثفڕێٌن ،

 یب کّْ 
 ًێْ جێژّاى ثیڕەسظێٌن

 ّ صڵن 
 گزێ صەم ثە

 ئبطوبًی چبّەکبًت
 ثە ّػکبڕۆم هەطپێزە

 ػێعزەکبًن
 لە ثێ تۆیی صەسٌکێي

 صەطتی ّػەکبًن ثگزە ّ
 جبرێکی صیکە

 چیزۆکی صڵضاری
 ثەطەر الپەڕەی صڵتەًگیەکبًن

 تۆهبر کەرەّە

 
 

 عەتب طبڵخ پّْر. طَ لش
 
 
 
 

 م ًۆػی(سەهشەم)م ّیظت ّ ًە ئبّی(کەّطەر) ًە ئبّی 
 کە کبثەی چبّی تۆم ثیٌی، ُەّێٌی ئەػك ّ طەرسۆػی

 
 ی صڵت تەی کەم(هەرّە)ّ(طەفب)ثەڵێي ثێ دەّت کەڕەت ڕۆژێ 

 م ثە ّ ًەکەی ئەم طڕڕە صاپۆػی(دەیبت)ّەرە ئبّی
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 بۆچ دڵتەَگی ؟

 
صّکتۆر ئەدوەص ئەدوەصیبى، .هَ ُبثبص

 سهبًٌبص ّ تْێژەر
 

 چۆًە ثێ ّاس ّ دەسی ّ، سۆت گْتەًی صڵتەًگی؟
 چۆًە تۆ ثێ سەهی یبراًی ّ کەچی صڵتەًگی؟

 
 چۆًە دەس ًبدەسە الت ّ، ثۆ ئەّی صڵتەًگی؟

 ثۆچی ُبّار ّ ثڕۆتەّ، ثۆ ئەصی صڵتەًگی؟
 

 ، کەچی صڵتەًگی؟ ثۆچی ّاثێ هٌەتی عەػمی
 ثۆچی صاسْاسی ػەڕی ّ، صّایە ثەچی صڵتەًگی؟

 
 تۆ کە ثێ هەیلی ّّ  ثێ ّاصەی، لەچی صڵتەًگی؟

 ثبرتەلبی ًبػکْری، گیزۆصەی غەهی، صڵتەًگی؟
 

 الفی طەرثەطتی لە یبراًتە، کەچی صڵتەًگی؟
 کە تەهبت گزت ثەتەهبی سۆت صاکەّی، صڵتەًگی؟

 
! ثەتەهبی عەػك ثە، کە الثب کەطەری صڵتەًگی

! ثەتەهبثە کە ًەُێڵێ ئەطەری صڵتەًگی
 

 ڤیبى ثە یبر ثگزە، ًەیبری تەهی صڵتەًگی،
 ! ًەکب تبّی ژیبى ثکْژێ، سەهی صڵتەًگی

 
 صەڵێی تبّاى چییە کەّتّْهە چەهی صڵتەًگی ؟
 ! صّّرەئبهێشی ّ، ثە هبچ ًبػۆی لەػی صڵتەًگی

 
 لێشهەگبسًضەیە، طبڕێژی تەثی صڵتەًگی؟

 !  ثەص کە ئبهێشی دەسە، الیجب گەڕی صڵتەًگی
 

 کْژەی ئبّرگی گەرای پێکِێٌەری صڵتەًگی،
 کبًی ـ ئبهێشی دەسە؛ کّْژێٌەری صڵتەًگی

 
 صڵ ّ لەع غْطڵی صەّێ، ّا لەثزی صڵتەًگی،

 ثڕی صّّ کبًیلە ـ ئبهێشی صەهی صڵتەًگی
 

 تێجیٌی  :
، صاُێٌبى ّ ڕۆًبًی "کبًیلە ـ ئبهێش/کبًی ـ ئبهێش"رێکەّەًضی .1

ئبهێشی تەڕ ّ پبراّا ّ تیٌّْیی ػکێي، لە "ػبعیزە، ثە ّاتبی  
 ".کبًیلە/چەػٌی کبًی

، صاُێٌبى ّ ڕۆًبًی ػبعیزە، ثە "صّّرەئبهێش"ڕێکەّەًضی  .2
ّ ُبّکێؼی ئەّە؛ ثە ّاتبی " پبرێش/صّّرەپەرێش"لیبص صەگەڵ 

 .صّّرە ّ ثە ئبًمەطت پبرێشی لێ صەکبت" ئبهێش"هزۆڤێک کە لە 

 کۆڵکە زێڕیُەی ئەشق
 

" صلۆڤبى" ئیالُە پیزۆتی.هەُبثبص
 

... صەڵێي 
 ! کە سۆر ثیزم صەکەی
, لەًبّ طەرچبّەی

; کبًیضا 
 ثەتەًیب طەیزی هي صەکەی 

 ثە ثیظتٌی ًبّم 
 صًّّیبیەک پڕ ئەّیي صەکەی 

 کبًی ڕًّّی ُەطتی پبکن 
 سێزا صەکەی ثە ئبّێٌە

... هەکە 
; ًبسن هەُەژێٌە

 گڵۆپەکبًی ژّّرەکەت
 صاگیزطێٌە

 لە چْار صیْاری ژّّرەکەت 
 .ثەرصەّام ئەهي ثجیٌە

 
 

 ْەستی سپی 
 

, ُبّارە ُبّار
 ثۆ گەلی ثێیەػن

 ژیٌی تەژی چەرهەطەری
 کْهەڵگبکەم 

 صاًبپۆػن
 لەڵەم ثۆ

 لەهپەری سێض 
 ّەسهبى صێٌن ّ

 هٌەتی ُەطتی کڵۆڵن 
 چیتز ًبکێؼن
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 ٔراز ْە

 
  طّْتبّ. هَ ُبثبص

 
 
 

 ّراس ُە ّ چـــــڕ  ثبطی  م کـــــــە صە
 ّراس ئە  رسم ثە  ڵۆی ُــــــــــــە  ثبطی

 
 کــــــْرص  الّێکـــــــی  ػۆڕە  ڵێي صە
 پزص  ثە  ثجــــّْ  ئبطوــــــــبى ّ رە  ثە
 

 ّی  ًــگبّی ُـــــــە  ژێز  لە ّر ُــــە
 ّی  تبّی  ثە  ی طتە جــــــــە  الی  لە
 

 ڕاّە گە صە ػۆڕ ر طە  جـــــــــبر سۆر
 تبّە ُـــــــــە  ئەّ  ثیٌـــــی  ی  صە  کە
 

 ڕێـــش  ثـــە  صی هە هْدە  گــــــــــْڵن
 ُێش  ریبیی صە  پێــــــــــــْی  ّراس ُە
 

 تۆ   ػٌی چــَ  ثە  ڵــۆ ُە  لێ گــــــــــە
 ئبطــۆ  ّ  رە ثە  لێــــــــــضا  ثبڵیــــــبى

 
 هــزصى  ًبکـــــــــبهی  ثە  رچــــی گە
 پــــــــــزصى  تۆ  لـــــــی گە  ثۆ  اڵم ثە
 
 ّاڵت  ی تبلــــــــــبًە  ی ئە " ّراس ئە"
 ّهبت  کغ  کێــــــــــْی  ێجـــْاریڒ
 

 ّی؟ سە گۆی  رثبًی طە  چـــــــــّْیە
 ّی؟ رکە طە ّە  ّیغ لە  تْیظت صە
 

 صڕی؟  کە  ُیوـــــــبلیبت  رگـــی جە
 فـــڕی؟  رسە ثە  ر ُـــــــە  صیظبًیغ

 
 یـــــە  چـــــکۆلــــە  الت  لە  ّی سە
 یە؟ ُـــَ  ی ُێـــشە  ّ ئە  ی کە  ڵۆ ُە
 

 ئبطوـــــــبى  گـــــزێ  ئبهێــــــش  لە
 ًیؼتوبى  صاًـــــــــی  ًیؼــــبى  ثۆ
 

 س ثەر ر طـــە  ُیوـــــبلیبی ر طە  لە
عــــەرس   ی لــــــّْتکە  تزیي رس ثە

 
 

 رسە ثە  کـــْرص  کـــــــە  صا  ًیؼبًت
 رسە لــــــــــە  ثّْهــە  ًبیــــڕهێٌێ

 
 ڵۆیبى ُـــــــــە  ثە  ثڵێـــی  ی ّە ثۆ
 سۆیبى  الًی  ى صە ًە  ص کَ   ثە
 

 کـــــــْرصاًی  ػی گە  ی  طتێزە ئە
 ًیؼتوبًی  ری طــــــــە  تبجـــــی

 
 ّیي سە  جێـــگبی   ثبًتـــــــزیي  لە
 ّیي ئە ّ  طت ُــە  ڕی پە ّ ئە  ثە
 

 ًّْطـی  چبرە ّ  کْرص  ثبطـــــی
 ًّْطی سەّی  ی لّْتکە ر طە  لە
 

  سهبى  کْرص  ّهــــــی لە  هبّە  کە
 هـــــبى سە  تـــــــۆپی  ًبیؼکێٌـێ

 
 هێٌی صە ر ُە ّ   هبّە  کــــْرص  کە

 صێٌێ  ص صە  ّە  ئبّات  ی لّْتکـە
 

 ًبهــــزی  تــــۆ  م کــــــــە ّراسە ئە
 تزی رس ثــــــــە  ُیوــــــبلیبع  لَ
 

 ڵۆ ُە  کــــــۆچی  ثۆ  م ًبکـە  ػیي
 تۆ ثـــــۆ  ًیــــــە  ڕەّا  ى ػــــیْە

 
 سێــــــضم ّ  ًیؼتوـــــبى  صایکی

 ئْهێـــضم پــــڕ  کـــــْرصطتبًی
 

 راسى فە ر طــــــە ّ  رسى ثە ر طە
  ًبسى  صٍ"  ّراس ئــــــــە " ًێــْی ثە
 

 ّاڵت  ی تبلبًە تـــــــــۆ پبع  لە
 یبت دـــە  ی لّْتکە  تزیي رس ثە
 

 تۆ   پبکـــــی  ّاًـــی ال  ص صە  ثە
 تۆ  ســــبکی  کیژاًی ّ کــــــْڕ

 
 لێٌي چـــــە صە  ر طــــە  لە  ئباڵی

 ئبّاتــــــی  تـــۆ  ثـــــە صی  صێٌي

 
 

 
 
 

 
 

 ػبسەّاًی ثًّْی ئبطوبًی لە طبڵ ُەژصە
 تێپەڕی ئەّراس هْدەهەصی کْرص لبرەهبًی

کْرصطتبى  کبًی کبرەطبتە طّْتبّی هٌی
  ّراس ئە  صی هە هْدە  ػیٌگێزی لە  ک یە کْرتە

 ثە  پێؼەکی ثێ ػێکی ثە  ّهي  ثەیتە ٦٨ کە
   هبًە لبرە ئەّ  گالًی  طبڵیبصی  ی ثۆًە 
    م کە صە  ئبراطتە 
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اًب ڕ یْاىهَ ر
 
 

 
 کەرصەّە ڕۆم تۆ یبصّ ثە ػەّێ

 ػەّە کەرصا،هەًەّە صرصیغ ُبم
 ُەطبرا تزّّکەّ چەًی ثەیبى تب

 ػەّە  ثەیبى تب ،  بێ ئاگاٚدارم
** 

 ّەػەطیبهەًی صڵ کە ئبسیش، چەًەم پەرطب ئەگەر
 صًیبهەًی صیٌن، تۆًی گْڵ، چەهبم ًّْرّ هبچًّْە

 یەسصاًی ساتّْ پزێظبی پەی، ُەًە لیجلێْەم تەًیب
 پەرطتگبهەًی ڕّّگەّ ػکەثەرّّ، تۆ ئاٚدی صهبی

** 
 تۆًب چەهبّ ئبػمەّ گیبى ّ ڕۆح ثە هي
 تۆًب ػەیضاّ ّ تۆ ثە ئەطپبراى صڵن

 سیباڵّی ُەطت ّ ئبطّْصەى ّیزم
 تۆًب ّەػەطیبّ هشاًًْە  کە ّەستێْ

** 
 صەػبرهەّە سەهەکبًن

 لێْم طەر صێٌوە پێکەًیي
 ػێتن صڵەی ًەساًي تب

 تۆیە ئەػمی طەّصاطەری

 
 طەّلی سُّزە.  طٌَ

 
 
 

  ئەّی، ئبّیەرسۆػن ثەثەرسی ئەهي
! ئەّێ؟؟ تۆچیت

 ثظزەّێ هي ّئەّصڵەی ًەچێت ػێعزم ثبدەیبی
 عەجەة ڕّّتن ئبیزی ثەصەّری صەّڕێؼبى چەػٌی

 پەًبثەرثۆػەّێ تۆهە،ّەک ئبهێشی هبئلی
  ثەئەژًۆهە،کۆتن صەص کەصیتن جبرێ ُەریەکەم

 کەّێ هي لەساری ُبکب،ًەک کە ًبثەم لەت ًبّی
 کۆڵوەّە ُّەًبری لە ثەلەرسێ هبچن هبتڵی

 تەّێ ثە ڕاسین  ،ّەستێ هەرگێ ثە جبرێ هەهکۆژە
  ثەاڵم کْرصاى ُەرّەکّْ عەسیشم ئەی ڕۆژم تەًگە
 ًبکەّێ ّی پەکی لەت پەًبتب کْرصەّلە سُّزە

 

 
 يەشقی بێ ٔەفایی

 غەفْر کەطٌەساًی ژاکبّ. طَ لش
 

 گْڵ ّػەی ًەرم ّ ًیبًی ػێعزم لە ًێزگشەجبڕی ئەّیي طەرصەرصێٌي ّ ثە کۆ لە سۆػی تۆ صەپؼکْێي،
 کبتێ سبڵی طەّسی طەر پڕۆفبیلەکەت ثە ًیؼبًەی ثًّْت لە طەر ُێڵ سۆی صیبری صەصات،

کی تۆ صەکەى، ُەّصای سەیبڵن ثە صەم ّێزە ّێز ّ ّڕاّەی (ئەرێی)چبّەکبًن تبهەسرۆیبًە ثە هۆڵەق صەّەطتي ّ چبّەڕێی ثزیظکەی 
 ثبص ّ سْاطی تۆّە ڕێچکە صەپێکي، ثۆ چًّْە ژّّری لەاڵی صەرًّّی ثێ سەثەریت، 

هبًی ڕّّتە ّ ڕّّت لێ ّەرگێڕاّە ّ گێڕ ّ سَ رسۆر لە هێژە ّێژەی سار ّ سهبًن، ثە ُۆًە ّ ُەڵجەطت سەریکی ثبّە سْلێی صەّری 
. گەّاڵ ّ گێژە، گەّاڵە ُەّری ًبهْراصین ثە تبطەتەّە گڕپژێٌی ػێعزی ًبطۆر صەکبت ّ کبت ّ طبتی طبتە ّەستێ ًەدەّاّەتەّە

ئبسارەکبًی صەّر ّثەر ّ صًیبی ثەریي، کە ُەریەکە ثە ػێْاسێ ػباڵّ صێٌي ّ کبریگەری لە طەر هێؼک ّ صەهبرەکبى صاصەًێي، ّەک 
راى ّ سۆسیب ّ ئبّاتەکبى جبگێژەڵّْکەی پبع گەالّێژ ُەهّْ چڵ ّ چێْێکی تەڕی صّێٌێ صەثەى ثە دەّاصا ّ ًبّێ لە ثەُبری 

ًبهێٌێ ّ  لەیزاًی طبرص ّ طڕی ّ ًەثًّْی ئبهڕاسی یەکگزتٌەّە صەیبًکۆرێٌێتەّە،دەطتەم تزیي کبتە کبًی تەهەًی ثْێژێ ئەّ 
 صەهەیە گْێیەکبًی صەّرّ ثەر کەڕى ّ ُبّار ّ ثبًگی ًبثیظتي ّ صەرّاسەی تێمْپبّی هێؼکیبى لە گزێژەًە چّْە، 

:  ئبسیشەکەم
.  هٌیغ لە کبرّاًە ڕێی ساسڕی ژیبى سۆر جبراى ُەڵەًگّْتّْم ّ چەّّ سیشی صڕی ڕێ ًەک الق ّ لەتەر صڵیؼی سْێٌبّڵ کزصّّم 

.  کە ُۆهەرە صێٌن ثۆ ثباڵسبًەی صڵضاری پێت ّاًەثێ ُەرسە ّ ثەرەڵاڵم ّ تبّ تْێی ژیبى ُەطت ًبکەم
 ُەهّْ لۆًبسێکی صیکە ثۆ صەرثڕیٌی ُبّاری کەڵکەثّْی صەرّّى لێن یبطبغە ّ گشیز ّ صارۆغە لە ثۆطەصاى،

تەًیب ًبّی تۆیە ثە ًەُێٌی ّ ئبهبژە صەثێتە پزصە ثبسی پەڕیٌەّەم لە چۆهبّی ثە سْڕی سەم ّ ژاًەکبًن، تۆع لە ُەهّْ سزاپێ 
. سزاپتز پّْػکت سظتّْم ّ ًەثیظتٌی ًبّّ ًەصیتٌی ڕەًگن صەکەیتە طەرهەػك ّ هەػمی ثێ ّەفبیی صەڵێیتەّە
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 "رّصّص فەیلی"هظتَ فب ثَ یگی  .ئیالم

 
 ػبرصرێ َُ ر چێ لَ یەک، ساًن ّ ساًی، گْڵَ گَ م

  ئَ ڕات ّ ک  ئَ ڕام گیبًن ّ گیبًی، گْڵَ گَ م ک ِ
 ًؼْص فبع کظی آًچە هیبى هي ّ تْطت٭ گلکن]

 [کە هي ثزای تْ جبًن ّ تْ ثزای هي جبى ُظتی، گلکن
" ػێعزێ ئەڕام ئەڵٌیەّەطی: "تّْریبیت ّ ّەم ّتی

  تْ رەًگ  غەسەڵ صیزێ، ًیەساًی، گْڵەگەمدەنگ ِ
 رًجیضی اس هي ّ گالیە کزصی کە صیزگبُیظت ػعزی رای هي ًظزّصەای]

 [ّ هي ًوی صاًی کە صضای تْ رًگ غشل صارص ثزای هي، گلکن
« ًَ چّْ»ئّْ چَ صٍ م ئیؼی ّەم « ثچّْ»ٍّ  چَ م ئیؼی ٍّ م 

 ّە چَ م ّ صٍ م، جَ رگ ّ صڵ گؼت صاڕساًی، گْلەگَ م
 ثب سثبى ّ صُبى هی گْیی ثزّ ّ پض هی سًی ّ ثب چؼن ّ ًگبُت هزا ثە سلْت سْص هی سْاًی ّ هی گْیی ثزگزص]

 [ثب آى چؼن ّ صُبًت چە ثز طز هي هی سْاُی ثیبّری، گلکن
 چَ م ًییَ ًَ، چَ م ًییَ یَ، یَ ئبطوبًئ ثئ ثٌَ

 ثیل  ثْارێ تب ثویٌن ئبطوبًی، گْڵَ گَ م
 چؼن ًیظت ًە، چؼن ًیظت ایي کە آطوبًی ثی اًتِبطت]

 [ثگذار کە ًن ًن ثبراًغ عبػمبًە ثز طز هي ثجبرص تب آطوبًی ػْم، گلکن
 صٍ م ًییَ ًَ، صٍ م ًییَ یَ، کیَ ًیئبّئ ثئ ثٌَ 

 َُ م ػَ راٍّ ّ َُ م طَ راّ، َُ م سًضٍ گبًی، گْڵەگەم
 صُبى ًیظت ًە، صُبى ًیظت ایي، چؼوەطبری ثی کزاًظت]

 [ّ ُن ػزاثی ًبة ّ ُن طزچؼوە ّ ُن طزاثی فزیجٌضە اطت ّ ُن ُوەی سًضگبًی هي  اطت، گلکن
 چَ م ّ صٍ م ئبر چَ م ّ صٍ م، صار چَ م ّ صٍ م 

 ٍّ ّ چَ هَ  َُ م ٍّ ّ صٍ هَ ریؼَ  م  طشاًی، گْڵَ گَ م 
 چؼن ّ صُبى آە اس آى چؼن ّ آى صُبى]

 [کە ثب آى لعل لت ّ آى ًگبە سوبر، ریؼەام را طْساًضەای، گلکن
 چەم ًەپزتي، صەم ًەلْرتي، ّە چە؟ سْەم ئەّػبرهەێ؟

 ّەستێ سْەت ّەّ ًین ًگب، گزص ئەّڕەطبًی، گْڵەگەم
 چؼن ثز ُن ًٌە لشتی، لت ًگش اًضکی، هي ػبرصرێ َُ ر چێ لَ یەک، ساًن ّ ساًی، گْڵَ گَ م]

  ئَ ڕات ّ ک  ئَ ڕام گیبًن ّ گیبًی، گْڵَ گَ م ک ِ
" ػێعزێ ئەڕام ئەڵٌیەّەطی: "تّْریبیت ّ ّەم ّتی

  تْ رەًگ  غەسەڵ صیزێ، ًیەساًی، گْڵەگەمدەنگ ِ
« ًَ چّْ»ئّْ چَ صٍ م ئیؼی ّەم « ثچّْ»ٍّ  چَ م ئیؼی ٍّ م 

 ّە چَ م ّ صٍ م، جَ رگ ّ صڵ گؼت صاڕساًی، گْلەگَ م
 چَ م ًییَ ًَ، چَ م ًییَ یَ، یَ ئبطوبًئ ثئ ثٌَ

 ثیل  ثْارێ تب ثویٌن ئبطوبًی، گْڵَ گَ م
 صٍ م ًییَ ًَ، صٍ م ًییَ یَ، کیَ ًیئبّئ ثئ ثٌَ 

 َُ م ػَ راٍّ ّ َُ م طَ راّ، َُ م سًضٍ گبًی، گْڵەگەم
 چَ م ّ صٍ م ئبر چَ م ّ صٍ م، صار چَ م ّ صٍ م 

 ٍّ ّ چَ هَ  َُ م ٍّ ّ صٍ هَ ریؼَ  م  طشاًی، گْڵَ گَ م 
 چەم ًەپزتي، صەم ًەلْرتي، ّە چە؟ سْەم ئەّػبرهەێ؟

 ّەستێ سْەت ّەّ ًین ًگب، گزص ئەّڕەطبًی، گْڵەگەم
ٍ  هبى  ئسْەێ کلگ ًیؼبًوبى کَ   ، سَ ێگَ هبًَ ًبم ص

 عؼمَ ّ ئَ ًّیَ ػبرێگَ ّ ساًن ّ ساًی، گْڵەگەم
 آری، سْصع اًگؼت ًوبیوبى هی کٌض ّ هب را ثز طز سثبًِب سْاُض اًضاست]

 کە عؼمظت ّ پٌِبى ًشْاُض هبًض، ّ هی صاًن ّ هی صاًی، ای گل سیجب ّ کْچک هي
 

 "طبیە.ا.ٍ"٭هصزعی اس اطتبص ُْػٌگ اثتِبج 
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 ٍ  ڕاهیي فەرەجی. ئبرهزص
 
 

 
 چْار ثەُبر ّ لەتێکە
 گْڵەکبى طەر ئەثڕى

 لەڵەم گبڵتە ثە ػێعز ئەکب
 صەطتەکبى لە کْػتي ًبتزطي

 لبچەکبى لە ژێز سظتي ًبلەرسى
 ئبفزەت سۆی صا ثە صیْاری دەطبرا
 لە ئێْارەّە سْێي هیْاًی ڕّّثبرە

  
 
 

  
  ( ثبراى)ڕًّّبک طَ هَ صی.جْاًڕۆ

 
 پێٌّْطی هي پەًجەکبًوە

 ُەر لبهکێکن ژًێکی طێظەص طبڵەیە
 یەکیبى ػْاًە

 طەر لە ئێْاراًی پبییش
 لژی صاّەتە طەرپەًجەی ثبی طەرػێتی چیبکبًی کْرصطتبًی

 تب عەتزی هێشەکی هلی
 ثجب ثۆ ّاڵتێکی صّّر

 ثۆ کْڕە صارتبػێک عبػك
 لە صّّکبًێ لە ػەلبهێکی ػبرەسّّر

 
 لبهکێ تزم کچە گزیالیەک جْاًە

 لە لەًضیلی سەیبڵی ثەرثەیبًبًی
 ثە جێی ئەّەی لە ئبهیشی یبری لە سەّ ُەطتێتەّە

 ثۆ سەهی لْرطی ُەڤباڵًی ػەُیضی گۆڕەڤبًە٭
 ئەّیتزیبى هبهۆطتبیە

 ثەّ ُیْایە
 هٌضاڵەکبى فێزی ئبػتی سْاسی ثجي 

 هبفی ژیٌگە ثپبرێشى
 ػێعزی سۆػەّیظتی ثڵێي

 ػەڕ ثجێتە سەًّی تبڵی ػەّێکی پڕ ثەفزی سطتبى
 کە لە سەّ صێي
 صًّیب جْاى ثێ

 ثضرەّػێتەّە ّەک ئبّەًگ
 لە طەر پەڕەی گْڵی ثبسێکی ًیؼتوبى

 
 لبهکێ تزم ًۆیٌەرێکی پبرلەهبًە

 ڕۆژ ثە ػْێٌی یبطبی کٌْاًظیۆًەکبًە
 ثۆ ُەػفبًضًی٭ جیبّاسی صژ ثە ژًبى

 ػەّیغ صایکە
 ثەػێکی صەطتەکبًیەتی

 ُەر ّا لە ًێْ چێؼتشبًە
 ئەّ ثەػی تزی چبّیەتی

 ئبّێٌەیەکە لە ُەتبّ
 ڕۆژ ئەثەسؼێ

 ثە ژیبًی ُبّطەریەتی
 ثە ًبى ثە ئبّ

 
 لبهکی ئبسزم ػبعیزە

 سەًّەکبًی سۆی چٌیْە
 کزصّّیە ثە تبثلۆی پبییش
 ئەیفزۆػێ ثەّ کەطبًەی

 لە ثۆًی ّػە هەطت ئەثي
 لە ػێعز ّ چەکبهە ّ ثبراى
 پڕ لە ئەّیي ّ ُەطت ئەثي


 ٭ ًگِجبى گْرطتبى

 ٭سصّصى
 

 عاشقاَە
 

 ػبُۆ هْکزیبًی. هَ ُبثبص
 

 هەرگە طبتی عبػمە ثن ػێْەیە
 ئبرەسّّ هەرگی سەیبڵی پێْەیە

 
 صەطتی ػەّ ئەّکی ئەّیي صەگزێ ثەتبّ

 ُەڵگڕی تبثّْتی عەػمە کبکەچبّ
 

 سەم صەڕێظێ ثۆ پەتی صاری ػەّێ
 ثەژًی عبػك لەت لەثەر ػەّ ًبًەّێ

 
 لەػکزی ڕۆژ ّا ثەڕێْە تب ئەّیي

 تیؼک پژێي کب لەڵجەسەی گڕکبًی ژیي
 

 ڕّّ ڕەػی ثۆ ػەّ صەهێٌێ تب ثەیبى
 ئبُّْ ًبڵەی عبػمە تب ئبطوبى

 
 ثب ثظّْتێ جەرگی عبػك ثۆ گْڵی

 ثب سەاڵتی سێڕ ّەػبًی ثێ صڵی
 

 گەر لەپێٌبّ عەػك ًەطّْتێی هزصًە
 عبػمی ثێ سەم ّەثبڵی گەرصًە
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 تاسەی شۀَى

   
  طّْتبّ. هَ ُبثبص  
 
 

  
 سۆر لەهێژە چبّە ڕّاًی صەًگی ّەکـــّْ هۆطیمبتن

 سۆر لە هێــژە چــبّەڕّاًی کەهێ لە هێِـــز ّ ّەفبتن
 

 سۆر لە هێژە لەػی  سەطتەم ثە تەسّّی  یبصت صەلەرسێ
 سۆر لە هێژە لەتۆ سیبتز کەص  ػک  ًبثەم  لە طەرعەرسێ

 
 سۆر لە هێژە لە ثشەی تــۆ، جــــْاًتز ػتێکن ًەصیْە
 سۆر لە هێژە تیزی عــەػمت لە ًبّ صڵــی  هي چەلیْە

 
 سۆر لە هێژە ًب صرەّػێ ســۆری سْصا چەػٌی ُەًێت
 سۆرلە هێژە تبهــەسرۆم، ثەصڵ هبچـی  کەم ثەری پێت

 
 سۆر لە هێژە ،هي هیــزاّی ًەهـبهی ػلکــی ثباڵتن
 سۆر لە هێژە ئبتبجی تـۆم گـەلێ طبڵـە ثە تەهبتن

 
  ُەر تۆی صەّێطزّػتَ سۆر لە هێژە صڵی کــــەیلن ،لەم  

 سۆر لە هێــژە ثە ئەّیٌت صڵـن لە لێـضاى ًبکەّێ
 

 سۆر لە هێــژە پیــزۆستزیي ّػەی ژیٌــن ًێْی تۆیە
 سۆرلە هێژە ئبّاتی هــي چێژی صەم ّلێْی تۆیە

 
 سۆرلە هێــژە ثەرەّ صًّیبی پڕلە ئەّیي ُــبًن صەصەی

 سۆر لە هێژە ًەم ثیظتْە لە لێــْی کـەص ّػەی ئۆسەی
 

 سۆرلە هێژە تبطەی لێــْت  تبهــی ژیٌن پێضە ثەسؼێ
 سّر لە هێژە ػەًّوێکـــی کە ًبسًبست پێضە ًەسؼێ

 
 سۆر لە هێــژە سْصاّە ًضم ًێــْی پیزۆسی ػەًّوە

 سۆر لە هێژە تەًیــب ڕّّگەی ثێضاری ّکبتی سەًّوە
 

 ّەرە ئۆسژًی تەهـەًی  پڕ هەیٌەت ّچەرهە طەرین
ّ تۆی  ُەطتی  پڕگڕی    تۆی  ثەصی  ُێٌی  ُۆًەرین طّْتب

 

 
" سّێز"طێي پەًبُیدْفەرصیي .لَ یالر

 
 هي صراهبی هەیٌـەتێکن 
  ّا لە پەرصەی طیٌەهب

 
 پەرصە پەرصەی تۆیە ئەهڕۆ

 صاکؼب طـەر طیٌەهب
 

 سّّهی کبهێـزای چەّیلت
 ّاصەگۆڕێ ًەسؼەکەم

 
, ئەکتەرێکن ڕّّ ثە ئبػتی 
 هەیل ثە جەًگـن صی ًەهب

 
 صەهِەّێ جـبرێک ّچـبًێک

 ثـن لە طێجەر صارەکەت
 

 ّا تەهەى لیوْ ڕًیي چـّْ
 ػەّق ّ ػۆری طـی ًەهب

 
 ّا ػزۆڤەی دبڵەتن یەکظەر

 تزاژصی هەدٌـەتي
 

 صەص ثە گْچبًن لە صّای تۆ
 چـبّەکبًن صی ًەهب

 
 ُبتە طـەر ػبًۆ جەالصم

 ڕەًگە کبتـی هزصًە
 

 تبلە تبلەت ئەی ثە طبلەت
 دەّطەلەی ژیـي صی ًەهب

 
 جبًی جبًبى" سّێـزم"صڵ 

 ثەص لە ژیي هوضّێٌە تۆ
 

,  ػۆڕەثین , چەفتە ثباڵم 
... ثبساڕی جْاًین ًی ًەهب
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 کچی زستاٌ

 
  طۆهـب یّْطفی.کبهێزاى

 
. ڕطتەیەک ثە طڕ ّ ػێْەیەک پڕ لە ًەُێٌی لە لّْاڵیی الپەڕەی تێٌّْطێک کۆى ّ سۆاڵّیی ثەجێ هب ثّْ

. ثە ئبراهی صەطتن ثۆی ثزص ّ ثە ئەًگّْطتن سۆڵی طەر ػبًین تەکبًض ّ کزصهەّە, لە ًبهەیەک صەچّْ
 .ڕۆژێک گەر ئەم ًبهەتە ثیٌی ّ ّػەکبًت سْێٌضەّە ثە تەًِبیی لە ئبهێشی ثگزە تبکّْ تبطەی ثبّەػن ثؼکێت لە ثێ ثبّەػی صا

. کە طەیزی ّػەکبًن صەکزص ُەهّْ گیبًن صەکەّتە لەرسە ّ هبتی ًەُێٌییەکبًی ڕطتەکبى صەثّْم
. ثە صەطتێک لەرسۆک  ًبهەکەم لە ًێْاى تێٌّْطەکە ػبرصەّە ّ لە ژّّرەکە ُبتوە صەرێ

ئبطوبًیغ صەرگبی صاسظتجّْ ّ ّرصە ّرصە پەلە ُەّرەکبى صەطتیبى صرێژ صەکزص ثۆ یەکگزتي ّ ثاڵّ کزصًی طێجەرێک ڕەع ّ تەم 
. گزتّْ

ػەلەی پێاڵّەکبًن ثێضەًگی کۆاڵًی سطتبًی صەػکبًض ّ لزچەلزچە طەُۆڵی ژێز پێن لە طوفۆًیبیی ثەُەػتی هزصّّکبى صەچّْ ّ 
. ُەًبطەی گەرم ّ گڕ گزتّْی هي لەگەڵ طۆسی ثەفز ّ طەرهب تێکەڵ صەثّْ ّ ُەًبطەیەک ًْێی لە ژێز ثەفزەکبى صرّطت صەکزص

لّْتن طّْر ّ کْڵون لە ئبڵی ئێْارەًی صەریب صەچّْ کبتێک ػەپۆلەکبى ثە ُێوٌی ثۆ ثبّەػی لەراسەکبى صەُبتي تبکّْ طەیزی 
. سبهۆػی ُەتبّ ثکەى

چّْهە ژّّرەکەم ّ لە تەًیؼت طۆثە صاًیؼتن تبکّْ جەطتەی طبرصم ُەًبطەی گەرم ُەڵوژێت ّ هێؼکن ّرصە ّرصە لە ژێز ُەرص 
. طەر ُەڵجضات ّ ثیز لە ًبهە صۆسراّەکەی هبڵی صایەپیزەم ثکبت

صیظبى ًبهەکەم کزصەّە ّ طەیزی , ًبهەیەک کە صەیگْت ثە گەرهی لە ئبهێشم ثگزە, ڕطتەیەک پڕ ًەُێٌی کە ُەسار لظەی تێضا ثّْ
. ُێڵەکبًن صەکزص ّ لە ژێز لێْەّە ّػەکبًن صّّپبت صەکزص ّ ُیچن لێ ًەصەساًی

. کێ ثێت ثەم ًێْەػەّە صەرگب صەژەًێت؟ سۆ هي کەص ًییە ثێت ثۆ طەرصاًن لەم ػبرە غەریجە, ثە تەلەی صەرگب لە فکز ُبتوە صەرێ
. کە صەرگبم ثبس کزص هبلی ثەراًجەرم ثّْم ّ سهبًن لکب ثە تبلی صەهن ّ ًەهتْاًی ُیچ ّػەیەک ثڵێن

 صەتْاًن ثێوە ژّّرەّە؟: طاڵّ
. طەرم لەلبًضەّە ّ لە ثەر صەرگە الچّْم تبکّْ غەریجەکە ثێتە ًێْاى هبڵی چۆڵن

هبڵێک کۆى ّ چکۆلە لە لّْاڵیی کّْچەیەک ثبریک ّ تبریک کە تەًیب صراّطێن ثبغێک گەّرە ّ تزطٌبک ثّْ کە طبڵ تب طبڵ کەص 
. طەرصاًی ًەصەکزص ّ ػەّاًەی پڕ لە تزص ّ صڵەڕاّکی ثّْ

 صەتْاًن صاًیؼن؟
. ڕادەت ثي, هبڵی سۆتبًە فەرهّْ: ثە صەًگی غەریجەکە صاچەڵەکبم ّ گْتن

. ُەر هبڵی سۆهە کْڕی چبّػیي: سەرەصسەًەیەک تبڵی کزص ّ گْتی
.  هي پێٌج طبڵە ئەم سبًّْهە کڕیْە ّ لێزە صەژین؟هبڵی سۆتبًە؟ تێ ًبگەم لە هەثەطتبى

 هي لە کْێی ثشەّم؟, ئێظتب هبًضّّم ّ صەهەّێ تۆسێک ثشەّم. پەلە هەکە گیبًە صّایی تێ صەگەی: پێکەًی ّ گْتی
. صەتِەّێی لێزە ثشەّی؟ تۆ کێیت کە ئبّا ثێ ُیچ ًبّ ّ ًیؼبًێک ُبتیت ّ صەتەّێ ئەهؼەّ لە هبڵی هي ثوێٌی

. هي ًەُێٌی ًبهەیەک کۆًن کە لە ًێْاى تێٌّْطێک کۆى ثەجێ هبّە ّ ئێظتب لە الی تۆیە
. هبت ّ دەیزاى طەیزی کزصم ّ ئیضی ُیچن پێ ًەثّْ تبکّْ ثڵێن

!!!!!!! ًەُێٌی
. ًبهەیەک؟ کچێک ثە ڕّسظبرێک غەریت ّ ًبهۆ لە ًێْەػەّێک سطتبى

.  ًەهضەساًی سەیبڵە یبکّْ ڕاطتیێک سەیباڵّییە.طەرم طْڕ هبثّْ
ًّْطت لە ژّّری تەًیبییەکبًن ّ هي لە ثەر پەًجەرەی ڵێڵ ّ  ڕّّت طەیزی هبًگن صەکزص ّ چزکە ّ صێمەم کۆ صەکزص تب ثشاًن 

. ًەُێٌی ًبهەکە صەصەۆسهەّە یبکّْ ًە
ثە ئبراهی صەرگبی ژّّری تەًیبیەکبًن کزصەّە ّ کچێکن , کبسیْە ّ چبّاًی هبًضّّی هي لە ثێ سەّی ػەّێک صرێژ ّ ثێ کۆتبیی

ثیٌی کە ّەک چۆلەکەیەک لە طّْچی پێشەفەکە کشی کزصّّ ّ پزچی صرێژی ّەک تبڵی لژی ُەتبّ پەسغ ّ پەرػیبى ژّّرەکەهی 
. ڕاساًض ثّْ

. ًەُێٌی ثّْ ئەم صیوەًَ  ثەڕاطت
. تبثلۆیێک لە طپیضەیەک طبرص  ّ ثەفزاّی سطتبًێک ًبهۆ

ثە صڵی سبڵی تبهێک , صەرگبی ژّّرەکەم صاسظت ّ صیظبى گەڕاهەّە ثۆ تەًیؼت پەًجەرە ّ لێْم هیْاًی جگەرەیەک تبڵ کزص
. تبڵیێک ژەدزاّی کە تب لّْاڵیی صڵن لە ثەر صەگزێ, تبیجەتی ثّْ

کچێک لە ًبکبّ صەرگبی تەًیبییوی ُەژاًض ّ هي ثێ صەطەاڵت , پێٌج طبڵ پێغ لە سطتبًێک طبرص ّ ڕچبّ, ًْلوی سەًّەکبًن ثّْم
 پڕەّلەم ئەّیٌە کْتْ
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 پؼتیْاى.  ثبًَ
 
 

 ثە لْرثبى ّ ثە هەّلّْ،)
   ثە ًەّرۆس ّ ثە یەڵضا،
   ُیچیبى ًبثي ثە جەژًی
 (  صەرکەّتٌت،ثە لْرثبى

 
 طەیزە ثێشار ثیي لە گیبى کێغ،)

   تب سۆهبى ثیٌە گیبى کێؼی
 (  لْهزی ّ لەًبری ّ طەیزە

 
 ئەّیي صاری طبیە ّ طەهەر،)

 (  ئێوە هیْەی صاری ئەّیي
 
 ثبًە ػکۆی لە صەص صا)

.   لە کێجەرکێی عەلڵ ّ ُەطتب
 (  ُەهیظبى ػبر،ثێ ثبًە

 
 لەصری ڕّسظبرت هي ثبع ئەساًن)

 (  چًْکە تۆ ُێوبی ػەّاًی لەصری
 
 تبڵ تبڵی سّڵفی ژیبًن)

   گەر ثە ُەطتت ًەکەی ػبًە،
 (  ژیٌن ُەرصهێ،تبڵی تبڵ

 
. لە طی،ًەهب،طپیبیی )

   پبع تۆ،
 (  صڵێ ًەهب لە طی ًەهب

 

( ژیبر)جەعفەرهەعزّّف.هەُبثبص 
 
 
 

  گەر لەصارم صەی ثە سّڵفت ّا ثە ئبُـ ّ ًبڵەّە
 سۆػتزى لەّ ژیٌە تبڵەی هي ُەهە ثەم دبڵەّە

  تب ثەکەی ّا هي ثٌبڵن ثۆ صڵ ّژیي ّژیبى 
 تب ثە کەی هي ُەڵپڕّطکێن ّا ثە صەم ئەّ یبڵەّە

 چبّی جْاًت لێن ًّەّ سۆم ّا پەڕیْەی ػبر ّ کێْ
 ّا لە جێژّاًی صڵن ڕا  چّْم ثەرەّ ئەم سبڵەّە

  سۆر لەهێژ طبڵَ ئەّا ػێتی صّّچبّی کبڵی تۆم 
 لێن گەڕێ ثب ُەر ثلەًگێن ّا ثە صەطت سڕ سبڵەّە 

 چبّە چبّی کبتی ئێْارەی صەهی کبًی  هزاص
 چبّە کەم ّەطتب ثەهۆڵەق ّا ثە صەطت چبّ کبڵەّە

 تبلە صەًگی  صڵڕفێي ثۆم، پزپزەی سڕسبڵە ّا
 صڵ گڕّ گباڵى صەکب  ُەر ّا  ثەصەم لێْ ئبڵەّە

 هي ثە صاّی سّڵفی ئبڵ ّ هەّتەًی ساهضاری سۆم
 دبڵەکەم ثی دبڵییە ّ کەّتّْهە ڕۆژی تبڵەّە

 ّا لە ًبّ چْار گەُّەراى گیزّصە صەطتی طەص ًەیبر
 غەم صەثبرێ ّا ثەطەرهب، کەّتوە لەُزی چبڵەّە

 م ّا لەگەڵ ُێشی ثەیبًی پڕ لە گڕ"ژیبر"جب 
 هي ثە ػێعزّ ئەّ ثەتیي صّژهي صەسەیٌە ًبڵەّە

 

" بۆ یادی ژیُگە پارێساَی گیاَبەخت کردٔٔ"
 ًججەرٍ ڕ .ح .صێْالى

 
ػەّ ثّْ ، ژیبى لە گەرهەی سەّ ثّْ ، تەًیب ُەطبرەکبى ثە ثێضەًگی چبّەصێز ثّْى ، تبلەصاری طەریبڵ لە 

ًبسیضا ُەطتی ثە هەتزطییەک کزص ، چبّی ُەڵکۆفی ، ثبع ڕّاًی ، ثیٌی کە تبرهبییەک  لێی ًشیک 
ئەثێتەّە ، صڵە سۆرپە ثەرۆکی گزت ، طشرگەیەک لە تەّق طەری ثەرەّ پەًجەی پبی صاچۆڕی ، صڵە 

سۆرپەی سێزاتز ثّْ ، تبرهبییەکەع ُەتب صەُبت ًشیکتز صەثّْەّە ، لە پێؼضا صڵٌەّایی صڵی سۆی صایەّە ، 
ثگزە ژیٌگە پبریش ثي ّ لەم ُبّیٌە لبلڕە ّ لەم ّەرسە ثێجبراًە ّ لەم طبڵە ثێئبّییەصا ثە صەثەیەک ئبّەّە ُبتجێتٌە ُبًبهەّە 

...! ثەاڵم ًب ًب ثەم ػەّە ... 
 کە ثبػتز ڕّاًی صیتی چْار سەالم ّ ُەریەک ثە کەرەطتەیەکی صار ثڕیٌەّە گەیؼتٌە تەًؼتی ، ئیتز ثە تەّاّی صڵٌیب ثّْ کە 

... کبرطبتێک لە طەریەتی ّ ئەهؼەّ کۆتبیی ػەّی ژیبًیەتی ّ ڕۆژ ًبثیٌتەّە 
ثە یەکەم لێضاًی تەّەر ، هەلەکبًی ًێْ ُێالًەی طەر تبلەصار، الًەّاس ّ پەڕیْە ثّْى ، سەالهەکبى لە چەًض چبّتزّکبًێکضا 

... ئەّ صارە ُەژارەیبى لەت ّ پەت کزص 
ثۆ ثەیبًیی ئەّ ػەّە ڕەػە ، لەّ صارە ثە ػکۆیە ، تەًیب کۆهەلێک کەاڵی ُەڵْەریْ ّ چەًض لك ّ پۆی ًبطک ّ کۆتە 

 ! صارێکی ڕیؼەصار هبثّْەّە
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 سەثبت فـەصایی. هَ ریْاى
 
 
 

 سبتًّْەکەم
 سۆسگە ئەساًی ُۆی چیە

..!!!          ثەیبًیبى تبطەت ئەکەم
..!!! ُەتبّ ُەڵضێ

 چەػٌی چبّت سۆئەًْێٌێ،
       لە طەُۆڵ ثەًضاًی صّّری

..!      گەرهن ئەکب
          چەػٌی کۆرپە ئەهالّێٌێ،

 ئبطوبًی چبّەکبًت
     لە ئەّپەڕی تەًیبییضا

...            پەیبهی عەػمن ثۆ صێٌێ
 ئەرێ گْڵن ثە تبطەتن

... ڕۆدی تێکەڵ ُەًبطەتن
     

    صە ثێزەّە،
          لە ئەم کشەی ثەیبًەصا

...   ُەًبطەم کەّتە ژێزەّە       
 کە ڕۆژ ئەصا لە ئبطوبى

        ژیبى ئەصەم ثە ژاًەّە
         ثباڵت تێکەڵ ُەتبّ ئەکەم

 ـ..                   ثە ئباڵی ًیؼتوبًەّە

 يەستی
( سەهۆ) دبطڵ عْهەری.پیزاًؼبر

 
 
 

 ڕّّ لە ڕّّگەی دبڵی هەطتی ڕاصەّەطتن طەص ڕەکەت
 طەر لە طەر صاّێٌی هەطتی ّ دبڵی سۆع ّ ثێ ػەکەت

 فەڕسە طەرسۆػی صڵی سار، صاصەثەطتن پەیک ثە پەیک
 ُەر کە ّەک هي صڵجزیي ثّْ ثبصەًۆػی کزص لەثەیک

 طەر لە تبتی ئبرەلێ ػێز ّ هەال ّ ػێت سۆع صەکەم
 ثب هەالیبى ُەڕ ثڵێي سًضق ثە صیٌی ثبصەکەم

 صڵٌیبم هەص ثي ئەّاى دبػبصەکەى فتْا ّ ثەڵێي
 گەر هەالیبى ثبصەًۆع ثي غەیزی هەص جّْی پێ صەڵێي

 هبٍّ یبصم لەرپەاڵػەی کزصی سْێٌی کْرص دەاڵڵ
 لەّ صەهەی صاثّْ هٌبڵ ّ الّ لە سْێٌبّصا ػەاڵڵ
 یەک ثە فتْا طەرثڕی کزص ًبّی ًب ڕێگبی سْصا
 یەک ثە فتْا طیشەکبرە ّ ئیشًی کزصًی پێ صەصا

 ُەرکە ُێٌبی ًبّی فتْا ثبع ثشاًي ثۆ صەّا
 ڵ سْراًی کزص ڕەّاّطەر ثڕیي ّ لێْ هژیي ّ پْ

  هەص ثێت ثەرسە ثبصە ّ پەیک ّ جبهی صەطتەکەیکَ ُەر
 ًەک ثە چبّ ػێز ثی لە ثي عبلەم لە صًیب سەطتەکەی

** 
 عەجەة ثەسهێکە ثێ تۆیی صیضەم ثبراى صڵن ًبرە

 ُەهّْ کۆاڵًی ػبر ڕًّّبک لە پێغ چبّم ػەلبم تبرە
 

 لەطەر ثبری ئەّیي صەصّێن لە ًبّ هێؼک ّ صڵی سۆهضا
 پەراّێش ثّْى ئەّاًەی ثبسەکەی ثەستیبى  طەرەّ سْارە

 
  غەریت هبّم لە ػبری دەس ئەّیٌضار ّ ئەّی هي ثّْی
 ثە چبّی چبّ لە صەطتی هي ژیبى لەػمە ّ گەلێک ُبرٍ

 
 ؟ئەتۆ گْڵ ثّْی لە گْڵضاًی صڵی ػێتن ،چزۆت کْاًێ

 ؟ّاڵهی گْڵ ثەسێْ کزصى لە کْێ هەرژیز ّ  ئبّارە
 

 لە جْاثی سۆػەّیظتی هي پڕی سەریب سەهت صاهێ
 ڕهب ثەژًن تەریضەی صڵ کە چی ًەتکزص سەهن چبرە

 
 ئەگەر طّْتب گالرەی ػەم، پەپّْلەع ثۆ ّی طّْتبّە

 م ّ ثۆت طّْتبم ئەتۆ طّْتبى لە الت عبرەّئەهي ػەم ثْ

 
 دظێي ثەگ.  ثبًَ

  
 

... هي صەساًن
 لەّەتی ُەیي 

 ّ هەیٌەت ثەػوبًەسَ م ُەر
 سۆػی ّ ػبصی لەالی ئێوە

! ثزیٌی،طەر جەطتە هبًە
... تبیەک ًەگزیي

! ُەرصیکتبتۆر گەّرەهبًَ
... سۆرئبطبیی
 صەص ثێگبًَ سۆ صەصەیٌە
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 خەیاڵی کاڵتر نە پاییس

 َ  ثەػبرەت فەّسیە. طٌ
  

. ەچەیگ ّطیبکۊلەّەرصەم ػب. گەیە ّەرەّ
لە ػلّْغی ّ ڕەطتي ئەّچبغەی . ە صەفتەرە پیؼشْاىبۊ ،ۊەچە گْڕیبۊًبًْاییەگەی طەر ک

،لە جْلە جْلەی صاًیؼتي ژًەگبى لە صەر هبڵەگبى،  لە ئیظت ثبسڕطیەگەی سبًن ۊساڕّەگبى سەّەری ًە
کەفتە ثیزە؛ ئەّهەّلەگبًە، طبڵ گەل ّەرلەیە؛ ئەّهەّلەگبًە کە ساڕّّ ثی ّ لە صّکبى ثبّکی صیبتەّ، .ًبسیغ

رصەّ هۊسبًن ًبس چەّەگبًی . سەرصەیی کبڵ.سەرصەیگ گزتەی.تەّاطتب دەتوەى جْاّ پزطیبرەگبى پیزەژًەگە ثگبگەّە
 صکزصّّ صپزطیب

 لە کّْرە صیبیضەّ؟ :
 چە طٌییض؟:
..... رایچە؟:

. ،سەرصەسەًەگەی لەطەر لیْی طڕیۊەچەگە طەر صەرئبّرصکۊئبپبرتوبًیگ کە لە ّ طەر 
ە پبی، یۊە سْارتزەّ،تّْس ّ سْەڵ  ّ گەاڵی ّػک فزیەیگ ڕػیبۊەچەگە ڕّەکۊگەیە صەر هبڵ،صەرّاسەگە لە پبی 

لاڵ طییەیگ لە .ە ثبى ػبى صیْارە طیوبًیەگەخستۊصارە هەیْەگەی ًبّ دظبر، چڵەگبًی پڕ لە گەاڵی ّػک ّ سەرص 
. ثبى تیز ثەرلەگەی صەر هبڵیبى لڕاى

! صاصا ئەگەر صەهەّ ثەیبًی لاڵ ثمڕًی یبًی ُب یبًی هِوبى صیبی؟: ّت
 ەتەگەم صّارە کی ئەی لظیەگبًە راص ّتیە؟دۊ: صاڵکی،پّْ تەًّەگەی صاّ ّ ّت

ُیزّّ صەطەگبًی لە ثبى ثەچکی ئەڵْەراًب ّ چەّەگبًی ثڕی لە گۆڵە ثبسّّثەًەگبى ًبّ گلیوچەگەی ّەر 
... فەریجب ّ سیجبع ًەّتگي سّْ. ُیچکە،ّەسْصا:پبی

 لە گەاڵی ّػک ّ بۊگەاڵ ّػکەگبى ًبّ دظبر ڕەًگ کەّػەگبًی لە ُّْػیەّ ثزصى، سْار کزّاطەگەی پڕ 
ەگبى کە ُەر چی طبڵە ئبی هەّلەگبى صاڵکی پڕیبى ستۊثە.ڕػیبگەگبى صارە هەیْەگە، توؼبی ئەّ طەر دظبرەگە کزص

صەهی تیەڵ ثی ّەک کەکزە، ّەک ئەّ رّّژەگبًە لە . ىۊى ّ ػکیبۊر تب ثًْە طزکە، تەرەک ثزصنگۊصکزص لە ئبّ ئە
... غْرثەت

صەًگە ػلّْغی ّ کەًیٌە ثزاّ سْەػکەگبًی لە صڵ تەرەکەگبى جیە : ەچکەی ًیب لەص تەرەکە صیْارە طیوبًیەگەّەگۊ
ى هِوبًەگبًیغ کە ّەر صەًگە الالییەگبى صاڵکی لە پبی گەُْارەگەی ُْهەى چۊى، طاڵم ّ هباڵّایی کزصى ّ ُبتْ ۊهب

. صەًگ کەڵکیت کْتبًٌە تەًّەگەی صاڵکی صیبت.  ىبۊەچکەگەی ئبهیتە بۊثزا 
: ّت.  ُەًگبّەگبًە ثبّکیغ، ّەستبری کە لە پلەگبى پؼشبًە صڕّیب ثبى

  ـ ُیزّّ؟ڕّّڵە؟
  ـ ُب

 ثەڵی ثزاگەص کْا؟: ُیزّّ ّت. ثەص کەی صچبػیض؟صّڕّّژ تز صڕّیضە هبڵ هەرصم!ػەثەڵیبۊ ـ 
 ُّْهەى؟ ُّْهەى؟: ُیزّّ ُبّر کزص

:  ّتزۊجب 
  ـ ئبصا؟ػەّطّْ ثیبهە صّکبى؟

ەتەگەم؟ ّە چەّە کبڵەگبًیەّ ّطیب دۊصیبیضە صّکبى چەکەیض؟: ثبّکی صەڵمە پڕ لە طیفەگەی صەطی صاًیب ّ ّت
. ى توؼبگبى سْەی،سْاسم کەّػەگبًن ّاکض ثەمشۊُیزّّ پبگبًی جفت کزص ّ توؼبگبى ثبّکی سظتە . توؼبی

ەتەگەیب، صەطی دۊثیبم؟ ثبّکی صەطی کیؼیب ثبى گیظەلەستەگەی .ى لظیەگەی گزتشۊّەیضەم؟ ًەّطیب رای جْاّ،
. لەثبى گیظەگبى ُیزّّ سشیب

. لە پلەکبًەگبى ڕّەیە ثبى...ڕّّڵە ثزاگەص: ّەلی ّت.  ـ ًەّت ّەهەص یب ًە
. ّەک ئەّڕّّژەگبًە لە غْرثەت.صەهی تیەڵ ثی
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صەًگە ُّْهەى لە ًبّ .لە پلەکبًەگبى پؼشبًە ڕّەیە ثبى،ئْتبلەگبى ثی ئەطجبّ ّەطبیل گەّرەتز صصاًە چەّا 

ُّْهەى ُبتە .ُەّڵ ئەڵچەرسیبگەّە، لە پلە گبى ڕّەیە سْارەّ،لە پبی ثبغچەگە ّطیب! ەچکەیبگۊدظبر ُبتە 
 ػن ئۊ:ت صاقۊّەرەّ،ئبّصەهی 

 چەص؟ چەثیە؟:ُیزّّ ػبًەگبًی گزت ّە سەرصەسەًەیکەّ ّت
: ەرەگبًی سْل صا، ّتسۊهبػیٌە چەرهگ ڕەًگە پالطتیکیەگەی لٌبّ صەطی ئەڵچەڕسبًەّ الطتیک 

ئەطجەّ طەرەگبى ًبّ ئبّەگەی طەراّ صًّّە هبُی؟جب ئبسا ئەڵگەرصیبگەّ توؼبی پؼت طەری :  ػنئۊ ـ 
. ڕەفیمەگەی لەًبّ صەرّاسەگەّە طەرصکیؼیب.کزص

! چەّەگبًی ثڕی لە چەّەگبى سْەػکی
  ـ صّّ ئت ؟صًّّە هبُی هەگەر ًب؟؟

. ًب ًیًْە هبطی، صًّّە لْرّالە: ّت. لە ڕەًگ چەّەگبى ثبّکیبى ثی.ّطیب توؼبی چەّەگبى ُْهەى: ُیزّّ کەًی
م صەرّاسەگە، طەری ۊ ّ فەلەت توؼب صکزص، ُبتە ئەی صۊڕەفیمەگەی ُّْهەى کە صایوە ثی صەًگ ّطیب

. ّەسْصا صاڵکن سْەی رام ّتیە!ًەّتن؟: سظتەسْارەّەّ ّت
. ُیزّّ ؟ثەڵی صاصا؟ثزاگەص ثیبرە ًبّ طبرصە پبییشە ڕێش کەفی

تیکەی گەچ لە طەلفەگە کەفتە ّەر پبی ثبى طیوبًە ئەڵتەکیبگەگەی کەف ًبّ ئْتبلەگە،ُەّاطی ُبتە 
هبڵگەلی پڕ لە تّْس . ىۊػبًەگبى لەًبّ کًْبّ کًْجزەگبًی هبڵ صرّص کزصمۊکبکڵە .توؼبی ثي هیچەگە کزص.سْەیب

. ڕّەیە ّەرەّ ئەڵگەصاًەّی، تّْسەگەی ثبًی تەکبى.گبۊلەّ طەر هبڵەگە تبثڵەّیگ صەهەّ سْار صاًزیب. ّ سْەڵ
... لەًبّ تبثڵەّە ژًیگ لە پبی گبفبرە الالیی صسْەًیب رای کْڕی چەّ کبڵ. سبص توؼب کزص

 
ە ستۊّایگ کەفتە ژیز گەاڵ ّػکەگبى ًبّ دظبرّ لە سەهیي ثەرسیبًەّەکزص ّ ثزصیبى ّ سظتەیبًە پبی ثە

عەیٌەکەگەی الّرصا، ًّْک کلەکەگبًی تەڕ . ّە سؼە سغ گاڵکبى لە ًبّ تبثڵەّەگە،ُەّاطی ُبتەّ.ػکیبگەگبى
. ثیي

 ثْغشەگەی ۊُیزّّ س. توؼبی ئبطوبى کزص،صی ثْغش کزصیە، ّ  ُەّرەی طیە  ًبچەّی لەی صایە یەکب ّ صاّڕیەگەیب
. ت صاقۊ

 ەچکە صا، گۊسبص .چی تز لە تبثڵەّەگە ثبّک ّ صاڵکی لظیە صکزصى سۊلە 
: پیبگەگە ّت.  ـ پیبگەگە ثزّیوبًەّە هبڵ سْەهبى،ئەیزەگە هبڵ سْهبى ًیە

. ّەاڵلە! ـ ئەیزەگە هبڵ سْەهبًە
 

! لەکەی جبکتەگەی ًیْەطی، طەرهب سْەی ُبپۊ.ُّْهەى ّە لەّڵ ُیزّّ ًیکەی. ـ ًب،ثزّیوبًەّە: صاڵک ُیزّّ ّت
ئەیە چبصرەگەم،ئەیەع کەّػەگەم،هبػیٌی پالطتیک چەرهگ ڕەًگ،ّە : صّارە ثْلچەگەی ّەرصەطی ئەّکزصەّ، ّت

ئەڵظەرا . ئبُبُزیتەگەی ثڕیبیەگەّە: ەگەیەّە، ّتشۊەر لەًبّ ثْلچەگە ئەڵگزتب،گزتەیە ّەرصەم سۊالطتیک گەلی 
: ثبّک ُیزّّ چەّەگبًی ّػکەّ کزص ّت. ثب ثڕّیوبًەّە،  تەّای ُزیت ثْەطوە هبػیٌەگەی کْڕەگەّە

 ّەلی ژًەگە پەلە هەکە، ئزا ئەّلەرە ُەّڵیض؟ ژًگەی ُەّڵ ثی،.ئبری،تەّای ثزّیوبًەّ
توؼبی پیبگە ! توؼب پیبگە چەًی تبریکە: گزتەیە صەطیەّ ڕّەی لە ّەرصەم پەًجەرەگە ّطیب ّت. ثْلچەگە گزیە صا

رەی لۊ صەًگ. صە صەیؼت ُب،چەّەگبًی صەرپەڕاى گزّگ ُەصۊپیزەگە کزص ّ صەص کْتب ثبى صەطب،ّاّەیال ًەڕ
. پیبگە پیزەگە پبگبًی جەهەّ کزص. ئەژًەفتیض.....گزّگ صراّرص

... ًیڕّم.ًب
.... ُیزّّ ثزاگەص ثیبرەّ، طەرصە پبییشە ڕیش کەفی:صەًگ صاڵکی صیبت...ّطیب توؼب.ُیزّّ تبثڵەّەگە کزصە صارا
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سێٌَ ة فَ رسی . صیلۆراى
 
 
 

 
 صاڵکە ًەتی ثڤیٌی ڕۆسگبرم

 تۆریبیە سەسوێ صڵن ُێ ثێ لزارم
 

 صاڵکە صەرص ّّ سەهت ڤەرم گزۆًە
 ثزصیٌە ُّْع ئەژ طەرم ُێگب صّّارم

 
 ثّْیە ئەتزە هیشەک ّ چەڤیزە گیظت

 هەرُەهە صەرص ّّ سەم ّّ ئی دبڵە سارم.
 

 صاڵکە ًەسرە طز ّّ طەرصاریت ثّْم
 ئەژ لەصین ئی گْڵڤەًیتە یبصگبرم

 
 یبیە ئەّ ڕۆسە ڤ سێز ّّ طبئەتێ ک

 تەًیب گْڵەکێ ًّْ ثِبرم: ڤەم ڤتی
 

 هە ثین ئەڤضاڵە ػەّگزصێ ُەهە ػەّ
 تب ثڤیٌن صاڵکە ّ سەم صچبرم

 
 سبڵ کْتٌی ژێز سًجت چی طەلیجێ
تْ ڤێٌێ هەریەم ّّ هە صاین سّارم 

 
 

 
  (ساًب کْرصطتبًی)فَ الدی   طَ عیض.ثزّّجزص

(۱ )

 ُصە ثێ ئَ ّیٌضار ثجیي ّ
 ئَ ّیٌبصاریغ ثوێٌیي

 ثێ چە تز ّ ثبراى
 کۆێظبًە کبًێ کۆرصطتبى

!. گۆڤبُی هٌي
  
(۲ )

 صڵتَ ًگی
 صًێ یَ کجبری صاپیزەِمر

 ئەّەًضە تبڵ ثّْ ثۆ ئێوَ
 ئە ّە ًضە یغ کۆژًە ثّْ

 …ـ ثۆ ثبپیز
 ** 

(۱) 
 کبع،،،

: کظی ثپزطض
  تْ؛یچزا لجشٌضُب

 ؟!ایٌمضر ثی رًگ اطت
 ّ هي،،،

  چیش راهمہ
! ثیبًضاسم گزصى تٌِبیی

🌟 
: سۆسگب کەطێک لێن صەپزطی

 ثۆ ئەّەًضە ثێڕەًگە
 پێکەًیٌەکبًت؟  

: هٌیغ صەهگْت
!   ُەهّْی سەتبی تەًیبییە

 
(۲ )

! هیٍْ ًوی صاصکہ صرستی 
 ثبغجبى،،،

 ثب ارٍ ثْطیض، 
... گلْیغ را

🌟 
 ثبسەّاى  
 هبچ کزص،

 لْڕّگی ئەّ صارە،
 کە طەهزی ًەّ،

.  ـ  ـ ثە تەّر          
 

( رُب)لیال طیجی : ػعز
 (ساًب کْرصطتبًی)طعیض فالدی : ثزگزصاى

  
 طبیضا.  طٌَ

 
 

 ثەثباڵی گەرصەلّْلەکبى
! ثباڵ صەکەم

 گەر لە کبسیْەی لێْم
 صەرگبی ُبّارم

... ثۆ ثکەًەّە
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 ئۀیُێکی پڕ بە ئاسًاٌ

 
  طبثیز ثێتّْػی.ثێتّْع. طَ رصٍ ػت

 
 

 گەر لێن پزطي کبهَ صیوەى جْاًتزٍ الی تۆ لَ ًبّ جْاًی
 لَ چبّی هي جْاًتز ڕّسظبرکْرصّطتبًَ ّ سبک ّ هبًی

  
 ی غەهجبر ّ سیشّلێن ئەپزطي صڵگیزتز ثۆ صڵی هبًضّ

 طبی صار ثەڕّ ّ کەپزی ُەّار یبڕەػوبڵی تەهڕەّیٌە 
 

 لێن ئەپزطي ئبّی دەیبت طەرچبّەکەی لَ کْێي ئەرێ
 هي پێت ئەڵێن گیبى پێی ئەگب لَ صاّێٌی چیب ّ ًظبری

  
 لێن ئەپزطي کبم ئەطتێزٍ لَ ًبّ ُەهْاى چبّگەػتزٍ
 ئەڵێن تزّطکَ ی کبرّاًکْژەی ًێؼتوبًن ثَ ر ثەیبًی

 
 لێن ئەپزطي کبهَ ثباڵ ّ لَ اڵفَ تت ال ثَ تَ رسٍ

ئەڵێن چٌبر ّ صارَُ ًبری کەًبر کبًی ّ چۆهَ اڵًی 
 

 لێن ئەپزطي کبهَ ُەّا ُەطت ّ گیبًت ئەًەػێٌێ
 ّ الّک ّ ًبرەی طْێظکَ ّکەّی صارطتبًی ئەڵێن ًەّا

 
 لێن ئەپزطي کبم ثۆى ّگْڵ صەهبغی تۆ ئەػبصێٌی

ثێژاى ّ سبّ ػەًگە ثیشا ّ پٌگ ّ ڕیذبى الی سۆساًی 
 

 طیمبیَ ئەتِەژێٌێهۆلێن ئەپزطي ًەّای کبهَ 
 ئەڵێن ػوؼبڵ ُبژەی تبڤگَ گڤەی ػەهبڵی ڕەساًی

 
 لێن ئەپزطي صەرەّػبّەتز لَ فێزۆسٍ چ ڕەًگێکَ

 لە پبییشی ثە طبهبڵی ػیي ّتۆسی ُەًیەی ئبطوبى 
  

 لۆهەم هەکەى لَ  طەر ئَ ّیي هَ  ڵێي ػێتَ  ُەرسە ثێژە
 ُەر چی جْاًی  تب ًیؼتیوبى یبری هي ثەر چبّم ًیي 

 
 ىّکَ ئەتەّێ لەیال ثیٌی ُەڕۆ ًێْ صّ چبّی هەجٌْ

  ثۆ ًیؼتوبًیػَ یضایَ ئەّکبتَ لَ صڵەکەم صەگەی ثۆ 

 
  سەهجبر.طەرصەػت

  
 
 

  سەهبًە پێوی چێغ تبڵی لە یێکەم ڕۆژ کە تۆم ثیٌی
 تزاسا صڵ لە ػْێٌی سۆی صّّ صیضە ُیچێ ًبثیٌی

 
 طەراپبی ػەّ سەیبڵی تۆ ّ ُەهّْ هەّصای ثە فزهێظکە

 چزای ػەّگبری هي ثی تۆ صەگۆڕی دبڵەتی ػیٌی
 

 صڵێکی پبک ّ ثێگەرصم لەثۆ ڕێجبسی تۆ پزصە
 هٌن فەرُبصی گیبڕەًگ ّ ئەتۆم صڵضاری ػیزیٌی

 
 طەرم طەّصای ئەّیٌی تۆی لە کۆڵ ّ ػبًە ئەی ئبسیش

 طەرێ ُەڵجێٌە تۆ ثۆچی ئەّەى ًبسصار ّ ػەرهیٌی
 

 ثە ًەسهی ًبسی ثێ ّێٌەت صڵ ّ الػەم صەًّْسێٌي
 ئەّیٌت پبک صەطّْتێٌێ ثەصی کەی ُەطتی ئبّریٌی

 
  ُەر ئبسارەى  ژیبًی ئەّ سەهجبر صەهێ ػبصی ًەصی 

 ثەسەت ثەم ػێتە صا ًبیە لە کبم ّ ثڕّای کبم صێٌی
 

 
 

 
 ػْاى کْرصطتبًی. هَ ریْاى

 
 گەر ّاڵتن

 ثظتێک سبک ثێ
 ُەر چْار صەّرم

 پڕ لە الک ثێ
 ڕێگبم ًەثێ صاثٌیؼن

 پبڵ ثکەّم ، سۆم ڕاکێؼن
 ُبّار ًبکەم لەت ثۆ ساهن
 صەًگن ًبیەت لە ثەر ئێؼن

 ُەتب هبّم ڕاصەّطتن
 لە طەر ًّْکی پەًجەکبًن
 تەرکی ًبکەم ،جێی ًبُێڵن

 ئبّ ّ سبک ّ ًیؼتوبًن
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 شرۆڤەی پەَدی پێشیُیاٌ

   طەعضەصیي سْطزەّی.ثۆکبى
 

  .پێؼیٌیبى ڕّاًیي لەسەرهبًی ئەسهّْى ّ ئبهۆژگبری ّتەی
. سهبى ّ صاة ًّەریتی ُەرگەلێ ًبطٌبهَ ّ هێژّّی تەهەًی ئەّگەلەیَ

.  ّ ثەرسی ّ ًشهی ّ ئەسهًّْی ثَ کەڵکی لَ جبًتبصا سۆرتزُەیَتەهەى َُ رچی صرێژتز ثێ ُەڵظْکەّت
ُەرثۆیَ تەهەى صرێژی گَ لی کْرص ثۆتَ ُۆی ثەریٌی ّ ڕًّّی صاة ّ یبطب ّ ساًظت ّ سهبًی پبراّ ّ سبراّ؛ کَ طَ رٍ ڕای 

. ّ صەهێٌێثەرصەّام هبٍّچەّطبًەٍّ ّ چزّّطبًەٍّ
ئبهْژگبری ّ ّتَ ُڵجژێزصراّە ثەًزسەکبى، ثەرُەهی ُەّڵی ثێْچبى ّ تبلیکبری ّ ئەسهّْى ّ لێکْڵیٌەّەی ساًبیبًەیَ کَ 
پێؼیٌیبًی ئێوَ ژًبى ّ پیبّاًی ژیز ّ ڕێجیي ّ تێجیي لَ کەّیبى صاٍّ، سریٌگبًضّّیبًەتەٍّ، ّەک سەرهبًی ثێ غل ّغغ 
ڕاساًضّیبًەتەٍّ، ّەک ّاًەی ژیي، پێؼکەػیبى کزصٍّّ ثَ ثەرەی صاُبتّْ، ثۆ ئەّەی سْار ّ ژّّری ثْاری ژیبى ثبػتز 

. ثٌبطي ّ ڕیگبی گەیؼتي ثَ هەثەطت سّّتز ثضۆسًەٍّ
ثبثەتی ّتەکبًی پیؼیٌیبى ُەرکبم ثَ ُۆی ڕّّصاّی گزیٌگ یب تبلیکزصًەّەی تبیجەت ُەڵظٌگێٌضراٍّ، پْست کزاٍّ، 

. پبڵێْراٍّ ّ ثَ کْرتی ّتزاٍّ
سّر جبراى ئیوَ ثیظەراى ّسْێٌەراى لَ هبًب ّ ّاتبی لّْڵی ُێٌضێ لەّ ّتَ ثەًزسەکبى تێٌبگەیي یب ثَ ُەڵَ صەیگێڕیٌەٍّ، 

سۆر جبرًبّەرۆک ّ ڕەًگی جْاًی لظەکبًیبى کبڵ صەکەیٌەٍّ، ُەرثۆیەپێْیظتە ثشاًیي کە ئەم ّتبًَ ثۆ ! ئەٍّ جێی صاسَ
.  فێزثًّْیبى، پێْیظتییبى ثَ لێکْڵیٌەٍّ ّ ساًیي ّ گێڕاًەّەی تبیجەت ُەیە

ُەرچەًض لێکضاًەٍّ ّ ساًظتی ُۆکبری ئەم ّتبًە لَ تْاًبی تبک ّ چەًضکەص صاًیَ ّ پێْیظتی ثَ یبرهەتی ُەهّْاى ّ 
 طەر ئەم ثزّایەم کەصەثێ ثۆڕاگەیبًضى ّ ُەیە، ثەاڵم هي لَ.... ُەّڵی کەطبًی ثەئەسهّْى، هێژّّ ًّْطبى ّ ًّْطەراى ّ

... لێکضاًەّەیبى ُەًگبّثٌێيي ُەرچەًضٍ ثچّْکيغ ثێت
ُەڵَ صّّپبت . ثەّ ُیْایَ ڕۆژێ ّەک ّاًَ ّ صرص ثۆ هٌباڵى ّ الّەکبى ثْتـزێ تب ثتْاًي لَ ڕیجبسی ژیبًـضا کەڵکێ لێْەرگزى

. ئیٌؼبللَ. ًەکەًەّە، ثْار سۆرتز ثٌبطي ّ سّّتز ثَ ئبهبًج ثگەى
لَ ثیزهبى ًەچێ ّتەی ًەطەلی پیؼیٌیبًی ئێوَ، لَ ّتەی ساًبیبًی ّالتبًی صەرەٍّ کَ ئەهڕۆ طەرصێڕی ُەهّْکتیت ّ 

 .ًّْطزاٍّ کبًیبى پێ ًشؼبًضّّە، ًشهتز ًیي؛ ثگزٍ ثەرستزى
 . ثژیْى ثۆژیي، پێْیظتیوبًە/ّتەی پێؼیٌیبى ثکەیي ثەّاًە 
 
 

 بۆ ٔەک خۆياٌ َیٍ؟؟
 يالىٍ  ّ. طٌَ

 
 ثبّکن ژًە پێؼوەرگەی سۆع صەّێ ثەاڵم هٌی لە هبڵەّە یەسظیز کزصّّە

 صایکن عەکظی ژًەگزیالێکی لە صیْاری هبڵەکەهبًەّە ُەڵ ّاطیْە
 ًن تب ئبّیەر ثە کۆطپ صەساًێێکبثەاڵم ڕّیؼتٌی هي ّ ُبّڕ

 تی کچبى ثە صێوۆکزاطی صەساًێّهبى ڕّّتی لْطێکَ صەرُبّ
 ػکی صەکبت کە پۆػتە ثڕّاتە صەرەّەسْثەاڵم ُەڕەػە لە 

  ّ ڕاطتی صەکبتڵَ تهەالی هشگەّتەکەهبى هْعێشەی عەصا
 ثەاڵم ئەڵێ چْار ژى دْکوی پیبّێکیبى ُەیە

 ڤی صەساًێۆڤە ثەاڵم هي ثە ًیْە هزۆژًبهەی هزۆثزاکەم ئبثًّْەی ڕ
  لیجلە ًەّەطتبّە ًبساًێ لیجلە لە کبم الیە؟ثَ  ّّکن ُەیە لە ژیبًیضا ڕیَ هبهۆ

 ثەاڵم کچەکەی ثۆ ًْێژ سْێٌضى ئبسار صەصات
 ئەّیٌضارێکن ُەیە ئەڵێت تب لبلبی پێکەًیي لە صەهتەّە ًەثیظن  ثە جێت ًبُێڵن

 ًبساًێ هي صیلی صاة ّ ًەریتی کۆًی ثٌە هبڵەهن
 یەکبًی سۆهب ئبساصمتَ ًیب لە تَ ًیبثەاڵم هي 

 ڕەػی صرگبی سْا ثێتّپێن سۆػە ئەًّضە ثگزین تب پێکەًیٌەکبًن ڕّ
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 ٌٔ بٕٔ

 طبیضا.  طٌَ
چەًض .ثیٌی کە صایکی لە تەًیؼتی ًییە.ُەتبّ تب ًێْ جێگبکەی ُبتجّّْ ثێضەًگی ژّّرەکەی صاپۆػبثّْ.لە سەّ ُەطتب
. کەص ّاڵهی ًەصایەّە...!صایە!صایە: جبر ثبًگ کزص

ئێظتە سۆم ! ثۆثبًگی ًەکزصم لە گەڵی ثڕۆم؟.ُەهضیظبى صایکن ڕؤێؼتّْە ثۆ هبڵی صایە گەّرە صەساًن: ڕۆیؼتە دەّػە لەّێغ ًەثّْ
. ثەصّایب صەڕۆم

.   چەًض جبر تب ثەر صەرگبی دەّػە ڕۆێؼت ثەاڵم صّّصڵی پەػیوبًی صەکزصەّە
لە ئبکبم تبلەتی ًەگزت، ثە جل ّ ثەرگی هبڵەّە ڕۆێؼتە صەرەّە ّ طەر ػەلبم؛ ڕەًگە  لەّێ سّّتز ڕێگبی هبڵی صایەگەّرەی 

 .ثەاڵم ئەّ تەًبًەت یەک کەطیؼی ًەصەًبطی.ُەطتی کزص ُەهّْاى تەهبػبیبى صەکزص. ثضۆسێتەّە
صە ثبػە، ثب ّا ثیز ثکەًەّە هي ئەػێ ثڕۆم ثۆ !  طبثیز چبی فزۆع ثۆ ّا ُبتّْە صەرەّە؟ کچەکەی: ئێظتە پێغ سۆیبى صەڵێي  ـ 

کچن ُەر : "لظەکەی صایکی ُبتەّە ثیز. صّای صەهێک ُەطتی کزص ًبتْاًێت ًە هبڵی صایەی پەیضا ثکبت ّ ًە هبڵی سۆیبى. الی صایکن
" کبت ڕێگبی هبڵت لێ ّى ثّْ؛ لە کەص هەپزطەّ ثەرەّ هەًبرەی هشگەّت ثڕۆ

سۆرثزطی . ثەڵکّْ هەًبرەی ثۆ صەرکەّێ ثەاڵم ئەّەی کە صەیجیجی تبًبًەت سبًّْ ثّْ چەًض ػەلبم ّ کۆاڵًی صیکەع ڕۆیؼت
. صەهپبییەکبًی صەرُێٌبّ ًبیە ژێز طەریْسەّی لێ کەّت.ّهبًضّّلە ثەر صەرگبیەک صاًیؼت

لێزە چی صەکەی ثە لْرثبًت ثن؟  لە گەڵ پۆلیض تەّاّی ػبر گەڕایي، ػەّ گۆتن .کچت  هٌن ڕًّّبک، ڕًّّبکی!صایەگیبى! ـ صایە
 .صەڕۆم تب لۆتبثشبًە ی ساًب ّسّّ صێوەّە: پێت

 
 يیرات 

:        ثەفزاًجبر٢طێ ػەًجە 
ئەهڕۆ .ثۆًی عبرەق ّ طیگبری ًێُْۆڵی چبّەڕّاًی، ُەًبطە ی لێ ئەطتەم کزصثّْ لە پلیکبًەکبى ڕۆیؼتە تەثەلەی طەرەّە

. ئەّەڵیي صاصگبیی،لە گەڵ چلەی ثبّکی ُبّکبت ثّْ
 . طجەیٌی صاصگبییە: ثە ئەّاًی ّتجّْ.ػکەکبًی ًەُێٌب ثّْسْصایک ّ 

ئەگەر پیبّێک سْصا ڕەدوەتی ثکبت »: پەرّەًضەی ئێْە ّ هْػکلتبى پێْیظتی ثە ػکبیەت ًەثّْ چۆى یبطب ّ ػەرع صەڵێت :  لبسی
...« ػک ّسّْ کْڕی ًەثێ ،ثەػێک لە هیزاتی،ئەصرێت ثە ثزا ّ 

لە ! لبسی گیبى. ئێوەع ُەر ئەهبًەهبى گۆت ثەاڵم ئەم کچەی، ثڕّای ثە لظەهبى ًەکزص ّ ُەهّْهبًی لە هبڵ کزصە صەرەّە: هبهە
ئێؼبى پێغ  ئبّا صڵ ئەگەر کْڕی ثْاتبی. صەساًیي ئەم هبڵە ثچّْکە ُەر صەفزۆػي ّثە فێڕۆی ئەصەى. ثزاکەم  چْار سایفە ثە جێوبّە

. ًەصُبت
 .تب صّّ هبًگ، صەرفەتتبى ُەیە ثەراًجەری ػەرع ّ یبطبثەػی هبهەکبًتبى ثضەى:  لبسی

  ڕەػەهە٢طێ ػەًجە : طەر ُەّاڵی ڕۆژًبهەکبى
 «گیبًی لە صەطت صا" گۆڕاًکبری ڕەگەسی"کچێک لە طەر ًەػتەگەری »
 

 ڕاستییەکاٌ
ئێظتە : چەًض جبر گّْػی تەلەفۆًەکەی ُەڵ گزت تب سەًگ ثضات ثۆ یەکێک لە هٌضااڵکبًی ثەاڵم پەػیوبى صەثّْەّە! دبڵی ثبع ًەّثّْ

. سۆم صەڕۆم.طێ ًیْەػەّەّ ،ًیگەراى صەثي
ثە دبڵی .جلْثەرگی گۆڕی ّ ڕۆیؼتە دەّػە،صەرگبکەی کزصەّە،کەص لە کۆاڵى ًەثّْ تەًبًەت یەک چزای صراّطێیەکبى ڕۆػي ًەثّْى

 .ثیٌی طێجەرێک ُبتە دەّػە ّ ًشیکی ثّْەّە.سزاپەّە ئۆتۆهجێلی ڕۆػي کزص
!  ـ تۆ لێزە چی صەکەی طۆراى

صەساًن صرەًگ صەسەّی، ُبتن ساپبطت لێ . ـ  ئەهؼەّ ػیفتوە لە تزهیٌبڵ،هۆطبفزم ثّْ ثۆ گەڕەکی ئێْە، کە ئۆتۆهجێلەکەم پەًچەر ثّْ
 ئەتۆ چیتە؟ ثۆ صەرگبکەتەى ثبسە؟. ثظتیٌن

... صەڕۆیؼتن ثۆ ئۆرژاًض!  ـ   دبڵن ثبع ًییە
طۆراى لە دەّػەی ثیوبرطتبى ّ ثەر ئۆڕژاًض ڕاّەطتبّ تب ثەر صەرگبکەی ثزصی ّ . ثەم دبڵەّ؟صەی ڕاّەطتە هي صەتجەم!  ـ  ثە تەًیبیی

. تۆ ثڕۆ ثبئۆتۆهجیلەکەلە طّْچێک پبرکجکەم ثە صّاتب صێن:گۆتی
ثبع سەّت لێ کەّت  ػْکز سۆر ثبػتزی ّ تەرسیظی، ّەرە سەًگ ثضە کەطێک : پەرەطتبر ُبتە طەر تەستەکی کبتژهێز ُەػتی ثەیبًی

 ثیزی کزصەّە، ػەّ طۆراى  ُێٌبثّْی، صەیڕۆیؼتّْە ثۆ کْی؟ !طپبص.ثەڵی ثبػتزم، سۆم صەتْاًن ثڕۆم:ّاڵهی صاّە.ثە صّاتب ثێت
ًیگەراى ثّْثە پەلەّە ثۆ .لە ئۆڕژاًض ُبتە صەرەّ تەهبػبی کزص طۆراى طْیچی لە طەر هبػیي ثە جێ ُێؼتجّْ ّساپبطەکەی ًەثزصثّْ

. ڕۆیؼتەّ هبڵ
 لە هبڵە؟ طۆراى ُەهّْتبى ثبػي ػْکز؟!  ـ ئەلۆ؛ طاڵُّەتبّگیبى

 .کتۆرطۆراى صّّ ڕۆژە لە تبراًە،صایکی ثزصّّەثۆ صّ  ـ طالّکبکە گیبى ؟ثبػیي، سۆت ثبػی؟
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 ژیاٌ جٕاَە، ئەگەر چأەکاٌ جٕاَی ببیٍُ

  ًبصرهظتەفبساصە .ڕەدین سبى
 
 

 تەشی یەکەو 
. هبّەیەک ثّْ، صایکن ًەسۆع ثّْ ّ ُەر ثە صەم صەرصاًەّە صەُبت ّ صەچّْ طەرڕای ئەّە کێؼە ّ ُەرای ثبثیؼن سیبصی

ثەاڵم ئەّ ثەیبًیە، ثە پێچەّاًەی ُەهّْ ثەیبًێک کە ثە صەًگی کێؼە ّ ُەرایبى ّە سەثەر صەُبتن، کبتێ چبّم کزصەّە ّ طەرم 
! ُەڵِێٌب، ثەّ پەڕی طەر طّْڕهبًەّە

ثبّکن صیت کَ صەطتی لە طەر طەری صایکن صاًبّە ّ لە الی صاًیؼتۆ ّ ثە ًەرهی صەیضّێٌێ، لە هبّەی ژیبًن صا ئەّە یەکویي، جبر 
. ثّْ ثبّکن صەصیت ّا ثە ًەرهی لە گەڵ صایکن لظبى صەکبت
  صایکن ثێ صەًگ، چبّی لە هیچی ًبّ ّەتبغەکە ثڕیجّْ 

 ًەطزیي گیبى، ئەگەر سۆر ًبڕادەتی سۆت طبسکَ صەچن هبػیي صێٌن ّ صەتجەهە صّکتْر ؟: ثبّکن ثە ًەرهی صەیکْت
... ُیْا، ُیْا گیبى: ثێ ئەّەی ّەاڵهی صاتەّە ڕّّی لە الی هي کزص، ّ ثە صەًگی گیزاّ کْتی

. ثێ ئەّەی ثشاًن صەڵێ، چی طەری ثە الّە ًبّ چبّەکبًی ثە هۆلەق ّێظتبى ّ صڵی پڕ ئبّات ّ تبطەی لە لێضاى کەّت
 ...ئەی ثبثە ڕۆ پؼتن ػکب ... ًەطزیي گیبى ... ًەطزیي، ًەطزیي : ثبّکن ثە پەػۆکبّی صّّ طێ جبر، طەری ڕاّەػبًض ّ کْتی

! ! صای لە لڵپەی گزیبى ّ فزهێظکەکبًی ثە ڕیش ُبتٌە سْارێ
. ثبّەڕم ًەصەکزص، صایکن هزصثێ! ًەهضەساًی چ ثکەم

 صەر ّ جیزاى ّ ُبّطیەکبى ثە صەًگی ُبّار ّ گزیبًی هي ّ ثبثن، ڕّّیبى کزصە هبڵی ئێوە
. ّ ثّْى ثە ُبّصەًگی سەم ّ گزیبًوبى

ثۆیە ّا . ئەّاى لە ئێوە سیبتز ثۆی پەرۆع ثّْى، ئبسز صایکن ژًێکی ُێضی ّ لە طەرە سۆ ّ ثە ُبّار ّ صەًگی ُەهّْ، کەطەّە ثّْ
. ُەهّْ ثۆی ثە صاسەّە ثّْى

. ئەّ کبتەی صایکویبى، لە دەّػە ثزصە صەرێ ڕاطتەلیٌەی تبڵن ثۆ صەرکەّت
ثەڵێ ئێظتب ثەّ پەڕی گْهبًەّە، ثبّەڕم کزص کە ثەڵێ ثە ڕاطتی صایکن ئەّ کبًگبی ڕاطتی ّ پبکی ّ سۆػەّیظتی، صیظبى ثێ 

. صەطەاڵت فزهێظکەکبًن ڕژاًە سۆارێ ّ ثە هزصًی صایکن، فزیؼتەی سۆػەّیظتی ثبرگە ّ ثٌەی پێچبّە ّ لێوبى تۆرا
 تەًبًەت گْڵەکبًی دەّػەع، ّەک سۆم ڕۆژ ثە ڕۆژ صەژاکبى ّ  

.  طیض صەثّْى، ّ ثەرەّ ًەهبى ُەًگبّیبى ُەڵضێٌبّە
  ئبسز ئەّاًیغ ّەک هي ُەهّْ ثەیبًیبى ُەر صایکن صەطتی ثە طەر صاصەکێؼبى ّ صەیالّاًضًەّە، ّ ئبّی صەصاى 

!! ئێظتب هي ّ گْڵەکبى چبرەًّْطی ًشیک ثە یەکتزهبى ثّْ.
! هي ثە ڕۆاڵەت ثبّکن لە گەڵ ثّْ، ثەاڵم چ لە گەڵ ثًّْێک؟

ُەر ّەک لە گەڵ صایکن  صاین ثەتّْڕەیی ّ ڕّّ گزژ ّ هۆى صەُبتەّە، لە گەڵ هٌیغ ثەیبًی صەچۆ هەسرا کبری صەکزص ّ ئێْارێ کە 
. صەگەڕاّە ثەّ جۆرە صەجّْاڵّە ّ ڕەفتبری صەکزص

پبییشاى کە کبری ّەرسێزی تەّاّ صەثّْ، صّکبًێکی چکۆلە هبى لە ًبّ صێ صا ُەثّْ صەچۆ طەری ّرصٍ دبجەت ّ ػتی ًبّ هبڵی 
. صەفزۆػت

هەال کەرین ًبهەی طەر ثبس ّ ػکبیەت :  طێ چْار طبڵی سْێٌض ثّْ، ثڕێکیؼی طەّاصی لْرئبًی ُەثّْ، لە ًبّ صێ صا پێیبى صەکْت
 .ّ ػتیبى ثۆ صێٌب ّ ثۆی صەسْێٌضًەّە

. سْصا، ُەڵٌبگزێ تەًیب کبری کە ثۆی صەکزصم، کڕیٌی جل ّ ثەرگ ثّْ
.  لە ُەهّْ جۆرە جل ّ ثەرگێکن صّّ صّّ ّ طێ طێ ثّْ، ُەهّْ جبرێ کە چّْ ثبیە ػبر ػتێکی ثۆ صێٌبم

. ئەّ سۆػی ّ جْاًی ژیبًی ُەر لە جل ّ ثەرگ ّ کەرەطەی پێْیظت صا صۆسیجۆّە
. ّای صەساًی ئەگەر جل ّ ثەرگن تەّاّ ثێ ُەهّْ ػتێکن تەّاّە

 ّ ُیچ کەم ّ کْڕیەکن ًبهێٌێ ُیچ کبت، ثیزی لەّە ًەصەکزصەّە کە سۆػەّیظتی ّ هێِز ّ هذەثەت، ُەّێي ّ سۆراکی صڵ ّ 
ّ جل ّ ثەرگ ّ هێِز ّ هذەثەت، سۆراکی صڵ ّ گیبًە ّ جل ّ ثەرگ ّ کەرەطەی پێْیظت، ثێ هذەثەت ّ سۆػەّیظتی . گیبًە

. لظەی سۆػی لە گەڵن تّْڕەیی ّ صەرص ّ طٌضاى ثّْ. ًبتْاًێ جْاًی ثە ژیبى ثضا
 

 تەشی دْٔٔەو 
 

ثە تبیجەت کبتێک سەرەری چکۆلەی ّەک ػکبًی کەرەطە ّ پیبڵە ّ ئیظتیکبًن لە صەطت لەّهبثبیە، ّەک ڕێژًە ثبراًی ثەُبری 
. لظەی تبڵ ّ ًبسۆع صەثّْ ثجیظتن
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کە : ثەڵێ، ژیبًن ثەّ چەػٌە ثە طەغڵەتی ّ ًبسۆع صەچۆ پێغ، لە ڕێگب چبرەیەک صەگەڕام جبرێک ثە ئەدوەصی ُبّڕێن کْت

 گْسەراًن سۆر صژّارە ّ ثە طەستی تێ پەڕ صەثێ ّ ًبساًن چ ثکەم؟
! ! چی لە گەڵ ًبکزێ ّ ثبّکتە صەثێ ثظّْتێی ّ ثظبسێی: ئەّیغ لە ّەاڵم کْتی

. ئەگەر ثۆت ًبگًْجێ ّەرە هبڵی هبهی سۆت، لەّەع سیبتز ُیچن لە صەطت ًبیب: صەطت ثە صاّێٌی هبهن ثّْم، ئەّیغ کْتی
ئەّە ڕێگبی چبرەی ثّْ، ئیتز ثێ ُەّاڵ لەّەی کە چ ئبّرێک لە ًبّ صەرًّّی هٌضا ثڵێظەی طەًضۆ، ئەّ جبر چّْهە هبڵی پّْرم 

 ئەّە تبسە سْصا غەسەثی لێ گزتۆ ّ چبرەی ًبیب،: ئەّیغ ثڕێکی صّعب ّ ًشا لێ کزص ّ کْتی. کە صّاییي ُیْا ّ ئْهێضم ثّْ
!! ئەّ صایکە ثەطتشهبًەتی ثە پزتە ّ ثۆڵە ّ جٌێْ، صەرصەصارکزص ّ ثە صەم صەرصەّە کْػتی ّەرەّە هبڵی پّْری سۆت

ّای صەساًی ثەّ لظەیە کبر تەّاّ صەثێ، ثەّ چەػٌە ڕّّم کزصە ُەر الیەک ّ ُەر کەص ثە ًبئْهێضی گەڕاهەّە تب ُیچ چبرەیەکن 
ًەهب ّ لێ ثڕام ثۆ سۆم ًبهەیەک ثۆ ثبّکن ثٌّْطن، ّ صەرصی صڵی سۆهی ثۆ ثەیبى کەم ّ ثە صەرگبی پێؼشبًەکەّە چەطپی کەم ّ 

. ثە جێی ثێڵن
تب کبتێ ُبتەّە چبّی پێی کەّیە ّ ثیشْێٌێتەّە، ُەر ئەّ ػەّە لەڵەم ّ کبغەسم صەطت صایە ّ ثەّ چەػٌە صەطتن ثە ًّْطیي 

: کزص
///// ثە ًبّی سْصا ////// 

 طاڵّ ثبثە گیبى،
 !ئێظتب کە پێٌّْطن گزتۆتە صەطت صەهِەّێ ًبهەیەکت ئبراطتە ثکەم، ثەاڵم ًبساًن لە کْێْە صەطت پێ ثکەم

 ثەصاسەّە، سۆرم ُەّڵ صا تب ثشاًن ُۆی ڕّّ گزژی صاین ّ لەڵض ّ تّْڕەییت چیە؟
 ثۆ ڕۆژێ ًەهضی ثە ػبصی ثگەڕێیەّە هبڵێ؟

.  ُەرچی کزصم، ئەّ گزێ پّْچکەم ثۆ ًەکزاّە ّ طەری ثەًن ثۆ ًەصۆسراّە
لەئبکبهضا ثەّە گەیؼتن کە ثًّْی هي لە هبڵێ صا ئبسارت صەصا، ثبثە گیبى هي تۆم سۆع صەّێ ّ ًبهِەّێ ثۆت ثجوە ُۆی کێؼە ّ 

 !صەرصەطەری
. لە ثەر صڵشۆػی تۆی سۆػەّیظت ثڕیبرم گزتۆ ثڕۆم، ّ ثۆ ُەهیؼە ثە جێت ثێڵن

 ڕاطتی ثبثە گیبى هٌیغ پێن سۆع ثّْ، ّەک لْتبثیەکبًی ُبّپۆلن لە هەکتەة ثبص ّتبریفی چبکی ّ سۆػەّیظتی، تۆ طەثبرەت 
.  ثە سۆم ثکەم کە چی ثە صاسەّە لە تًّْض ّ تیژی ّ لظەی تبڵ ّ ًبدەس ثیظتي پتز چن لێ ًەصیْی، تب ثە ػبًبسی ثبطی لێ ثکەم

 کبهە لظەی سۆع ّ کزصەّەی ثبػت لە گەڵن ثۆ تب ثیگێڕهەّە؟ 
لە گؼت جْاڵًەّە ّ ُەڵض ّ کەّتیەکن، ُەر ئیزاص صەگزی ّ لۆهەم صەکەی تەًبًەت گەر ثبطی سیزەکی سۆم ّ ًوزەی ثبػی 

. هەکتەثیؼت ثۆ صەکەم ُەر ثە طبرص ّ طڕی ّەاڵهن صەصەیتەّە
 !جبرێک ًەثّْ ثە سۆػی لە گەڵن ثضّێی 

 ثبثە گیبى، ئبیب لەّ کبتەی کە صایکن ًەهبّە چبّت لە گْڵەکبًی ثبغچە کزصۆ؟
صەساًی، تب صایکن هبثّْ ّ ثە صەّریبى صا صەُبت ّ ئبّی صەصاى ُەهّْ ثەیبًیبى ثە پێکەًیٌەّە غًْچەکبًیبى صەهیبى صەکزصەّە ّ 

 ثشەیبى ثە ڕّّی سەم ّ کەطەر ّ صەرصی ژیبى صا صەُبت؟ 
چبّ لێکە ئێظتب ثە ُۆی کەهتز سەهی ّ پێ ڕاًەگەیؼتي، ڕۆژ ثە ڕۆژ ثە طیظی ّ ّػک ثّْى صەڕۆى ّ جْاًی ّ ثۆى ّ ثەراهەیبى 

. لە تەّاّ ثًّْە
 ! ّ ُبکب صیت لە الطکی ّیؼک ّ ثێ گەاڵ ّ ثۆى پتز ئبطەّاریبى ًەهب،ّ ثۆ ُەهیؼە ثشە ّ جْاًیبى لێ تۆرا

ثبثە گیبى ئێظتێ ثبثە گیبى، ئێظتب چبرە ًّْطی ّەک ئەّ گْاڵًە چبّە ڕۆاًوە ئبسز هٌیغ پێْیظتین ثە سشهەت ّ ئبّصاًە ّ 
 پێْیظتین، ثە سۆػەّیظتی ّ صەطت ثە طەر صاُێٌبًە،

 تەشی سێٓەو
 

 ثبثە گیبى، ُیچ صەساًی ثە لظەیەکی سۆع یب ثشەیەکی طەر لێْت، ّەکْ ئەّە ّایە کە ژیبى ثە رەّ ڕّّم پێ ثکەًێ؟
.   ُەر ئەّ صەهە ّا غًْچەی ژیبًن صەپؼکْێ ّ سەهی صڵن صەکزێتەّە

 هەگەر لە چ ػتێکت کەهە؟:  ئێظتێ گبُەیە ثڵێی
 ! لە ثبثەت ػت ّ هەک ّ جل ّ ثەرگەّە لە ُەهْاى پۆػتەتزی، کەل ّ پەلی هەکتەثیؼت کە لە گؼتیبى پتز ُەیە
. ثە صاسەّە ثبثە گیبى لێزە صەثێ سۆر ثە ڕّّ ُەڵوبڵضراّی، ثڵێن پێچەّاًەی ثۆ چّْی ّ سزاپی ثیز لێ صەکەیەّە

چًْکێ، پێن ّایَ کەل ّ پەلی جْاى ّ سێڕ ّ پّْڵ ّ پبرەی صًیب ًبتْاًێ تەًیب ثشەیەکی چکۆلە ثشبًە طەر لێْ ّ ثٌچیٌەی ژیبى 
 سۆع کبت، 

. ّ جْاًی پێ ثجەسؼیَ
ثۆچی ئەگەر ّا ثبیە صەثّْ، ئەّ کەطبًەی ثۆ ًبًی ػەّ صاهبّى ّ ثە سطتبى ّ ُبّیي ثێ جل ّ ثەرگ ّ پێاڵّى، ّ طەرهب ّ گەرهب 

.  صەچێژى  طبتێ ًەهبثبیەى
. ًب ثبثە گیبى ًب، ثشاًە ئەّاًە جْاًی ژیبى ًیي ّ ًبتْاًي ُیچکبت ػبصی ُێٌەری ژیبى ثي

.  ڕاطتەلیٌەی ژیبى ًبتْاًێ لە طەر کەل ّ پەل ّ جل ّ ثەرگی جْاى ّ ڕاساّە ّ پْڵ ّ پبرە طبغ ثێتەّە
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 ّهزّڤەکبى ثبیەسی ژیبى ثشاًي. ثەڵکْ، ژیبى ثۆ سۆی جْاًە ئەگەر چبّەکبى جْاًی ثجیٌي

. ثەصاسەّە، ئێوَ ثە جْاًی ًبڕّاًیٌە ژیبى ّ  ثەّ  چەػٌەی پێْ یظتە ًبیجیٌیي ّ لە ڕاطتەلیٌەی ژیي ثێ ُەّاڵیي
. لە کۆتبیی صا تکب صەکەم ثن ثّْری، ّ ّا ثیز ًەکەیەّە کە طپڵە ّ ئەهەگ ًەًبطن

ًبثبثە گیبى ثڕّام پێ ثکە هي ئێظتبع ّ ُەهّْ کبتێ تۆم، سۆع صەّێ ّ پێن سۆع ثّْ ثە ػبصی ّ سۆػی لە گەڵت ثبیەم،  
. ئەّەع ثشاًە کە پتز لە گْڵەکبًی ثبسچە ثە ئبّ ّ سشهەت پێْیظتن ثە ثًّْی تۆیە

 ئیتز سْات لە گەڵ.  ثەاڵم چجکەم ثۆم ًەگًْجب ثۆیە ًبچبرم ثە جێت ثێڵن ّ ثۆ ُەهْ کبت سْصا دبفیشیت لێ ثکەم
 ُیْا: کْڕت

 
 تەشی چٕار

. ثەڵێ ثەّ چەػٌە ًبهەم ًّْطی، ّ ثەیبًی ثەر لەّەی ثچن  ثۆهەکتەة ثە صەرکی پێؼشبًەّە چەطپن کزصّّ ثە جێن ُێؼت
 لەهەکتەثیغ   ُەر ثیزم لەّە صەکزصەّە، ّ ًەهضەساًی هبهۆطتب صەڵێ چی؟

 ثڵێی چی ثێ؟ : ُەر صەهکْت
 کبتێ ثبثن ًیْەڕۆ ثێتەّە ّ ثیشْێٌێتەّە، کە ثڕۆهەّە چن لێ صەکب، ّ صەڵێ چی؟

ًب ئەّە ًبکەم چ صەثێ ثب ثجێ، سۆ لەّە سزاپتز ًبثێ؟ ئەّاًە ّ طەصاى پزطیبری تز لە . ثۆ ثە ثیبًْیەک ًەڕۆهەّە، لێی کەهەّە
.  کبتی ّاًە لە هێؼکن صاصەُبتي ّ صەچّْى

ًیْەڕۆ لە تزطبى چّْهەّە هبڵی پّْرم، ئێْارێ پبع گەڕاى ّ پزطیبری سۆر لە ُبّاڵەکبًن، ثبثن ُبتە ثەر صەرکی ئەّاى ّ ُەرای 
لێ کزصم، ّ ثە تزص ّ صڵە ڕاّکە چّْهە الی، لێی ًشیک ثّْهەّە، صەطتی گزتن ّ ثە ػْێي سۆی صا ثە تًّْضی ثەرەّ هبڵێی 

 ثزصهەّە ّ ُەرچی پّْرم ُەرای کزص، ُەر ّەاڵهیؼی ًەصاّە، 
. تەّاّ لەػن کەّتجۆ لەرسە، صڵە کّْتە گزتجّْهی

ّگەلێ لظەی ًبسۆػن پێ صەڵێ، تب لە هبڵێ ًشیک صەثّْیٌەّە پتز تزطن .ُەر ئێظتب صەهجبتەّە تەکبًێکی ثبػن لێ صەصا:صەهکْت
. صەکەّتە ًبّصڵەّە

چ صەثێ ثبثجێ، سۆ ُیچ ًەثێ ڕاطتەلیٌەم ثە گْێ : ثزیب کبری ّام ًەکزصثبیە، ّ ُەر لەّ کبتەع صا صەهکْت: جبری ّاثّْ، صەهکْت
!! گەیبًضۆ

 ُەر ّا لە ًبّ صەریبی ثیز ّ سەیبڵ صا پەلەلبژەم صەکزص،  
. کە صەرکی دەّػەی کزصەّە ّ چّْیٌە ژّّرێ، کبغەسەکە ُەر ثە صەرکەّە هبثّْ

. ثە صیتٌی هچڕّّکێکی طبرصثە گیبًن صا ُبت
ُیْا : هبّەیەکی سۆر ُەر صّّکوبى ثێ صەًگ ثّْیي، پبػبى لە کبتێ صا کە پێچی ڕاصۆکەی صەکزصەّە ُەڵی کب، ڕّّی کزصە هي ّ کْتی

 گیبى ئەّڕۆ لە لّْتبثشبًە ّاًەکبًت چۆى ثّْ؟ًوزەی ثبػت گزت؟
. ئەّە یەکویي جبر ثّْ، ّػەی گیبًن لە ثبّکن صەثیظت، ّ یەکویي جبریغ ثّْ، ثبطی لّْتبثشبًەی لێ صەپزطین

ُیْا ثێ ُەّاڵ ًەثی، ًبهەی : ئەّیغ لە صرێژەی لظەکەی صا، کْتی.ًبساًن لە سۆػیبى ثّْ یب لە تزطبى ُیچ ّەاڵهن ثۆ ًەصراّە
 .!جْاًیغ صەًّْطی

 تب ئێظتب ًەهشاًیجّْ ئەّەًضە پێؼکەّتّْی، کە ثتْاًی ًبهەی ّا ڕێک ّ پێک ثٌّْطی؟
. ئیتزفزهێظک ثە چبّی صا ُبتە سْارێ، صەطتی کزص، ثەگزیبى

. پبػبى چبّی ُەڵِێٌب ّ ثڕێکی تەهبػب کزصم ّ صەطتی کزصە، هلن ّ ئەّ الّ ئەّالی هبچ کزصم
. ثۆ هبّەیەک ُەر صّّکوبى گزێبیي

. گزیبى لە ثەر ػبصی ّ سۆػەّیظتی، ّ لە ًبّ یەکتزصا تۆاًەّە
. ئەّ صەهە سۆػتزیي کبتی ژیبًن ثّْ

لەّ ڕۆژەّە فزیؼتەی سۆػی ّ ػبصی پبع هزصًی صایکن، ثۆ جبرێکی تز صەرگبی ثە ڕّّصا کزصیٌەّە، ّ صێْی ڕەػی ڕەق ّ لیي 
. طفزەی پڕ ڕق ّ لیٌی  کۆ کزصەّە ّ سەم ّ سەفەت، جێگبیبى صا ثە ػبصی ّ پێکەًیي

... ثەّ ئبّاتە لە سۆػی ّ ػبصی صا ثژیي ّ لە سۆػەیظتی لە ًبّ یەک صا ثتۆیٌەّە
 

 تەّاّ
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! باریکە ڕێ

  طَ عضّڵاڵ ًّْری.ُەّلێز
 

ثەصەم ڕەػکزصًەّەی پەڕەکبغەسەکبًی ثەرصەطتی ًبّە ًبّە ثەصیمەتێکی لّْڵەّە لەّێٌەی طەرهێشەکە ّرص صەثۆّەّ 
. صەطتی لەطەر ًّْطیٌەکەی ڕەق صەثّْ

.....( ثەستیبر ئەگەرساًکۆهبى تەّاّکزصّ گەڕایٌەّە کْرصطتبى )  ـ 
( ! طّْرم لەطەرئەّەی کەپێن گْتّْی )  ـ 
...( کێ صەڵێ لەم طەفەرە ُبت ّ ًەُبتەصا ُیچت ثەطەر ًبیەت ّ )  ـ 
( ! ئەگەرئەم چەًض طبڵە لەًشیکەّە ًەهٌبطیجبیت صەهگْت سۆرگەهژەییت )  ـ 

ئەّ ثەسۆسگەّ ثڕّا ثەسۆثًّْێکەّە صّاثڕیبری ڕۆیؼتٌی لە صڵی سۆیضا صاثّْ، ُەرلەثیزی ئەّڕۆژەع صاثّْ کە 
ثەثەرچبّییەّە ثەصەطتڕێژێ ُەًبطەیبى لەثەرکْڕی صّّکبًضاری گەڕەکەکەیبى ثڕی ، صاسی ئەّەی صەسْارص 

سطتبًی ئەّ طبڵە ئەّەًضە طبرص . کەُیچی لەصەطت ًەصەُبت ثۆ ڕێگەگزتي لەّ ڕّّصاّە تزطٌبک ّ صڵِەژێٌە
ًەثّْ، کەچی ڕۆیؼتي ثەپی ثۆ ئەّ سۆرطەست ّ ًبلەثبرثّْ ثەتبیجەتی ثەّ ُەڵضێزّ ثبریکەڕێیبًەی ئەّصەڤەرە ، 

. ئبسزئەگەر پیبّ ًبچبرًەثّْایە ًەصەتْاًزا پێیضا گْسەر ثکبت ئەّیغ لەتبریکە ػەّێکی ئەًگْطتەچبّصا
ئیضی ثیزلەچبّەڕەػەکبًی ئەًّبکەهەّە ، سەفەت ثۆئەّثەڵێي ّ ڕۆژگبرە ثێ هبًبیبًە ًبسۆم کە تێپەڕیي ، )

تبتەهەى تەّاّصەثێ لەهەّصّا ُبّڕێیەتی تەًیبیین ثەطە ، تبسە سبڵی صەطتپێکزصًی هي لەژیبى لەم طبتەّەیە ، 
پڕۆژە ًّْطیٌە تەّاًّەکزاّەکبًن صرێژە پێضەصەم ّ چیتز ًبثوە ًێچیزی ئەّ ّڕێٌە ثێتبهبًەی سۆرلەهێژە ّەک 

ئەهە ئەّکۆهەڵە ّػەّ ڕطتبًەثّْکە ثەصەم ڕۆیؼتٌەّە لەثەرسۆی صّّثبرەی ....( هۆراًە ًبسیبى سْارصّّم ّ 
صەکزصًەّە ، تبًّبتبّێ لەتەطجێذە ڕەػەکەی صەطتی ڕاصەهبّ لەطەرەسۆ ثەپلیکبًەکبًضا صەُبتە سْارێ ، 
صەطتەکبًی سظتەًێْگیزفبًی پبڵتۆکەیەّە ، لەثەرئەّەی ئێْارەیەکی طبرصی پبع ثبراًەثّْ جگە لەچەًض 

سێشاًێکی گەػتیبری عەرەة کە ثۆ سۆػی ّ ّێٌەگزتي طەرکەّتجّْى طەرثبًەکەی ئەػکەّتی ػبًەصەر سەڵکێکی 
ّەُبی لێ ًەثّْ، ئەّطەرصەهەی لەساًکۆ صەیشْێٌض ُەهیؼە لە ڕۆژە پؼّْەکبًضا گەرکبتی ُەثّْایە ثەثەرصەم 

پەیکەرەکەی هەعزّّف ڕەطبفیضا تێضەپەڕی ّ تب صەگەیؼتە گۆڕەپبًی تەدزیزُەر ثەػەلبهەکەی ڕەػیضصا صەڕۆیؼت 
لەّێؼەّە ثۆ ئەثّْ ًەّّاص ػۆرصەثۆّەّ ثەصەم کێؼبًی جگەرەیەکی طۆهەری دەّت ڕەلەم لەڕۆسی صیجلەصا 
ثۆدەطبًەّەی کەهێک صاصەًیؼت ، لەگەڵ ئەّەی فیکزەی چەپی ُەثّْ ًبّەًبّە سیبرەتی هەرلەصەکبًی ػێز 

هزۆڤێکی کەم صّّثّْ کەچی سبّەًی کۆهەڵێک ُبّڕێ ثّْ کە . عەثضّلمبصری گەیالًی ّ ئیوبم هْطب کبسهیؼی صەکزص
جیبّاسثّْى لەڕّّی فیکزًّەتەّەّ هەسُەثەّە ، فەلظەفەّ ثیزی چەپی ثەثبػتز صەساًی ُەرثۆیە ئەّکبتیغ 

تْاًیجّْی لەگەڵ ُبّڕێکبًیضا لەکبتی صەهەتەلێ ّ لظەّثبطضا سبڵی ُبّثەع ثضۆسێتەّە کە هزۆڤ ثّْى ّ هزۆڤ 
. صۆطتییەکەثّْ

 .ڕاّەطتە ثبّێٌەیەکت ثگزم... ثبّکە ڕاّەطتە   ـ 
. ثێگْێضاًە لظەی کچەکەی لەُبتٌەسْارەّەی ثەرصەّام ثّْ

 ! ئەُب ثبّکە تەهبػبکە ثشاًە چ ّێٌەیەکی جْاًن ثۆ گزتّْی  ـ 
 .کچ ّ کْڕی کچەکەی ثەچەًض ُەًگبّێک لەپێؼیبًەّە ُەڵپەی چًّْە طەر دەّسە ئبّەکەی ػبًەصەرثّْى

 ثبّکە سۆ ّەُبسّّ ًبگەڕێیتەّەّ ثەجێوبى ًبُێڵی ؟  ـ 
ًب کچەکەم ُەتب کبرّثبرەکبًن تەّاّ ًەکەم ًبگەڕێوەّە ، سەهت ًەثێ ًبُێڵن ًەّەکبًن ثێ ثبّکییبى پێْە   ـ 

ثۆتۆّ ( ئبکبم ) صیبرثێت ، تۆ ًەسەهی سْێٌضًیبى ّ ًەسەهی گْسەراًی ژیبًت ًەثێ ، هي صەساًن ػەُیض ثًّْی 
هٌبڵەکبى ّ ثۆ هٌیغ چ کۆطتێکی گەّرەثّْ ثزیٌێکە طبڕێژثًّْەّەی ًییە ثەاڵم ئەهە ژیبًەّ هزۆڤ صەثێ ثەرگەی 

.... .ئبسارەکبًی ثگزێ ّ ثەرصەّاهی ثەژیبى ثضات
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  داخِدٔٔزەخ 

 
  ئبسەرپیزاڵاڵ ًەطزّ.ّێؼەڕاس .صێِلْڕاى

 
  سیٌیٌە ثجنِسْاسم ئەژ ئی ػەُز 

  ثێ صیٌە ثچنِ ئی سەڵک ِئەژ صەص 
 

 سْاسم ئەژ ئی ػەُزە تب تًّْن ثْام
  صاسە صەرامِسیتز ئەژ ئی صّّسەر 

 
  صڵەِصاسن ئەژ ئی هەرصهە، صار 

 جب سبّم تەژگبّ رەفێمن ئشگڵە
 

  ماا ِ مِ  ئەژ سەم ّ صەرص تّْلیبیە 
ِ م ِ  ُەر طبڵ ِصرک ّ ژۆًن رّّژەل 

 
 صەێ ڤاڵتە ئەژ کەطێ سەێزێ ًەصین

  ئی سەڵکە گڕێ صڵشْەع ًەّینِگەرص 
 

  کەع پەُلی کەرێِصەێزە فەرُبصیغ ک 
  ػیزیٌیغ صەم تەُڵی کەرێِگەرص 

 
 ئی ڤاڵتە جبکەێ ژیٌن صەێ ًییە

 سەێز ئەژەێ پڕ گزتێیە ًیزێ چییە
 

 لێْسەًەێ کزصم صًًّْن ئؼکەًي
 عبػمی کزصم طشۆًن ئؼکەًي

 
  سیٌیٌە ثچنِسْاسم ئەژ ئی ػەُز 

  ثێ صیٌە ثچنِ  ئی سەڵک ِئەژ صەص 
 
 

ئی ػێعزە ّە کْرصی فەیلی، ثٌشار کْرصی پەُڵەیی ئێڵ 
 کْرص پەُڵە، کْرصەلی السْار ئْطتبى ئیالم ، ّتزیبگە

 کاتێ ْاتی
 

 پەرۆع هەریْاى . هَ ریْاى
 

 ُەر لە یەکەم ًیگبتەّە
 ثبری " ػێعز"

 سۆسگە لە صاّی سۆسگە صەرُبت 
 سەیبڵەکبى

  کەّتٌە طەر ػەّق 
 سۆػەّیظتیت گْڵی کزص ّ

 ثە لەًجەی پێگەیؼتي
  سۆی ًیؼبى صا،

.... ئێْارەکبى ڕاساًەّە
  ػەّێک ًەهب 

 ثوظّْتێٌێ 
کە تۆ ُبتی ....ثە سەهەّە 

 
** 

  ثە چبّی ػبعز 
 لێن هەڕّاًە،

 ثە سهبًی 
 تیتل ّ
 ثیجل ّ
 عەیبرە

سۆػن ئەّێت 
 

** 
 چ صڵپڕاًە

 چەک لە طەر چۆکە
 تٌیثۆ ُب

 پێؼوەرگەی چبّەکبًن
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 شیعرێک نە کاک ئەيیٍ گەردیگالَی

 ػەردێک لە دبتەم هەرسەًگ
 

 دبتەم هەرسەًگ  .طەراّ
 تەشی ْۀەڵ

  گەرچی تۆفبى ڕێجْارێکی طەرثشێْە ّ
 ػْێٌی پێکەی ّێزاًەیە

! کبچی ئەهي سۆػن صەّێ
 ثۆیە تۆفبًن سۆع صەّێ پؼتی صارە لّْت ثەرسەکبى صەچەهێٌێ ّ

 کڕًۆػیبى پێ صەثب ثۆ سبک
 سەّی لیشي لە چبّی گۆهْ صەریبکبى صەڕەّێٌێ ّ
. طیٌگیبى صەکبتە ڕێجبسی ُەساراى ػەپۆلی ثێ ثبک

. ئەهیي گەرصیگالًی
جبرێ ثبثشاًیي کە کبک ئەهیي گەرصیگالًی لە کبم تیپ لەػبعیزاًی کْرصە ّ لْرطبیی ّ جێگە ّپێگەی چەًضّ چۆًە ّ کْێیە ّ 

 کْێ یْە؟
پێضەػتەکبى تێکەڵ ڕۆدی ثّْى طەر فەراسی ّ پتەّی چیبکبًی  هٌضاڵی گًْضە ئبّاسّ ّهۆطیمبی ػبر ّصاّێي ّثٌبر ّ صەػت ّ

جْاًی ئەّ صەّەرەی تێضا ژیبّە ّثبڵ ّپەڕی تیبکزصۆتەّە . ثە طەرثەرساًە ژیبىٍّّ ًبّچەکبًی ثباڵکزصًی ػەرافەتوەًضیبى کزص
. جْاى ّیظت ّجْاى ثیي ّجْاى سۆػەّیظتیبى کزصٍّّ 

ئبُەًگەکبًی ثیظتۆ،چۆى ّچەًضە .پبػی ئەم فزچک گزتي ّ سزەکە ثًّْە ُەّاری گْێشتۆتەّە ػبر ّ ڕەًگەکبًی ًبطیْە
ڕەًگ گۆریٌەکبًی صیْە،صرۆ ّصەلەطەّ پّْڵ پەرەطتی ّهەلبم ّیظتی ّ ػەرەف فزۆػی ّ صّّ ڕّّیی سۆری صیتۆ ّ تەجزەثە 

. کزصٍّّ  لە ڕەفتبری ثەرژەّەًض سْاساًی سْێزی
ُەهّْ ئەم چەهکبًەی ثبطن کزصى ثّْى ثە ّاًەی ئەّ هەکتەثەی کە کبک ئەهیٌوبى ّەک سۆیّْ ثێ هبهۆطتب صەرطی چۆى 

. ػەرافەتوەًضاًە ژیبًی تێضا سْێٌض،ئەهیي ڕاطت ّیەکە طْار تبک لْتبثی سۆی پێگەیبًضّ تێگەیبًض
ّجّْصی هەثبرەکی کەطبًی ّەک هبهۆطتبیبى دەلیمی،ًّْری،ڕاّچی،ّەفب،ئەدوەصلبسی ّ صەیبى کەطبیەتی تزی کْرص 

. ُێشّّ گْڕی سیبتزیبى ثە ئەهیي ثەسؼی تب ثّْ ثەّ کبک ئەهیٌەی کە ُەهّْهبى فەسزی پێْە صەکەیي
کبک ئەهیي،ئەّ ػبعیزەطەهجْلیظت ُّێوبثەکبر ُێي ّسْلمێٌەرەیە کەلە ػیعزی ّیضا ُێوبکبى،ّػەکبى،تبثڵۆکبًی ژیبى 

ّثەگؼتی تەّاّی ئبهزاسّ کەرەطتەکبًی ػیعز ثە ُبّتەریجی ّڕێک ّپێکی ّتەثبیی کەڵکیبى لێ ّەرگیزاّەّ فۆرهْ طبستبرّ 
ئەم ػبعیزە هڵکێکی لە ًیؼتوبًی ػیعزصا ثەًێْی سۆی تبپۆ کزصٍّّ  لە ًبّەًضی طەثتی . هەدتەّای تبیجەتیبى پێک ُێٌبّە

. ػیعزصا
ئەًضاهەکبًی ػیعزی کبک ئەهیي ُێٌضە ثەڕێک ّلەثبری صەطتە هالًی یەکضی ثّْ ّى کە ثەّالعییەت ثۆ ّەطف ّثبطی ئەم 

. گزیٌگە لەڵەهی سۆم ثەػیبّ ًبساًن
 ڕەًگە ئەم لظەیەم سەرجی ُەثێ ثەاڵم کزصەی پەػیوبًی لە ًەکزصە چبکتزە،کزصە صەثێتە تەجزەثە ثەُەرصّّ ثبری چبک

. ّسزاپضا
.  ّتبسەی کزصۆتەّە،فۆڕهەئەهبًەتەکەػی پبراطتۆٍّّ کبک ئەهیي فۆرهّْ طبستبری ػکبًض:ثەڵێ، صەڵێن

ثەڕێجبسی ػبعیزاًی گەّرەی کالطێک ًّْێضا صەطت ثەعەطب ُەًگبّی ًبّە سْای ًەسْاطتە ُیچ ثێ ڕێشێکی ًەکزصٍّّ  ّ 
. ػبًی ثەرُەهەکبًیبًی سظتۆتە ژێز تزّّطکەی پڕػەًگی سۆری ػیعزەکبًێْە

. ثۆ ئیظجبتی ّتەکەم صەڵێن کەسْێٌەری ئبسیش ثەرُەهەکبًی ئەم ػبعیزّ ئەصیجە گەّرەهبى ثشْێٌٌەّە
صەساًیي کە هەکتەثی فۆرهبلیظت یب فۆرهبلیظن لە صەیەی ثیظتەهی سایٌی لە ّاڵتی ڕّطیب طەری ُەڵضاّە ّ پبػبى لە ئْرّپب 

. ڕەّاجی پێضراّەّ لە ئەصەثیبتضا ًْهبیبى ثۆ
ئەصیجبى ّػبعیزاًی ّاڵتی ئێزاًیغ چًْە ئەم گۆرەپبًەّە،سۆریبى طبستبرّ فۆرهیبى ػکبًض ّیظتیبى تبسەگەری ثکەى کەچی 

ُەڵجەت ػبعیزاًی سۆر گەّرەی فبرص لەم ثەطتێٌەصا سۆر . ّایبى ػێْاًض لەت ًەیبًتْاًی ڕێگبی سۆػیبى ثضۆسًەّە
. طەرکەّتي،کە لێزصا ًبگًْجێ ثە تەّاّی ئەم ثبطە صرێژە ثضەم

 
سەیبڵ، یەکێک لەئەرکبًی ئەطڵی ػیعزە کەػبعیزی ثەڕاطتی لەگەڵ ڕەهشّ ًْهبص ًّیؼبًە ّ طەهجْلەکبى سەّاجیبى پێضەکب 

. ّ سؼڵ ّکزهەکی ػعّْرّ جیِبى ثیٌی سۆػی صەکبتە هبرە ثڕاًەیبى،ئەم هبرە ثڕاًە تەاڵق صاًی ثەصّاّە ًبثێ
. کبک ئەهیي هیعوبرّ ئەًضاسیبری ثەتْاًبی ئەم تێک ُەڵکێؼەیە
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: طەهجْلەکبى ثەگؼتی ثزیتیي لە

 ثەڵگەیەکبى
 کبىٍ ئیظتعبر
 کبىیَ ثیزەّەر

 کبىطییَ لْص
لەڕاطتیضا ػیعزی ّالعی پڕى لە ڕەهشّّ ڕاسّّ پەیبم ّکٌبیبت ّطەهجْلْ ئیِبهبت کە ُەر کبم ثەصەیبى ّطەصاى جۆر 

. ثەرصاػتیبى لێضەکزێ
. لێزەصایە کە ئیِبم ًەسؼی صیبرّّ ثەرچبّی ُەیە

 
 تۆفبى

ثەاڵم ، ڕق ّکیي ُەهیؼە . ًیّئبکبهەکەػی هەرگ ّهبڵ ّێزا تۆفبى کە لە تێکەڵ ثًّْی ثبّ ثبراى پێک صێ  ًْهبصی ڕق ّکیٌە
. هەرگبّی ًّەدض ًیي

 ّ ًبػیزیيس یٌەّەی ئبطەّاری ًبدەطڕثۆ .ڕق ّکیي سۆرجبر صەثٌە ُۆی ئبڵ ّگۆرّّ تەغیز
. ًەّتۆفبى ثەثڕّای هي لە ػیعزی کبک ئەهیي صا ُێشە،ُێشی سْڵمبّی صّّ ثەرەیە،صّّ صەطتە،صّّ ثۆچْ

 لە ُبّگزتّْیی لە ثەیەکەّە ثًّْی.ّجّْصی ُەهّْ گیبًضاراى لە چەپ ّڕاطت ّسْارّ طەرّ پێک ُبتۆ
 سبک
 ئبّ
 ثب

 ثبراى
. گْرّاّە

. کبى صەگۆڕێطتٍّْ ُێشی یەک گزتي ػۆرػە گەّرەکبًی فیکزی پێک صێٌێ ّ ئبیضۆلۆژی ثۆچًْە چەق ثە
 

 تەشی دْٔٔەو
 

ئەّاى .  کە طەرچبّەکەی ًەًبطزاّەًیپظبّی ئبطوب لْصرەتێکی لەغبّ(ّایۆ)یبى ( ثب)لە طەهجْل گەرایی ُیٌضّّصا  
. ثزّایبى ّایە ثبیەکبى ثبراًەکبى صەسْڵمێٌي ّثبراًەکبًیغ هبًبی ژیبى ّ ثّْژاًەّەى

. لەسۆر صەلیؼضا تۆفبًەکبى ّەک ًْهبصی هەرگ ّّێزاًی ثبطیبى لێکزاّە
ثب ئەّەع ثڵێن ثبیەکبى جیبّاسیبى ُەیە ثبی طەثب ّثبصی طەدەر ّثبصی هْافك صەگەڵ ثبُۆسّ ڕەػەثب تەفبّەتیبى 

. فزەیە
: دبفشی گەّرە صەفەرهْێ

 تْ گز سْاُی کەجبّیضاى جِبى یکظز ثیبرایی
 صجب را گْ کە ثزصارص سهبًی ثزلع اس رّیت

 
: هەّالًب ّا صەڵێ

 هزغ اس ثبص اطت کی هبًض ثە ثبص
 ًبهٌبطت را سضا ًظجت ثضاص

 
. تێکَ اڵّیطەرچبّەی ُێوٌی ًّیشیکی ّ (ثب)لە ػیعزی ػبعیزاًی عبرف صا 

: لە ػیعزی ُبّچەرسیؼضا ثەتبسەگەرێْە لە لیجبص ّفۆرهضا طُْزاة طپێِزی صەڵێ
 عجْر ثبیض کزص

 صضای ثبص هی آیض
 عجْر ثبیض کزص

 ّهي هظبفزم ای ثبص ُوزاە
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ئەگەر سۆر ثە پەلە ثە صّای ئەم چەًض ڕّاًگەیەصا جەهع ثەًضێک ثکەیي یبى پْستەی ثیزّڕای ػبعیزاى ّثیزهەًضاى ّ 

کبًی هْعبطیز کۆ کەیٌەّە ثەّە صەگەیي کە ُەهْاى کۆکي لەطەر ئەّە ێؼَ عبرفبًی چبسەکبًی ڕاثزصّّ صەگەڵ ئەًض
: کە

. تۆفبًەکبى ُۆی تەغییزّ دەرەکەتي
. ٍّّ ثب ثشاًیي کبک ئەهیي تۆفبى چۆى صەثیٌێ ّچی لێی صەّێ ّ ثە کێی ػْثِبًض

کبک ئەهیي تۆفبى ثە کبثزایەکی ساڵوی سْێي سۆری لە پڕێک ثە طەرصاکەّتّْ صەساًێ ّ صەًبطێ کە سێزّ ثێزی ثۆ 
 .ُیچ ػْێٌێک پێ ًێ

 
 تەشی کۆتایی

پێغ تزیغ کْتن ثە ثبّەڕی هي لە جیِبى ثیٌی ّپەًجەرەی ڕّاًیٌی کبک ئەهیٌەّە ثە پێی سْێٌضًەّەکبًی هي لە ّاڵتی 
: ػیعزی ئەهیٌضا، صەکزێ ثڵێیي

. هزۆڤ صەتْاًی ثە ثەکبرُێٌبًی عەلڵ ّثەڕەفتبری ًەرم ًّیبًڕاهکەرّ ُێوٌکەرەّەی ُەهّْ سزاپ ّالطبرێک ثێ
. صیپڵۆهبطی ّعیلن ّساًیبری فزە چەػي ئەگەر عەلاڵًی کەڵکیبى لێ ّەرگیزێ ُەهّْ یبغێک صەطتەهۆ صەکەى

 ؟. پزطیبر ئەّەیە کە ػبعیز ثۆچی ثەصی ُێٌی ّێزاًی سۆع صەّێُێؼتبجب 
 چۆى صەکزێ ئەُزیوەى ّ ئەُّْرا ّەک یەک ثجیٌی؟

کبى ّ ثێ سەثەرەکبى،لەالیەکی تّْیي ّڕاچەًیٌی سەّڕئەهیي الی ّایە ئەم ساڵوە ثەکزصەّەکبًی لەالیەک صەثێتە ُۆی ڕاپە
. تزیغ سزاپ صەًێزێتە ػەری سزاثتز

. ئبطي ثە ئبطي صەثڕصرێتەّە: لە فیلوی ػْعلەصا لە صیبلۆگێک صا ئەهە کْتزاّە کە
. ەّلە ڕّاًگەیەکی تزەّە صەثێ ثڵێن ػبعیز کبک ئەهیي ثەػی لْصطی ّ ُەرّەُب الیەًی دەهبطیؼی لە ًەسەر گزتْ

لْثجەصاری ُێشی دەق سْاسّّ ّتێک ػکێٌی  کبتۆفبى صەثێ ثەطەرکزصەی ثبکبى،ػۆرػێک ثەپب صە:الیەًە دەهبطێکە ئەّەیەکە
. ساڵوە

: طییَ کَ یثەػە لْص
. ئەم تۆفبًە هْلەصەطە چًْکە ڕاپەریْە صژ ثە سْێٌوژاى،صژ ثەکۆػک ًؼیٌبًی صّّرە عەصاڵەت

. ثۆیە تۆفبًن سۆع صەّێ پؼتی صارە لّْت ثەرسەکبى صەچەهێٌێ ّکڕًۆػیبى ثۆ صەثب ثۆسبک
پیزەکبًی طەراّ سۆرجبر ثۆیبى گێڕاّهەتەّە کە ئبغبّەتی طەراّ لەکۆى صا ئەگەر تەطجێذی صەطتیبى صەکەّتە طەرسەّی 

. صاًەصەُبتٌەّە ُەڵیگزًەّە صەثّْ کۆسبهْپیبّهبلّْڵی گًْض تەطجێذەکەیبى صاثبًەّە صەطت
. ثەڵێ تۆفبًی هْلەصەص،ڕلی پیزۆس

. لێزەصایە تۆفبى هْلەصەطە،طەرچبّەی سێزّثێزە،ّێزاًکەری کۆػکی هیزە
 سەّی لیشي لەچبّی گۆهْ صەریبکبى صەڕەّێٌێ ّ

.  طیٌگیبى صەکبتە ڕێجبسی ُەساراى ػەپۆلی ثێ ثبک
گۆم ّصەریبکبى هزۆڤە ثێ سەثەرّ کۆهەڵە سەڵکبًی ثێ تەفبّەت ّگزفتبرّ لەکبرەّاى جێ هبّى،ئەّ تبلوەى کە ثەُەهّْ 

. سّڵوْ سەاللەتێک ڕاسیي
. ٍّّ تۆفبًەکبى ژیزەکبًي،ئەّاًەى کە ُیجزەتی ئەًضێؼەّ ڕەّاًیبى کزص

. تۆفبًەکبى طەرچبّەی ػەفبى،هەسُەری ّەفبى،گیبًفیضاى
. تۆفبًی کبک ئەهیي،سۆر هْلەصەطە

 ًەفەطی عیظبیە
 یەصی ثەیشایەّ

. ُێشی ئەُّْرایە
 

 دبتەم هەرسەًگ .طەراّ
 ی ُەتبّی ۱٤٠٠ی گەالّێژی ۱٥
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" حٕسێٍ کۆکەٌ، َاسرأبە فەرْادی دْٔٔەو''

 پژهبى دَ ثیجی.  طٌَ
 ًَ  طزیي کَ ریوی: ٍّ رگێڕ

 
 

." دْطێي کۆکەى، کتێجێکە کە پێْیظتە الّاى ثەرصەّام ثیشْێٌٌەّە"
طبڵ لە  27هبًضێال ثە لەسۆثزصّّیی ّ سەثبت صژ ثە ئبپبرتبیض ّثەرگەکزتي 

. سیٌضاى،لەهێژّّصا ثۆ ُەهیؼە هبیەّە
ئەهڕۆ ُەر هزۆڤێک ّا صڵی لە گزەّی ئبساصی ّ سۆڕاگزی ثەراًجەر 

صیکتبتۆرەکبًضایە، لە ثیزّڕای سۆیضا ًبّّ ڕەّػتی هبًضێال، ڕۆژاًە 
لە ّاڵتی هي هبًضێالگەلێک ثّْى ّ ُەى کە سۆر کەص .پێضاچًّْەّە صەکبت

ثەئەًمەطت، یبى ثە ُەڵە ُێشی ثیٌیٌی تەثعی ثەرسّ ئیزاصەی پۆاڵییٌی 
پێْیظتە چبّەڕّاًی صەیەکبًی صیکە ثیي تب ثەرەیەک تْێژەرّ .ئەّاًیبى ًییە

ُیٌکبر ثێتە گۆڕەپبًی لێکۆڵیٌەّە ّ ػی کزصًەّە ّ دْطێي کۆکەًەکبى کە ثە 
عەػمی ًیؼتوبى، کەژّ کێْ ػەق ئەصەى ّ ثە ئێوە کە ُبّچەرسی یەکیي، 

. ثیٌبطێٌێت
ئبطەّارە ًُْەرییەکبى ّ صاثًْەریتە ثەرسەکبى لە ُەر ّاڵتێک پیؼبًضەری 

ثًّْی ػْێٌی هێژّّیی لە .ڕەطەًبیەتی ڕەچەڵەک ّ پێؼیٌەی هێژّّیی ًّزسی سۆری ئەًضێؼەکبًی صاًیؼتْاًی ئەّ ّاڵتەیە
. ُەر طەرسەّی، الپەڕەیەکی سێڕیي لە صەفتەری ثیزەّەری گەل پڕثبر ّ ثەًزسی ُەر ًەتەّەیەک صێتە ئەژهبر

سبکی کْرصطتبى ًەسؼبّ ثە ًیگبرگەلێک جۆراجۆر ّ ڕەًگیٌەکە ثۆ صیضەی ُەر ڕێجْارێک الّێٌەرە،لە صرێژەی هێژّّصا 
یەکێک لەّ ئبطەّاراًە کە سۆر جێگبی طەرًجە، صەطکزصی .طەرًجی سۆر گەػتیبراًی ئێزاًی ّ صەرەّی ثۆالی سۆی ڕاکێؼبّە

. هبهۆطتب دْطێي کۆکەًە
ُەتبّی، لە گًْضی صڕۆڵەی سْارّّ کە لە گًْضەکبًی ػبرۆچکەی ثبیٌگبى  ی1309ئْطتبص دْطێي لە طێشصەی ڕەسثەری طبڵی 

ُەتبّی کْچی صّایی کزص ّ ژیبًی پڕثبیەسی  ی1395گەالّێژی طبڵی  ی15لە .طەر ثە ػبری پبّەیە، چبّی ثە ژیبى ُەڵێٌب
. صّایی ُبت

ئێوە گەّرەپیبّێک ّەک یّْطف سبًوبى : کبتێک هشگێٌیی لە صایکجًّْی هي ثۆ ثبّکن صەثەى، صەڵێت:هبهۆطتب دْطێي صەڵێت
! لە صەطت صاّە،لە صایکجًّْی هٌضاڵێک چۆى صەتْاًێت طبڕێژکەری ئەّ ساهە گەّرە ثێت؟

یّْطف سبى ًْێٌەری صەطەاڵتی ُبّچەرر لە ًبّچەکەصا ثّْەّ ًّْطیٌەکبًی لە کْرصطتبًی ثبػّْر چبپ :ُەرّەُبصەڵێت
کبتێک گەّرەتز ثّْم، ثبػتز لە لظەکبًی ثبّکن تێگەیؼتن ّ ثەڵێٌن ثە سۆم صا کە تەّاّی ُێشّ تْاًبیین ثەکبرثەرم ّ .کزاّە

. ًەّەیەکی لێِبتّْ ّ چبک ثۆ یّْطف سبى ثن
ثە ڕاصیۆکە کە گْێجیظتی ُەّاڵی .هبهۆطتب دْطێي کبتێک ثبری ژیبًی ڕّّ لە ئبطبیی ثّْى صەکبت، ڕاصیۆسەثتێک صەکڕێت*

ّاڵتبًی جیِبى ّ ًبّچەکە صەثێت ثەتبیجەت ُەّاڵە طیبطییەکبى، ثەّثۆًەّە ساًیبریی سۆری ثەصەطت ُێٌبّە ّ ُەرّەُب 
ثەسەدوەت ّ . کبتێک لە ڕاصیۆ صەًگی ػوؼبڵ ثاڵّ صەثێتەّە، هبهۆطتب ئەثێتە ُۆگزی صەًگی ػوؼبڵ ّ لێضاًی ػوؼبڵ

هەػك کزصًی فزاّاى فێز صەثێت ّ ػوؼبڵ ئەثێتە ُبّڕێی ُەتبیی ئەّ لە ژیبًضا؛ تبکّْ ثتْاًێت طۆسّ هەیٌەتی صەرًّّی سۆی 
. ثە لێضاًی کەم ثکبتەّە

لە صەیەی چلی ُەتبّی، ُەّاڵی صەرچًّْی تەیوّْر ثەستیبر، طەرۆکی ئەّ کبتەی طبّاکی صەطەاڵتی پەُلەّی، لە ڕاصیۆ  *
ئْطتبص دْطێي ثە ثیظتٌی ثبًگەػەی تەیوّْر ثەستیبر صژ ثە ػبی ئێزاى لە ڕاصیۆ، ئەثێتە یەکێک لە . ثەغضا ئەثیظێت

. ُەّەڵیي کەطبًێک کە ثۆ لە ًبّچًّْی صەطەاڵتی پبػبیەتی،پەیْەطتی الیەًگزاًی چەکضاری ثەستیبر لە ئێزاق صەثێت
هەسبثي لەػەڕی ئێزاى ّ ئێزاق ُەهّْ هەڕّهباڵتی سۆی لە .ئْطتبص دْطێي ثژیْی ژیبًی لە ڕێگەی ئبژەڵضاری صاثیي صەکزص* 

صەطت ئەصات ّ صّایی ثەًبچبری لە گًْضی هەیگۆڕی کە لە پبًشصەًّیْ کیلۆهەتزی ثبػّْری ػبری پبّەیە، ًیؼتەجێضەثێت 
. ّ، ُبتٌی ئْطتبص ثۆ هەیگۆڕی طەرەتبّ صەطتپێ کزصًی ُەڵکۆڵیٌی ئەػکەّتە

ُەتبّیضا ثە ػەّّ ثەڕۆژ سەریکی صرّطت کزصًی کبرە ًُْەرییەکەی  ی1361ئْطتبص دْطێي لەیەکەم ڕۆژی پبییشی طبڵی * 
صۆطتبى ّ سشم ّ ئبػٌبیبى،یەک لە صّای یەک . ُەّاڵی صرّطت کزصًی ئەػکەّتەکە لە گًْضی هەیگۆڕی ثاڵّ صەثێتەّە. صەثێت

طەرصاًی صەکەى ّ لە ًشیکەّە ثیٌەری تێکْػبًی ئەّ کەڵەپیبّە صەثي، ُەهّْ تْاًبیبى ثەکبرصەُێٌي تب لەّ کبرە پەژیْاًی 
ثەاڵم ئْطتبص ُێؼتب سایەڵەی لظەکبًی ثبّکی لەکبتی لەصایکجًّْی سۆیضا سیٌضّّ ُێؼتّْە ُّەر ڕۆژ ثەرصەّام ّ .ثکەًەّە

. طّْرتز لە ڕۆژاًی پێؼّْ ثە صّای سْێٌضًی ًْێژی ثەیبًی تب صرەًگبًی ػەّ سەریکی ُەڵکۆڵیٌی ئەػکەّت صەثێت
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ًیگەراًی ! کچکەم:ُەهّْ کبت ثە کچکەی، سبتّْ ًْلزە کە ُبّڕێی ُەتبیی ئەّ لە ُەڵکۆڵیٌی ئەػکەّت ثّْ، صەیگْت*

گەر سْصای گەّرە ثە ُۆیەکەّە صەرگبیەک ثجەطتێ،ثە صڵۆڤبًییەّە چەًضیي صەرگب ئبّەاڵ . لظەکبًی سشم ّئبػٌبیبى هەثە
سْصای گەّرە اللێکی لەهي ئەطتبًضّّە، صڵٌیبم لە ُەڵکۆڵیٌی .صەکبتەّە

ئەم ئەػکەّتە یبرهەتین ئەصات ّ ّەکّْ  فەرُبصی کۆکەى لە جیِبى 
. ًبّصارم صەکبت

ئْطتبص،ُەڵکۆڵیٌی ئەػکەّت ّ صژایەتیی صۆطتبًی لە چْارچێْەی *
: ػێعزێکضا ُۆًیْەتەّە

 لەّم ّ ئەلزەثبی دْطێي ثە جبرێ
 دْطێي ػێت ثّْە،ثەرصی لێٌەّارێ
 سۆ هي ػێت ًین، ثۆ ڕیظْام صەکەى؟

 لە ًبّ هەرصهضا صێْاًەم صەکەى
 تەهبػبی کبری فەرُبص ثۆ ًبکەى؟

 طەص ُەسار طبڵە ڕەدوەتی لێ ًبکەى
 لەّم ّ ًشیکبى ثە جبرێ ثێٌەّ
 تۆسێ لە ثەًضە الیەک  ثکەًەّ

ئْطتبص دْطێي ّ سبتّْ  ثەرُەهی چْار طبڵ تێکۆػبًی ثێ ّچبًی
هیتز ّ ثەرسایی  2ّ پبًبیی  هیتز 8ًْلزە، صەثێتە ژّّرێک ثە صرێژایی 

لەّ سەهبًەصا سەڵک ثۆ چێؼت لێٌبى ّ چبی ّ ًبى صرّطت کزصى لە .میتر6/1
ئْطتبص دْطێي ثۆ .صارّچێْێک ّا لە کْێظتبًضا ثّْ ثەُزەیبى صەثزص

ئەّەی ُەهّْ ڕۆژێک ثە صّای صارّ چێْصا ًەگەڕى ّ لەُەڕەػەی 
هیتز ثۆهەکۆی صار ّ 1/ 5هیتزّ ثەرسایی 2ثْرصّهبًی ئێزاق ڕسگبر ثي، لە پؼتی ژّّری گەّرە، ُەهبرێک سڕ ثەئەطتّْرایی 

. ڕاگزتٌی چێْ لە ّەرسی پبییشّ سطتبى صرّطت صەکبت
 هیتز صرّطت صەکبت ّ 6/1هیتزّپبًبیی  4ئْطتبص کبتێ ئەثیٌێت ُەهبری ًەّت ّ صار ثچّْکە،ُەهبری گەّرەتز ثە صرێژایی 

. ُەرّەُب ڕۆچٌەیەک ثۆ ًّْر لە ُەهبر ثیٌب صەکبت
کبری گەّرە ًُّْەری ئْطتبص دْطێي طەرًجی گەػتیبراًی سۆر لە پبرێشگبکبًی صیکەی ئێزاى ّ ّاڵتبًی صەرەّە ثۆ الی سۆی 

ئْطتبص ثۆ ئبطبیؼی . ُەًضێک لەّ هیْاًبًە ثەُۆی صّّری ڕێگبّە ػەّاًە الی ئْطتبص دْطێي صەهێٌٌەّە.ڕاصەکێؼت
هیْاًەکبًی، گەاڵڵەی صرّطت کزصًی ژّّرێک صاصەڕێژێ، تبکّْ ثتْاًي لە صەرگبیەکی تز لە پؼتی کێْەکەّە ُبتْچّْ 

ثە صەرگبیەکی جیبّاسەّە کە لە پؼت کێْەکەّە  هیتز6/1هیتز ّ ثەرسایی  2هیتزّ پبًبیی  4ڕاڕەّێک ثە صرێژایی .ثکەى
کە چْار  میتر6/1هیتزّثەرسایی  9/1هیتزّپبًبیی  3لە ڕۆژُەاڵتی ڕاڕەّەکەصا ژّّرێک ثە صرێژایی .صەرصەچێت،صرّطت صەکبت

. تبلچەی تێضایە، ثۆ هیْاًبًی صرّطت صەکبت
لە صّای صرّطت کزصًی هبڵی یەکەم،سەریکی طبسصاًی گەرهبّّ صەطتبّ لە ڕۆژُەاڵتی کێْی لبّگیزە صەثێت ّ پێکِبتەی صەرەکی 

هیتز،ثۆ گۆڕاًی جل ّثەرگ 1 /7هیتزّثەرسایی  1/3هیتز ّ ثەپبًبیی  2/5ژّّرێک ثە صرێژایی .گەرهبّ ّ صەطتبّێک سّّسەًەلەیە
هیتز،تبلچەیەکی گەّرە ّ صّّ تبلچەی چکۆلە  7/1 هیتزّثەرسایی 1صرّطت صەکبت ّ، ُەرّەُب گەرهبّێک ثە صرێژایی ّپبًبیی 

. ثۆ جێگبی طبّى ُّتض طبسصەکبت
صّایی ئْطتبص تێضەگبت کە لە ژّّرەکەّە صیوەًی جْاًی .ئبّەڕۆی گەرهبّ ّ صەطتبّەکە ثۆ صەرەّەی کێْەکە ڕەّاًە صەکبت

هیتز ّ 8صرێژایی ژّّرەکە .صەطجەجێ صەطپێکەری ژّّرێک ثۆ ئەم هەثەطتە صەثێت. ثبسە تزێیە سًْچیالًەکەی ثەصی ًبکزێت
یەک صرّطت  هیتزثەراًجەری2/1لە ًێْژّّرەکەصا صّّ تبلچە ثە پبًبیی ّ صرێژایی .هیتزە6/1 هیتز ّ ثەرسایی 2پبًبیی 
. ڕۆچٌەیەک ثۆ ّەرگزتٌی تیؼکی ُەتبّ ّ ثزصًەصەرەّەی صّّکەڵی سۆپب لە ّەرسی سطتبى ّ پبییشصاطبس صەکبت.صەکبت

لە الی ڕۆژُەاڵتی .هیتز 7/1هیتزّ ثەرسایی  2هیتزّ پبًبیی  8طێِەهیي ثەع لە صەطتکزصەکبًیئْطتبص ژّّرێکە ثە صرێژایی 
. ُەڵضەکۆڵێت هیتز2/1 ژّّرەکەّە صّّ تبلچە ثە صرێژایی ّ پبًبیی

هیتز ّ  7/0 هیتزّپبًبیی 7/1ئْطتبصصّای تەّاّثًّْی ئەم ژّّرە،ئبراهگبی ُەتبُەتبیی سۆی لەڕۆژاّای ژّّرەکەّە ثەصرێژایی 
لە ّاڵتی ئێوە سۆر :"کبتێ ُۆکبری ئەم کبرەم لە ئْطتبص دْطێي پزطی،لە ّاڵهضاگْتی.هیتزُەڵضەکۆڵێت 7/1ثەرسایی 

ػْێٌەّاری جْاى ّ ثەًزر ُەیە کە سەڵکی ئبطبیی ّ تەًبًەت هێژًّّّْطبًیغ ئبگبیبى لە ثەصیِێٌەرەکەی، یبى ػێْەی 
ثۆ ئەّەی هێژّّ صّّپبت ًەثێتەّە، گڵکۆی سۆم لە ًێْ ػْێٌەّارەکەصا تەیبر کزصّّە تب صاُبتّْ لە ُەڵە .ثەصی ُێٌبًی ًییە

." ثپبرێشم
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لە .میتر8/1هیتزّثەرسایی 3هیتز ّ پبًبیی 8صّاییي ژّّرێک ّا ئْطتبص طبسی صەکبت،ژّّرێکەلە ڕۆژاّای کێْەکەصا ثە صرێژایی 

ڕێگبی چًّْەطەرەّەی . لەم ژّّرەصا،گەاڵڵەی ًِۆهی صُّّەم صاصەرێژێ.ًێْ ژّّرەکەصا طێ تبلچەی گەّرەی صرّطت کزصّّە
چەًضیي لْڵیٌگی .لە صەطپێکی ئەم ًِۆهەصا سۆر ثەصاسەّە لْڵیٌگەکەی ثێ طەرّػْێي صەثێ.ًِۆهی صُّّەم ُەڵضەکۆڵێت

 ی1373صّای طێشصەطبڵ کبرکزصى ّ لبّثەرسکزصًەّە،لە طبڵی .ُیچ لْڵیٌگێک تْاًبی ثڕیٌی کێْەکەی ًبثێت.جۆراجۆرصەکڕێت

. ُەتبّی کێْی لبّگیزە ثۆ ُەتبُەتبیە لەلبّ صەکەّێت ّ ثۆ ُەهیؼە ئبرام صەگزێت
" یاريەتییەکاَی ئٕستاد دٕسێٍ تۆ يسگۀتەکاٌ ٔ خەڵکی ْەژار"

لە ُەهّْ .سْڵکی ئەهەگٌبطی کْرصەّاری ُەهیؼە ُۆگزی ًُْەرى ّ، ڕێشگزتي لە ئْطتبص دْطێي ثۆیبى سۆر تبیجەتوەًضە
. ثۆ ئْطتبص دْطێي صەثەى... پێضاّیظتییەکبًی ژیبى ّەکّْ سۆراک،جل ّثەرگ ّ 

. ئْطتبص دْطێي ُەر ػتْهەکێک کە لە پێضاّیظتی ژیبًی ڕۆژاًەی سۆر ثێت، سەاڵتی سەڵکی ُەژاری صەکبت
: ُەًضێک لەّ سەاڵتییبًە صەسەیٌە ثەرچبّ

توەى ثە سْالێشۆػجّْ هەال ڕەسا لە ػبرۆچکەی ثبًەّڕێ ثۆ صاثەع کزصى لە ًێْاى ُەژاراًی ئەّ ػبرۆچکە  نۆدووملی ـ 1
. پێؼکەع صەکبت

طێ هلیۆى توەى ثە هبهۆطتب هەال هەدوّْص کەریوی ئەصات ثۆ صاثەع کزصى لە ًێْاى هشگەّتەکبًی ًبّچەکەصا، ُەرّەُب ثڕێ  ـ 2
. پبرەپێؼکەػی هشگەّتی هەال هذەهەص ڕەثێعی لە کزهبػبى صەکبت

پبًشصە هلیۆى توەى ثە هبهۆطتب هەال هذەهەص تبُیزلبصری، هبهۆطتبی ئبییٌیی ئەّکبتەی ػبرۆچکەی ثبًەّڕێ ّدبجی  ـ 3
طبصق،دبجی عەثضّلڕەدین، فەتبح ئەدوەص، ّ ثزاسایەکی سۆی ثەًبّی ئەًْەر ئەصات،ثۆ ڕێشظتٌی سْێٌضًگبیەک ثۆ 

سْێٌضًگبیەکی صّّ ًِۆهی کە ًِۆهی یەکەم چْار صّّکبًە ّ ًِۆهی صُّّەم فێزگەی .فێزکزصى ّ ثبرُێٌبًی فەلێیەکبى
فەلێیەکبًە ّ لەّێؼضا ژّّرێکیبى ثۆ ئْطتبصصرّطت کزصّّەتب لە ّەرسی پبییشّسطتبًضا کە کەع ّ ُەّا ثەرەّ طبرصثّْى 

. صەڕّات،ثجێتە ػْێٌی دەطبًەّە
. ثیظت ّچْار هلیۆى توەى ثۆ کڕیٌی سبًّْثەرە،ثۆ ًیؼتٌگەی هبهۆطتبی ئبییٌیی ػبرۆچکەی ثبًەّڕێ ّ ُتض ـ 4

: لەئبکبهضا ثە پێْیظتی صەساًن ّەطیەتی ئْطتبص دْطێي کۆکەى ثشەیٌە ثەر صیضەی سْێٌەراًی ُێژا
" ٔەسیەت َايەی ئٕستاد دٕسێٍ کۆکەٌ"
لەگەڵ ُەهّْ ًەُبهەتییەکبى، ژیبًوبى ثەطەر ثزصّّە، ثەاڵم ُەرگیش .ژیبًی هي پْستەیەک لە ژیبًی ًەتەّەی ئێوەیە"

طپبطی ُەطتی ثەطۆسی .  ڕێش گزتي لە ًُْەرًُّْەرهەًض ثەئەرکی طەر ػبًی سۆهبى صەساًیي.هزۆڤبیەتیوبى لە ثیز ًەچّْە
لە سەڵکی ئەهەگٌبطی ّاڵتەکەم صەپبڕێوەّە ئەم کبرە ًُْەرییە ّەک صیبرییەک،لە ثچّْکی سۆیبى .سەڵکی ّاڵتەکەم صەکەم

صاّا لە .لە ُەهّْ سەڵکی ًبّچەکە ّگەػتیبراى صەپبڕێوەّە سبّەًضاری ّ پبرێشگبریی ئەم ًُْەرە جْاًە ثکەى.پەطەًض ثکەى
ُەهّْ ثەرپزطبًی صەّڵەت ّ صەطەاڵتضاراى صەکەم چەًضیي یەکەی ًیؼتەجێجّْى ثۆ هیْاًبى ّ گەػتیبراى صرّطت ثکەى ّ ثۆ 

. جْاًکبری ّ ڕاساًضًەّەی ئەػکەّتەکە تێ ثکْػي
ئەگەر صەّڵەت،ڕێکشزاّەکبى، یبى کەرتی تبیجەت،لە صرّطت کزصًی یەکەی ًیؼتەجێجّْى ّ سبّێي کزصًەّەی گۆڕەپبًی 

ئەػکەّتەکە ثەػضاری کزص،ثۆی ُەیە لە طەصا،پەًجبی صاُبتی ئەػکەّتەکە،کەڵک ّەرثگزێت ّ لە طەصا پەًجبی صیکەی 
." ثۆیبرهەتیی سْێٌضکبراًی ساًظتگبکبى ّ سەڵکی ُەژار تەرسبى ثکزێت

 
 
 ثۆ ًّْطیي ّ "پژهبى دەثیجی"طپبص ّ صەطتشۆػی تبیجەت لە هبهۆطتبی گەّرەم "

" کۆکزصًەّەی ژیبًی ئْطتبص دْطێي کۆکەى
 "ًەطزیي کەریوی"                                                 
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 ػەهض لەًگزّّصی: ػێعز
  دوێزا:ٍّ رگێڕ

 
! لێْڕێژە صڵن لە ثۆًی تـــۆ

 ثەیبًیبى سّّ
 ّاژەکبى طەرلێؼێْاّ  ُەڵضەطتي ّ 

 سەّاڵْاًە لە سارهضا صەگەڕێي
. تب ثبطی تۆ ثکەى

 لە کْێی ئەم صًیبیەیت؛
 ًبًّیؼبًی ُەًگبّەکبًت
 ّەکْ صاى ثۆ ثبڵٌضەکبى

 لە ُەهّْ ػْێٌێک ڕژاّە
 صەساًن کە ًبگەڕێیتەّە ّ

 ػیعزیغ ؛
  چۆلەکەیەکی ُەڵن لێٌیؼتّْە

 لەطەر گْێظْاًەی سطتبى طەُۆڵ صەثەطتێ
 
 

 ئۀیُداری
 

 "سْػٌبّ" ڕەدین سشری .هەُبثبص 
 
 

 هەکەى ثبطی ئەّیٌضاری، کە چۆًی صاّە ئبسارم
 لەتیض هبّم ثە صاّی ئەّ، ًە ڕۆژ صەڕّا، ًە ػەّگبرم

 
 ّتن ڕێگەی ئەػك ثگزم، صەثێ سۆػتز ژیبًی هي
 کەچی ًەهشاًی ئەّ ئەػمە، صەکب سیبتز گزفتبرم

 
 ّەثبڵی هٌی ثە ئەطتۆ ثێ، ئەگەر هزصم لە ڕێی ئەّصا

 صەتزطن ڕۆژی تەًگبًە، ًەگبتە ُیچ کە ُبّارم
 
 ُەهّْ کەص ُەر صڵی سْێٌە" طکباڵی صڵ ثە کێ ثێژم؟"

 کەطێ چبرەی ًەکب ثۆ سۆی، کە ّاثّْ چۆى صەکب چبرم؟
 

 چ ئْهێضێ ثەصی ًبکەم، لە ئبطت ئەّ ػۆسە ًبسصارە
 صەساًن گەر ثالڵێوۆ، صەصا پێن صەرصەکەی پبرم

 
 صەطب یبراى ثکەى فکزێ، لە ثۆ دباڵتی ػێْاّم

 صەهێ ئبػمێکی کێْاى گەڕ، صەهێکی ػۆُزەیی ػبرم
 

 ثەجێوبّم لە کۆی یبراى کەچی ئەّ ػۆسە ًبساًێ
 لە پێوی صاّە سًجیز ّ ثە دْکوی ئەّ سەتب ثبرم

 

 
 ئیظوبییل ڕەهەساًی. هَ ریْاى

 
 
 

 چی لە ئبژاّەی سەیبڵ کەم صێ لە ثێضەًگی ػەّا
 کەی ڕەّایە پیز ثکب پزچن لە ثێڕەًگی ػەّا

 تب ثە چبّت سۆ صەػْثِێٌێ فەلەک صەگزێ یەسەم
 طەصکەڕەت چۆڕاّە ڕۆدن لەم ُەرا ّ جەًگی ػەّا

 م ثەم لە ڕّّیەکی طپیّصّثزچۆى لەیبصی ڕاًە
 چبّەکبًت چەى پلەی ثەرس ثّْ ثەطەر ڕەًگی ػەّا
 ُەرچی ًبسی ػەّ ئەصا ػیعزم سەهێ کەم کبتەّە

 ُێٌضە صژّارتز صەسڕکێ سەم ثەطەر سەًگی ػەّا
 سۆسگە هەّصاهبى ثە ڕاصەی ئبرەسّّهبى صّّر ئەثّْ
 صڵ سەهی صّّری ًشیک ئەیضا ثەطەر طەًگی ػەّا

 ػبر کە ئێْارەی لەثەر کزص ّ ثەچبّم تەًگ ئەثێت
 صەثیە ڕّّصاًی طێِەم تۆ صێی ثە ئبُەًگی ػەّا

 ػەّ لَ ػیعزێکب ُەًبطەم ًب ثە طیٌەی تەًگەّە
 تۆکە ًیت ُەرػەّ لەػیعزێک صەچوە صڵتەًگی ػەّا
 ڕۆژ لە ثەسهی طەرػەلبم صا ُەّڵ ئەصەم ّى ثی ثەاڵم

 چی لە ئبژاّەی سەیبڵ کەم صێ لە ثێضەًگی ػەّا
 

 تأاَى بێ يٍ
 
 

 کبم ژیي.  ثبًَ

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  صەطوبڵێک لبلش
 کۆاڵى لە ئەگزیب

 
 ثۆًبى فزۆػێک لەع

 
 ثشڕکبًضثّْ سۆی لە

 صەڕًی سۆی ًبى
 صەکْاڵ سْێٌی
 صەپێْا لْڕی

 ئەیْتەّە
 هي ثێ تبّاًن
 هي ثێ تبّاًن
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 کاریکاتۆر

 طَ یض هذَ هوَ ص ئَ هیي لْڕٍ یؼی. ثۆکبى 
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« طبکۆ» طبهبى ثبثەکزی.ثۆکبى
 
 

 ًُْەر یبًی ژیبًی پڕ لە صەرص ّ تبطەثبری
 ًُْەر یبًی لەگەڵ سۆػی ّ ثشەی لێْ صا ًەیبری

 ًُْەر یبًی لە ثۆ سبک ّ ّاڵتت تێجکۆػی ّ
 طەصاى صاُبتی جۆراّ جۆر ّ ڕەًگیي ثێتە صیبری

 ًُْەر یبًی صڵێکی پبک ّ ثێ گەرصی سْصایی
  لە صاّێٌی ئەّیي ّ سۆػەّیظتی تبلە صاری
 ُۆًەر یبًی لظەی ساری گەلێکی پڕ لە هبتەم

 کە چەلڵی چبّی صّّژهي ثّْ ّػە ّ چیزۆکی ساری
 ًُْەر یبًی کْڕە کْرصێکی ساًب ّ چبّ ًەتزطی
 صەًب کێژی گەلی کْرصی ّ لە ػبسبًیغ تەّاری

 ًُْەر یبًی ثە تبڵێک طیوی طبسی پڕ لە ڕەًجت
 لە کۆطبراى ّەًەّػە ّ طْێظٌە صەص کەى ثەیبری

 ًُْەر یبًی لە ثێ صەًگی پەژارەی ُۆڵی ػبًۆ
 ثە گیبى ّ صڵ ثکەی ُبّار ّ ػیْەى ثۆ ُەژاری
 ًُْەر یبًی ثە ئبّاس ّ ثە صەًگی پڕ لە طۆست

 ثمبطپێٌی ثە ّێٌەی کەّ لە الپبڵ ّ ُەّاری
 ًُْەر یبًی لەڵەم ثێٌی ّ ثٌّْطی ثۆ ّاڵتت

 ثضرکێٌی پەژارەی کْرصەّاری« طبکۆ»ّەکّْ 
 

 کسەی دیدە
 

 دوەصیئَ ساًیبر . طَ رصٍ ػت
 ژیبًن پڕییەتی لە تۆّ

 ًیگبُی چبّەکبًی ڕّّت
 پەپّْلەی دەس ّ ئبّاتن

 ثێ ّیظتی سۆم کەّتًّْە صّّت
 ثبسی تیٌّْی ئەّیٌضارین
 ًێًْیگبت پبراّێ صەکەى

 کشەی صیضەت ُەهّْ جبرێ
 صڵ فێزی ساراّێ صەکەى

 پزچی ػەّ ڕەًگی طەرػبًت
 ئەگەر ثب صەیِێٌێ ّ صەثب

 سەهی ُەسار طبڵەػن ثێت
 ثە چزکەیەک فەًب صەکب

 ثبڵٌضەی صڵ ُەهّْ ڕۆژێ
 لە ئبطوبًی عەػك ّ ّەفب

 ثە ڕّّیەکی گەػبّەّە
 ُێالًەی عەػك طبس صەکب

 پێٌبطەی سەم ّ صڵتەًگی ّ
 گەطەی گزیبًی ػەّاًت

 ثە صەطت ػەهبڵێ صە ثڕّا
 ثب ثپؼکْێ ئەرسەّاًت

 تۆ صڵتەًگیت لەت لێ ًبیە
 ُەر پێکەًیٌت لێ جْاًە

 ُەًبطەی گەرم ّ ثە طۆست
صڵ صّّر صەکب لە ّێزاًە 

 
 

 ئۀیٍ
 ػەیضا ئەدوەصی.  ثبًَ

 
 

 صڵەکەم
 ّػەی ًبطکی عەػمن

 صاًە صاًەسظتە ًبّ صڵی ڕطتەّە
 چەػٌی تەطجێذێک لە ئەطتێزەی ُیْا

 ثەاڵم هشبثي ثێ ّەفبیەکەت
 لە ًبّ ئەّیٌی صطتەکبًن صا

 چزاًضی ثۆ ُەهیؼە
 

 ياَگ
 لە سەّم صا

 هبًگن لە ئبهێش گزتجّْ
 کبتێک تزیفەی ڕایچڵەکبًضم

 تەًیب ّێٌەکەتن ثیٌی
 لە طەر طیٌەم

 طەیزی چبّاًی صەکزصم

 
(( ُۆساى))ئەدوەصی دەلیوە .ًژۆ. ثبًَ

 
  ڵوَ ص کەژاّەی

 پبػبّە چٌبری لەصی ثە َُ ڵشزاٍّ 
 طّْراّە ئەًّضە صیضارە ۆیرتبهەس چبّ

 ًْاّە پەپّْلە
 کزاّە پێ ثبغی پەرژیٌی ُەطتن الّالّی

 ُێٌبّە ثبغ اریگْڵش ثە کڕًۆػی ّّتڕ گْڵی
 هَ عؼّْقّ عبػك یٍ الّاًەّ ثیظتی ثْلجْل

 ُێٌبّە لەسْێٌضى ّاسی 
 ثی ەڕػۆڵَ ثب کزص ػیتۆ ئەّیٌن تیٌی

 ثی ەڕػۆ ئەّیي یدَ یب چتزی ثۆ
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 ؟!قەیراَی قەیـرەیی ئافرەتاٌ

 
 ڵاڵ دەهشەّعەثض . طەرصەػت

 
ُەر تەًگەژە ّ ئبڵۆسی ّ ػێْاّیەک، کە ثجێتە ُۆی کێؼەیەکی گەّرە ّ ثێ چبرەطەر، یب ًبچبرەطەر ّ ثەّ 

ُۆیەّە ُەهّْ کۆهەڵگە، ثەػێک یب چەًض چیي ّ تْێژێک ثکەًّە ًیگەراًی ّ کْێزەّەری ّ ثێ صاُبتی ّ صّّر 
ثکەًّەّە لە ئەّ ػتبًەی کە هبفی سۆیبًە ثۆ ثژیْ ّ دەطبًەّە ّ دەّاًەّە ّ ئبساصی ّ پێکِێٌبًی ژیبًی ُبّثەع 

...! لـەیـزاى: پێی صەڵێي... ّ 
لەیزاًی ئبثّْری ّ ڕاهیبری ّ فەرُەًگی ّ ًەثًّْی  ّ کەهجًّْی پێضاّیظتیەکبًی ژیبى، ّەکّْ، ّػکەطبڵی ّ 
ًەثّْى یب کەهجًّْی ئبّ  ّ لە ُەهّْاى گزیٌگتز، لەیزاًی ًەثًّْی طەرثەطتی ّ چەّطبًەّە، صەثٌە ُۆکبری 

طەرُەڵضاًی لەیزاًگەلێک، کە لەرەثّْ ًبکزێٌەّە ّ صەطتەّیەسەی ُەهّْ تْێژەکبًی گەل، ثە تبیجەت، ثەرەی 
الّ ّ ًەّەی ًْێ صەثێتەّە، لەیزاًی هزۆیی یب لەیزاًی کەهجًّْەّەی ثەرەی الّەکبًە، کە ئبّارەیی ّ صەرثەصەری 

ّ کۆچی ًبچبری ثۆ ُەًضەراى ّ ثۆ ئەّ ّەاڵتبًەی کە لەّێ صەثٌە کزێکبر ّ سشهەتکبر ّ ژیبًی ُبّثەع پێک 
....! ًبُێٌي، یب ئەگەر ژیبًی ُبّثەػیبى پێکِێٌب، طیظتەهی پەرّەصەی ئەّێٌضەرێ، لە ًیؼتوبًی صایکیبى صاصەثڕێ

 ًشیک ثە ًەّەت ّ ًۆ لە طەتی کۆچەراى ثۆ ُەًضەراى، ڕەگەسی ًێز ّ کْڕە  هێزهٌضاڵ ّ الّەکبًي، ڕێژەی 
چًْکە لە کْرصطتبى، صەطتەاڵتی صارایی ّ ُێشی کبر، پیبّەکبًي؛ ژًەکبًیغ، لە ثەر ! کۆچەراًی ژى سۆر کەهي

صەطتەاڵتی ئبثّْری ّ صاراییبى کەهە ّ ... ئەّەی هبفی کبرکزصًیبى کەهە ّ هیزاتی ثبّاًیبى کەهتز صەصرێتێ، ّاتب
ئەگەر ُەیبًجێ، هبفی سەرجکزصى یب هبفی ثڕیبرصاًیبى ًیە، کەهتز صەتْاًي ّەک پیبّاى، تەهبی صەرچّْى لە ّەاڵت 

! ّ صّّر کەّتٌەّە لە سبًەّاصەیبى ثگزى
پیبّاًیغ، یب کبر ّ پیؼەی ػبیبًیبى ثۆ پەیضاکزصًی ثژیْ صەطت ًبکەّێ، یب ئەّ کبر ّ پیؼەی پێؼّْ، ّەک 

ثبسرگبًی طەرطٌّْر ّ کۆڵجەریبى، لە صەطت صاّە، یب ثە ُۆکبری ڕاهیبری ّ لە ُەهّْاى گزیٌگتز، چبّلێکەری ّ 
...! الطبیی، هبڵ ّ سشم ّ کەص ّ ًیؼتوبى، ثەرەّ چبرەًّْطێکی ًبصیبر، جێ صێڵي

ثەّ پێْصاًە، ُەهّْ چزکە ّ سْلەک ّ کبت ّ ڕۆژێک، لە دەػیوەتی ڕەگەسی ًێز، کە سۆرتزیبى، ئەّ الّاًەى 
ُەڕەتی ژًِێٌبى ّ پێکِێٌبًی ژیٌی ُبّثەػیبًە، کەم صەثێتەّە ّ ڕەگەسی هێ، لە ًێزەکبى، لە کۆهەڵگە، لە ًیْەی 

کۆهەڵ تێضەپەڕێ ّ پیبّاى، ئەّەًضە کەم صەثي کە لەیزاًی ثێ پیبّی صێتە ئبراّە ّ ئیضی، ڕۆژ ثە ڕۆژ، کێؼەی 
کۆهەاڵیەتی لە ًێْ چیٌی ژًبى طەر ُەڵضەصا ّ لە ُەهّْ هبڵێک، ثێجگە لەّ ژًە ثەهێزصاًەی کە پیبّەکبًیبى لێ 

صّّر کەّتًّْەّە، کچبًی لەیزە ّ ثْسچەًەکزاّە، سۆر صەثي ّ سەهۆکی ّ سۆکْژی ّ کێؼەی ًبهّْطی ئەّەًضە 
؟ لە ثێکبری ّ لە ثزطبى، لە ّەاڵتی ....ئەرێ:سۆر صەثي کە کۆچی پیبّاى صەکەّێتە ژێز پزطیبر ّ صەثێ پێیبى ثڵێیي

لە .... سۆت ثوزی ّ ًیبسی ڕەگەسی ّ پێضاّیظتیە ًەهز ًەژیەکبًی ُبّژیي ّ سبًەّاصەکەت پێک ثێٌی، ثبػتزە، یب
صّّرەّە، ثە کبر ّ تێکۆػبى ّ سۆهبًضّّ کزصًێکی سۆر، ًیبس هبصیەکبًی کەص ّ کبرت، کەم تب کْرتێک،  

...! چبرەطەر ثکەی ّ لێزەع، ُەساراى کێؼەی ثێ چبرەطەر ّ صڵتەسێي ّ ثێ لەرەثّْ، ثۆ کەطەکبًت ڕّّ ثضات
ثە تێپەڕیٌی کبت ّ ُشر ّ هؼّْر ... لەیزاًەکبًی ُەژاری ّ ثێکبری ّ ڕاهیبری ّ ئبثّْری ّ کەهئبّی ّ ّػکەطبڵی

ّ چبالکی ّ تێکۆػبى، چبرەطەر صەثي، ثەاڵم لـەیزاًی ثێ پیبّی ّ  لەیزاًی لەیزەیی ئبفزەتبى، ثە پبرە ّ صارایی 
! چبرەطەر ًبثێ

...! ثیز لەّ ژى ّصایک ّ سْػکبًە ثکەًەّە کە، تّْػی چ ثبرّصۆسێک صەثي! کۆچ هەکەى
 
 

: طزًج
! ڕەًگە ثە ُۆی ئەّ ًّْطزاّە، تشًّْی ڕەسٌەی سۆر ثجوەّە

. ثەاڵم، چبّەڕێی تێجیٌی ّ ڕەسٌە ّ پێؼٌیبرەکبًی ُەهّْ سْێٌەراًن
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 ژَێک دەَاسى

 ڕەػیضی ػلێز. طَ لش
 
 
 
 ژًێک صەًبطن طەرلبڵ

 لە هەڵجەًضێک
  ڕچە ػکێٌی ڕێگبی ئبساصی

 ڕاًّزاّی صەطتی تبریکی
 صەطتە ّیەسەی ػەّپەرەطتبى

 ثەاڵم ُەرصەم کڵپەی صەطەًض
 ژًێک ُەیە لەفەص ػکێي

 لە ژێز ئەػکەًجەی کۆیالیەتی صا
..... ژیب....ُەرگیش ًەهزص

... ژًێک صەًبطن طبالرە
 طبڵگبرێکی تەًیب تەًیب

.... تەًیبیی پێْا
 لە طەرپێ هب ّ ّاًەی عەػك صەڵێتەّە

 
 ژًێک صەًبطن لە سێڵی ػێز
 ُەّراس ًّؼێْی ًەُبهەتی

 ڕێگزی ثّْى
 ثەر 

 ڕەػەثبی لبهّْطی ًێزیٌە کەّت
 سْاّەًضی ًێز دبػبیبى کزص

 کەچی ئەّ ُەهّْ ڕۆژ چزۆێکی تبسەی صەصا
 

... ژًێک صەًبطن صاثڕاى ّەک کڵێڵە پێچبیەّە ّ ّرص ُبڕیی
 کەچی ُەًبطەی گەرم گەرم ُەرهب

 
 ژًێک ُەیە ثێضەًگی کزصّەتە ُبّار
 چەى کتێجە ُبّاری سظتْەتە ثبساڕ

 ثبطی طەرثەطتی سۆی صەکب
 

 ژًێک ُەیە ئەّ صەهجێٌەی 
... لە طًّْەت ثە ڕەًگی دەیبّە لە صەهیبى کزص سْارصّّیەتی

... ئێظتە ًبّیبى ًبّە یبسی
 

 ژًێک ُەیە چی لبًًّْی ًێز ُەیە ًبیجەسێٌێ
 لێْی ثە ّػەی ئبساصی طّْر کزصّّە

... ثڕیبرە ًبػیشە ثکزێ
 

 ژًێک صەًبطن ژًبًی تز سۆیبى لە ػێعزیب صیتْەتەّە
 ...ثڕیبرە ُەهّْ ثێٌە ثەر لەم ثبسەصا

 ژًێک صەًبطن ُیچ سەهێک ُیچ ئبسارێک
 ُیچ ڕێگزێک ًەیبًتْاًی لە پێی ثشەى

 ....صایک ثّْى ًەثێت

 کاَیأی حەز
 

  یػێزکۆ سشر. ػیالى ئبّێی هەُبثبص
 

 لە ًبّ صێ صێی ّ ڕاصەثزی ُەتب ڕّّ ػت لە گْڵ ًبکەی
 لە هەسلْلی سْصا غەیزی کەهبڵی سۆت لجّْڵ ًبکەی

 
 ثەُبرە ّ ثەسهی صڵضاری ئیتز کبًیبّی دەس تۆلیي

 لە ڕّّثبری چەهی چبّ صا صەگەڵ ثْلجْلی چڵ ًبکەی
 

:  ػێزکۆ: ثە ئەطپبیی صەهی ُێٌب ثە ثي گْێن صا گّْتی 
 عەجبیت ّەطفی هي ئەم ػەّ ثە ػێعزی سۆت ًەلڵ ًبکەی

 
 لە ػەّلی ڕّّهەتت ئەم ػەّ ػەّارەى صیضەکەم ئبسز
 ئەتۆی ػەم لەت ثە ڕەفتبری هٌی پەرّاًە ُەڵ ًبهەی

 
 ػکظپێزی غەسەل ثەیتی لە صڵضاری ُەتەر ًبکەى

 ثە لبهّْطی ئەّیي کبرێک ثە ئەفالتًّْی صڵ ًبکەی
 

 لە ثەًگی ڕّّهەت ّ ڕەًگی پەرەًگی گْارە کەت صیبرە
 ُەًبطەی طەرصی ًبکبهین صەگەڵ لێْی طکڵ ًبکەی

 
 ػەڕەف گزیب ثە طەر ڕیؼی طپی هەجًٌّْی هٌضا

 گّْتی لەیال ئەتۆ ػەڕهێک لە هەرگْ ّ گۆڕ ّ گڵ ًبکەی
 

 ثە سْێٌبّی جگەر ثظکی ُەتب لەّطی کەهەر طّْرە
 ثە فتْای ػەرح ّ لبًًّْی ئەّیٌضارین صەگەڵ ًبکەی

 
 صەڵێن صێن ّ طەری صێْی ػەرم صەثڕم لە ژێز پیت صا

 صەڵێ ثشاًە ئە ثەّ ّاطْاطە سۆت تّْػی لەتڵ ًبکەی
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 دظێٌی ػەُێي.هەریْاى
 

 طەفەرت سێز ُەًبطەکەم
 چبّەڕّاًتن تبطەت ئەکەم

 سْرپە کەّتۆتە ًبّ صڵن
 ژیٌن تبڵە ّ ثێ  هەًشڵن

 چەًض گزاًە صەرصی صّّری
 سْایە گیبى ثوضەی طەثّْری

 صاثبریْە ثبراًی سەم
 ژیبى ًەهب ًە سۆر، ًە کەم

 ُەهّْ ژیٌن ثێ ثەر ئەکب
 تەهەًن گؼت پەڕ پەڕ ئەکب
 صیظبى ثبسی ژیٌن، ثەری

 ثە یەکجبری ُەهّْی ّەری
 ئەّی کە هي سۆػن ئەّێ
 ڕۆژی لێ کزصّّهە ػەّێ

 ثبرگەی ُەڵگزت ثۆ طەفەرێ
 ًە ثبطی هب، ًە سەثەرێ
 ئەم ػبرە ثێ ئەّ ّێزاًە
 صەرصی صّّری سۆر گزاًە

** 
 

 لە تبریکیی ػەّی ژیٌن
 ُەتب ثەیبى صڵ سەهیٌن

 ُەتب کەی هي چبّەڕّاى ثن
 ثۆ صیضارت پەرێؼبى ثن
 ُەهّْ ژیٌن فیضا کزصی

 تۆع ثێشەم چّْی ّ ڕاثزصی
 ثەجێت ُێؼتن ثە تەًیبیی
 ژیٌی طەستی ثێ کۆتبیی
 ثۆ صیضەًیت ڕۆح ّ گیبًن
 تب صّا تەهەى چبّەڕّاًن

... گڵـۆپێـک
 

  طُْزاثیعَ لی.  طٌَ
 

 لە ّاڵتێکی ڕۆژُەاڵتی ًبّەڕاطت
 لە کۆػکی صیکتبتۆرێ ئیفلیج

 گڵـۆپێـک ؛
!! ثە پەلەّ پێشبّطی سۆی ُەڵْاطی

 کبتێ ػبصەهبریبى پؼکٌی
: ًّْرێ پڕدەطزەت ّ سەطت ثبسرەلەی ثەطت  کە

 ثّْهەتە کەپجبڕی صەطتی پەطتی ػەّپەرەطتێ"
 ًزسی ڕۆػٌبیی ًبساًێ ّ
 ..." ڕێ لە ئبساصی صەثەطتێ

 

 
 
 

 ٔیژداٌ َايرێ
 

  ئْطوبى ڕەدیوی ُەجیجی.  پبٍّ
 

 ئەرچی لەػێعزّّ ًّْطیٌب ػەلن
گەلن   ثە  ئەساًن  ئەڵێن ئەّەی

 
  ًبهزىگیشهێژّّ ُەر لەڵەم ّ
 ًبگزى  ەت  ئبرامغیزّ ّیژصاى

 
 ًبدەق  لەدەق ثێشارە ُەرچەًضە

 ثۆدەق صارە  ئەفەرهێ دەق سْصا
 

 ەت غیزّ  ُەڵ ئەطتێ  ّیژصاى  ڕۆژێ
ثەطیزەت   پێؼێ  ڕێگەی  ئەگزێتە

 
 ڕّّى  ّ گەع ّ ڕاطت  ڕێگەی  ًبڕۆسێ 

 ثە تّْى ئیٌکبر لێ ثکب ًبدەق  ثب
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 يهٕاَكەیەكی پچڕأ

 
 عْهەر كەرین ثەرسًجی.طڵێوبًی

 
 

 صرەستەکبًن ثیٌی
 ثۆ ثب صەچەهبًەّە

 لەتزطی ػکبى ًەک سۆػەّیظتی
 

 گەّاڵە ُەّرێکی تّْڕە
 چەم ّ جۆگەّ ڕّّثبرەکبًی ئبّص کزص

 گیبکبى کەّتٌە ًەرهە غبر
 

 لەتزطی گزهەّ ثزّّطکە
 لەسبکضا سۆی ًبػبرێتەّە لبرچک

 تێزصەکبت گەصەی ثزطییەکبى
 

 ثەری ُەرچی صرەستە
 ثّْثّْ ثە صڵ ّ تیز

 سەًّی ئەّیٌضارێکی طّْتبّ
 

 لەگەڵ هەرگی گەاڵکبًضا
 صەلْرێٌێت ثبی پبیش

 ػْػەی پەًجەرەی هبڵی ژیبى ُبڕە صەکبت
 

 ػەّ ثە عەثبیەکی ڕەػەّە
 ڕّّی طپی ڕۆژ صاصەپۆػێت

 ثزیظکەی ئەطتێزەکبًی پێ ًبػبرێتەّە
 

 کەصەرکەّت ڕّّی
 ػەلبم لەرسی تەًیبیی لێضێت

 ثۆًی ئەرسەّاى؛ هزصّّەکبى ثەئبگب صێٌێت
 

 ًبلی ّ طبلن
 لەطەفەر صەگەڕێٌەّە

 کە دەثیجە؛ ثێزەصا صەکبت عجّْر
 

 هەلەک هەّتی ُێٌب
 ػب تەست ّ تبراجی ئەػێْێ

 سْا؛ لە طْڵتبى ًیبى تزە

 
 

 ئبّر ًبیظّْتێٌێ
 سەًضەی ئەّ گْڵەی ڕاڤەی ژیبى صەکبت

 ُبّکبرّاًە؛ ئیجزاُین
 

 ُبژەی چەم ّ ّژەی ثبّ جزیْەی هەالى
 طیوفۆًیبیەکي ثۆ ًەهزی ژیبى 

 ئبّاسی ػبصی صەچڕى
 

 ئبرام لە ئبراهگەصا ئۆلزەًبگزێ
ُەهّْ طبڵێک لە تەًگی طەرەّە سۆی صەکبت ثەهبڵی 

 هبرکظضا
 ثێْەفبیە هبرکض جبرێک ًەُبت ثۆ تەًگی طەر

 
 کە ڕیؼَ ڕۆی 

 گەرهیبى ثە لْهێک سْێي سٌکب
 ثەر لەّەی گێژەڵْکەی هەرگ ُەڵکبت

 
 ئەًفبل لە ثیبثبًەّە ُەڵیکزص

 سەًّی کچە گەرهیبًییەكی سڕاًض
 سڕەی سًجیزەکەی؛ دەجبج

 
 لە کْفە ثبراًی ّەفب ًبثبرێت

 ػوؼێزێکی چەًض ڕەساگزاًە هەرگ
 دظێي؛ طەری ثڕاّی سۆی لەػبهەّە صێٌێتەّە

 
 ئەّ ڕّّگزژیەت سەًضەی ژیبى صەکْژێت

 صرەستی ثەرهبڵتبى چزۆًبکب
 صەساًێ ثە پەًِبًی ئەڕۆی

 
 صەچوە طەر پؼتی ئەطپە ثْرالەکەّ صەڕۆم

 لەطەر پؼتی پەلکە سێڕیٌەکبى
 تزیفەی هبًگ صەچٌوەّە
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( ُێزع)هذەهوەص عەلیشاصە  .طەرصەػت
 
 

 تۆ ئەّ ثۆًەی،
 ػّْػەی ُیچ عەتزفزۆػێک

 پێی ًبکزێ ثەًضت ثکب
 ئەّ ڕّّثبرە سزۆػبًەی،

 لەًگەر ّ کەًبرێک ًییە هەًضت ثکب
 ئەّ ئبطوبًەی،

 ئەّیي ًەثێ لە ًێْ صڵتب ثبڵ ًبگزێ
 ئەّ گْڵە گزاًجەُبیەی،
 لە ثەرۆکی کەص ًبصرێ

 تۆ ئەطتێزەی،
 ئەطتێزەیەکی گەع ّ ّرص

 کە صەرکەّت، هبًگی ّى کزص
 تۆ ُیْاهی،

 سْێٌی طّْری ػبصەهبری ژیبًوی
 ئەّاًی تز ئبسیشیغ ثي

 تۆ لە سۆهی، تۆ گیبًوی
 تۆ ُەًبطەی طەّسی لە ًبّ

 الپەڕەکبًی ػێعزی هي
 لە صڵضای ّ ئبساص ّ ّى

 تۆ صەّاهی
 ثۆ صەّاهی ژارە ژیٌێکی ػێتبًە

 تۆ ُەّاهی،
 ثًّْت، طەرەکیتزیي ُۆکبری

 ثّْى ّ ُەًبطەکێؼبًە
 ُێالًەهی،

 ئەی تبراّگەی ئبّارەیین
 ئەی ثبراًی ئبطوبًی

 ػێعزی تەڕی ئێْارەیین
 ُێالًەم ثە،
 ئبطوبًن ثە،

 ژیبًن ثە،
 ئەطتێزەکەی ػەّاًن ثە،

 تب کۆػکێکت ثۆ ثٌیبت ًێن
 سؼتێک ػێعز ّ سؼتێک ئەّیي،

 سؼتێکی هبچ، سؼتێکی طۆس
 ثتپبرێشێ لە ّەیؼّْهە ّ ڕێجەًضاى ّ

 طەرهب ّ ثبُۆس

 بادە
 

  کەّطەر سْصاپەرەطت.ثبًە
 
 

 ثە ثبصەی غەهشە ّ عیؼْە
 هەطتی صەطتی طێذزی چبّەکبًت ثّْم

 ثە تبّاًی ُْػیبری لە جەًٌەت صەرکزاّم
 کەچی، گێلي، گێژى، لە هي ًبگەى

 ئەهي ثۆ ثەُەػتی چبّی تۆ
 لە صیٌن صاثڕاّم

 
 تۆ  

 
 تۆ، تیؼکی سۆرەتبّی

 لە ژێز طێجەری ػۆڕەثی ًبّ چیزۆکی ثّْى ّ ًەثّْى
 ئەصەی لە سەًّی تبریکین

 تۆ، ًوەی ثبراًی غەریجیت
 لە ًبّ طبهبڵی تەًیبیی

 ثە طەر ّػکە طبڵی تەهەًوب صەثبریت
 تۆ، طزّّصی ژیبًەّەی ژیٌی

 لە کبرەطبتی هەرگەّە لە صایک صەثیت
تۆ، ئبطۆی ثەریٌی ڕًّّبکیت، لە تەم ّ هژی ئەم 

 سبکەّە ُەڵ صەصەیتەّە
تۆ، ئیلِبهی چیزۆکێکی ثێ صایکی کە ثە ُەتیْی لە 

 صایک صەثێت
تۆ، طبعەلەی ػەّی تزطی، چبّی ُیْام 

 صەگەػێٌیتەّە

 
  هْطلین.ثبًە

 
 

 ثەسْا ئەڵێن ! ثەهي ثێ 
 جێی هبًگ ّ سۆر ثگۆڕێ

 ثەػکن تەًیبیی لە صڵی ُەژاراى ثتۆرێ
 سۆ ئەساًن ُەهضیظبى صڵیبى تەًگ ئەثێ ، ثەاڵم

 لەتزطی ّػک ثّْى ، فزهێظکی چبّیبى ًەچۆڕێ 
 ثە سْا ئەڵێن جێی چەلڵ ّ ػلێز ثگۆڕێ! ثەهي ثێ 

 ًەک ػلێز لە کْێظتبى ّ چەلڵ لە گۆرەطتبى ثێ
 گْڵی طەرلەثزی ػەُیضاى ّػک ّ ًبیلۆى ثێ
 گْڵە ػلێزیغ سۆی ثۆ ُەر ًبپیبّێک ثٌْێٌێ
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  ڵ هبم سەیب.لەیالر
 
 
 
 
 

 گَ رچی لَ م صٍ ّرٍ  ّ سٍ هبًَ کێغ ّ َُ ّری ثبّ ًییَ
 ُێٌضٍ ػیزیٌی ثَ طَ رّیي ُێش ّ ثیٌی چبّ ًییَ

 
 سّلفَ کَ ت ثۆٍ تَ هَ دبفیش ژێز هل ّ چبڵی چَ ًَ ت

 طَ یزٍ ئَ ّ کبری ثَ هّْرّّ ژێز چَ ًَ  ّ کَ اڵّ ًییَ
 

 تَ ستی طیٌگت تَ ستَ چَ ػٌی تَ ستی َُ ّراهبًی تَ ست
 سْڕٍ ی ثَ فزاّ ًییَڕکێ صٍ ڵێ کبًیبّ صٍ هی تۆ سْ

 
 ڕۆژی ػَ ًگبڵن صٍ طّْتێ ٍّ ک دَ ڵَ ثچَ ی پڕ ػَ ُیض

 ثۆ َُ ژاری گَ ل صٍ طّْتێن سۆ سَ هن ػۆرثبّ ًییَ
 

 ُێٌضٍ چَ ّت ّ چَ پگَ ڕٍ ئَ ّ ثَ ستَ کَ ی ئبسز ػَ رم
 صٍ چوَ طَ ر کبًی لَ دبًضم ّیؼکَ چۆڕی ئبّ ًییَ

 
 ثێمَ رارم تبکّْ صێوَ طَ ر لَ رارت طَ ر سۆػن

ٍ ثیٌن َُ ّرٍ تبّی طبّ ًییَ  گَ رچی ڕۆژی رّّت ص
 

 ُێٌضٍ ًبُێٌێ ژیبى ثێٌَ صٍ طت سَ ًێْ صٍ طن
 ثۆ هَ گَ ر صاُبتی صًّیب یَ ک صّّ هیتزٍ جبّ ًییَ ؟

 
 کَ ّتوَ ًیْ چبلی غَ ریجی ثێکَ ص ّ تَ ًیب ّ غَ ریت

 لێزٍ ثێکَ ص ّ صاهبّ ًییَ هبهَُیچ کَ طی ٍّ ک 
 

** 
 
 ثە چبّاى ڕاصە  هبڵن گەرصە کە  ی پێت  

 ثە ػبًبسی صەساًێ عبػمی ػێت
 

 لظە ی تبڵت ػیفبیَ ثۆ ثزیٌن
 ئیؼبرەت کە عەسیشم ثێوَ طَ ر ڕێت

 
 .پبّە،گًْضی صەرەّەیبى

  هۆثیي ئەدوەصی
 
 
 

 چ کێؼێکی ُەیە
 ّػەی هەّصا

 تەًبًەت کۆڵجەرەکبًیغ
 لە ژێزی صەر ئەچي

 تب ثگب ثە ػێعزەکبًی هٌب
 ثۆ سۆم ثیزی ئەهەم ئەکزص
 لە ئەم ػەّەی پبییشی صا
 کەچی صڵن لە سەّ ُەطتب

 ّەک هٌضاڵێک
 چۆى ثیبًّْی صّّچەرسە ثگزێ

 ئبّا ثیبًّْی لێ ئەثبری ّ
 ثێ ّچبى صاّای تۆی ئەکزص
 هٌیغ ًەم ئەساًی چی ثڵێن
 ُەر ّا ّػک ّێظتب ثّْم

 لە تەًؼت تیک،تیکی کبت ژهێزەکەصا
 چی صەاللەی ژّّرەکەیؼن

 ثە ًیگبیەکی هەسوەڵی طەیزم ئەکب
 ئەّ طەیزی هٌی ئەکزص ّ

 هٌیغ طەیزی 
 صڵی گزیًْن 
 صەهْت سْایب

 ئبسز ثۆچی ّایە؟
 هي صەساًن ئەّ صێتەّە

 ّەلێ ئێظتە ًە کە سۆر پێْیظتوە
 ثەڵکّْ 

 لە صاُبتّْصا صەگەڕێتەّە
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 هْدیت هەُبثبصی. هَ ُبثبص
 
 
 

! هـۆطـیمب صەطتـپێضەکب سارت ّػـەی گـەر ثێ تەّاّ
 هـۆطـیمب صەطتـپێضەکب تـب ّەطـفی صڵـجـەر ثێ تەّاّ

 
 طـۆسی طبسى صێٌە هەیضاى یبرهەتی ُـەطتی صەصەى

 تـب کـەالم ثـۆ پـەطٌی صڵـضاراى طـەراًظەر ثێ تەّاّ
 

 ثەص ًەّایَ هەرُەهَ ثۆ ڕّّدی ػەیضای عـبػمبى
 تب کْڵ ّ صەرص ّ غەهی صّّری لە صڵ صەر ثێ تەّاّ

 
 هـیـللەتی صًـیب ُـەهّْ سـبّەى هـەلـبهی تـبیـجەتـیي

 تـب ثە چـیـزۆکـی ئـەّیـي یـبصگبر ّ پـێـْەر ثێ تەّاّ
 

 ًەک ئەّیي، پێْیظتە ثۆ ُێوب ّ دیوبطەع هۆطیمب
 ثب لَ ثۆ ڕّّصاّگـەلی طـەرثـەطتی پەیکەر ثێ تەّاّ

 
 ًەک دیوبطَ، ثۆ سـْاًـبطی ّ رێـگبی عـیزفبى صەثێ
 صەّری گەرصّّى هۆطیمبیَ، جْاًَ ثـیظەر ثێ تەّاّ

 
 ڕۆژی ُـەیٌی صیـوەًـێـکن صیـت ًـەگـًْجب ًبّ ػـێـعز

 ُـەر کەهی هبثـّْ لەّێ ئـبگز لَ گـیبى ثـەر ثێ تەّاّ
 

 ثـۆیَ گـْێن صا طـۆسی گـۆراًی ّ صەرّّى ئـبرام ثّْە
 فـْلـکلـۆر سۆر سـۆػـَ کـبتـێ صێـڕی ّێـژەر ثێ تەّاّ

 
 هـۆطـیمب پـیـزۆسٍ ئـەهوب صەًـگی عـەػـمـن سـۆػـتزٍ

  تب صار ّ لەهپـەر ثێ تەّاّ؟هْدیتکْا طەصای یبرم 




  یەتیوی هزیەم.سهقز



ــ پچڕا لۆپچەی ػە۱ّ

  ڕژاى گْڵ ئەطتێزەکبى
 ڕّّى ثّْ ثّْهەلێڵ

 
 ــ ثە ػەهبڵ کْێظتبى۲

 سطتبى ُەر ئەثڕێتەّە
  لە گەرهی سۆرا

 
 ــ ُەّرێ کە لْرص۳

   لە طەرػەُیضئەثبرێ
    فزهێظکی صایک

  
 ــ  کبًبڵی هێؼک۴

  لەگەڵ ُبّاری ّػە
 چیزۆکی لەڕى

 
 ــ  هزۆڤ ئەفظۆرصە۵

  تۆژی سەم لێْی گزتّْى 
   ثبریي سەّەسەًگ 

 
 ــ گْم ثّْ ثشەی لێ٦ْ

 لە هەرگی هزۆڤبًی
 ئیٌظبًن ئەّێ

 
 ــ صارثە لە پؼتی۷

 سێضەتز صەُبرّّژێ
 ثەػضار ثەر صەرکە

 
 ــ چۆلەکەی تی٨ٌّْ

 صەًّْک ئەصا لە طەراة
  کۆچی ُەّرەکبى 

 
 ــ صیظبى پبییشە۹

  گەطکەگەاڵ ڕاهبڵیي
 ثەرە ّ سثڵضاى

 
 ــ سەهی ًبى طّْرە۱۰

 لە صەم گْللەی ّێڵەکی
 ژیبًی کۆڵجەر









 ــ ُەهّْ ثەیبًی۱۱
  ثەرصێکی طیٌگ سْێٌبّی

کە صیبری ًبًە

ــ جۆگەلەی ّیؼک۱۲

 هەسراکبى سەرص ُەڵگڕاّ
 ثەُبر پبییشە

 
 ــ هبڵی الڕّّسب۱۳ّ

 طْاڵەت گْڵضاًی ػکبّ
 کبتی طەرهبّەس

 
 ــ لە طّْڕی ڕۆژگبر۱٤

  ًێزگشی ُەڵْەریْە
 تبڵ تبڵ ئبرەسّّ

 
 ــ هبچی ػەپۆلی ۱۵

  لێْی صەریب ّػک ُەاڵت
 طبڵی ثێ ثبراى

 
 ــ گْڵی ػێعزەکەم۱٦

 لە گۆػەی چبّ ئەڕژێ
 گالرەی فزهێظک

 
 ــ ّػەکبى ّەڕەس۱۷

  لە صێڕ ُەڵیت ّ پڵیت
  ًەساًی هزۆڤەکبى

 
 ــ ژیبى طبرص ّ طڕ۱٨

 ُەًبری ػەق ثزصّّە
 ًبّ صڵی ػبعیز

 
 ــ ًبکەص ئەّ کەطەی۱۹

  ّێٌەی سارۆک ثزطی گزت
 لە ثەر کێ ثەرکێ

 
 ــ ثڵێظەی طیٌەم۲۰

 ّّى ئەکبڕکەپزی سەیبڵ 
   صًّیبم سەهی تۆ
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ّ کی  چٕار خشت

 
 "هَ سَُ ر" عْهَ ر هذَ هوَ صی  .ثۆکبى

 
 

 جبراى صڵشۆع ثّْم ثَ سَ ًّی ػَ ّگبر
 کَ صٍ هضی لَ ّصا ڕّسظبری صڵضار
 ثَ اڵم ئێظتبکَ لَ ثَ ستی چَ ّتن
 سَ ّیغ لَ چبّی هي ثٍّْ ثێشار

* * 
 صّّر لَ ثباڵکَ ت ئَ ی سْێي ػیزیٌن

 لَ ػَ ّ ڕٍ ػتزٍ ڕۆژگبری ژیٌن
 هي کَ ػبعیزی جْاًی ّ ئَ ّیي ثّْم

 ئێیظتب ًّْطَ ری چیزۆکی ػیٌن
* * 

 َُ ر ًَ فَ طێکی ئَ م ژیٌَ تبڵَ
 ثۆ هي صرێژتز لَ هبًگ ّ طبڵَ
 ػَ ّاًَ صٍ ًگی ُبّار ّ ڕۆڕۆم
 عبلَ م صٍ سبتَ گزیبى ّ ًبڵَ
* * 

 لَ صّّری ثباڵت ُێٌض ثێمَ رارم
 صٍ گبتَ َُ ّراى صٍ ًگی ُبّارم

 گَ ر ثڕّا ًبکَ ی ثَ ػێعزٍ کبًن
 ثڕّاًَ دبڵی سار ّ ًشارم

* * 
 جْاًیت ًبگًْجێ لَ ًبّ سَ یباڵ
 ئَ ٍّ ًضٍ جْاًی ثَ ثَ ژى ّ ثباڵ

 ثۆ هي کَ ػَ یضا ّ ػێتی ئَ ّیٌن
  پیزۆسٍ ثباڵت ٍّ ک صاری ئباڵ

 

 ..                دێت 
   

  ًضا کەّکەثی .هەریْاى
 

  ّا سەریکە ُبّیي سۆی لە طّْچی ًبصیبری 
 ّەرسەکبًضا ئەػبرێتەّە

 یەکە ّ لە تەًیؼتوبى صەرئەچێ ّ" ثب " ژیبى ئەڵەی 
  ئێوەع لە صەریبی ّى ثًّْضا

 طەّڵ لێ صەصەیي ّ
 ّەک ًْلن ثّْیەک سۆهبى لەپێغ ػەپۆلەکبًب

 صەرئەسەیي
! لە پبییشصایي ثەاڵم چ پبییشێ ؟

 ُەتبّ ُەیە ّ ثبراى ًییَ
 پیبطەی عبػمبًە ّ

 سؼەسؼی گەاڵی طەر ػۆطتەی ػەلبهەکبى ًییَ
 لەگؼت ّەرسێ

: لە صەفتەرەکبى ئەًّْطیي 
 ّا سەریکە ئەّ ّەرس صێت ّ 

... ئەم ّەرس صەڕّات 
 ئەّەی کە ُەر ًەُبتّْە ّ

!! ُەرگیشیغ ًبیەت ، ثەص ژیبًە 
 ّا ئێظتب پبییش تەّاّ ثّْ

 سطتبى ُێؼتب ًەُبتجّْ ، ڕۆیؼت
 سەریکن لە پزطەی ثەُبرا ئەگزین ّ

 ُبّیٌیغ لەهێژە هزصٍّّ
 ئەّە ژیبًە کە 

 ُەر ُێؼتب صەطتی پێ ًەکزصّّە ، کۆتبیی صێت
 ئەّە ئێوەیي کە لە ًەهبى ًبتزطیي ّ

 لە ُەثًّْیغ ُەر تێٌبگەیي
 ُەر سۆهبى لە سۆهبى ّەڕص ثّْیي

: ثێکەص ّتی 
 لەم ڕۆژژهێزەی ئێظتەصا

 طەعبت لە ڕۆژ
 ُەفتە لە هبًگ

! هبًگیغ لە طبڵ ّەڕص ثّْە 
 ُەر ئەم ّەڕص ثًّْە ّ

 ُەر ئەم هزصًەیە 
 کە جەطتە صەکبتەّە ثە ڕەًگ

 ڕەًگ صەکبتەّە ثە گیبى
 گیبى صەکبتەّە ثە ژیبى ّ

 ..!ژیبًیغ صەکبتەّە ثە ًەهبى 
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ّ دی ّ يً  خاَى يٕح

 ًَ صا هذَ هوَ صی . .لَ یالر.صُگالى
 

... صەرثەطت
 چبّێکن لە ػۆفیزی ثەطباڵچّْ کزص هزۆڤێکی ثەڕێش صیبر ثّْ، طْار ثّْم

  صەچی ثۆ کْێ سْػکن؟ ـ
 ر، ًەسۆػشبًەی ػِضالَ یال ئەرک ًەثێ  ـ
.. ًبساًن ًبّێ چئ ثْ...  ًەسۆػشبًە صەچی سْػکێ؟ صەڵێي ئەم ػْێٌە ثۆتە سبًەلبی ئەم صەرصە ثێ صەّایە ـ
 ۆًبکۆڕ  ـ
  ئەُبااا سْا لە سارت ثڕّاًێ، کبرێک هبرێکت ُەیە لەّێ سْػکێ؟ ـ
  صّکتزم ـ

ثّْ ثە صەطتێک فەرهبًی ڕاگزتجّْ ثەم صەطتەی تزی لە صاػجۆرص  لە ئبّێٌەی پێؼەّە ڕا چبّم لێ صەکزص کە تزطبّ ّ پەػۆکب
 صەهبهکێکی صەرُێٌب، یەکجێ لە صەهْچبّی  صا

.. چبّێکن لە صەهبهکی طێ الیە ّ صەطتکێؼەکبًن کزص ّ طەرێکی لێ ثبصا
... لە پؼت ػّْػەی سۆاڵّی، ػبر جْاى ًەصەصیتزا... ثە گزیٌگی پێ ًەصاًی ػۆفیزەکە ثشیەکی ثچّْک ُبتە طەر لێْەکبًن

.  ُیچ لظەیەکوبى پێکەّە ًەکزصلَ یالرتب گەیؼتي ثە 
کچەی هشڵّْم لەطەر چْارڕێ ّ کْڕەکە کە ... ئیتز لەڕەثبڵغە ّ تزافیک سۆر ًەثّْ.. ى صەکزصەّەێگْاڵثیزم لە ثێ صەًگی ص

ڕسق ّ ًبًەکەی صە چزا طّْر صاثّْ تبکّْ ثە سبّێٌکزصًەّە ػّْػەی هبػێٌی صەّڵەهەًضەکبى دەثی فؼبری صایکی ثکڕێت، 
... صّّکبًە چّْکەکەی کبک کبسم ثەتبڵ ثّْ لە کەالًە... لەّاى ُەّاڵێک ًەثّْ

  گەیؼتیٌێ سْػکێ ـ
ضض )کزایەی هبػێٌێن پێضا، طەر طّْڕاًضەّە صیتن ػۆفیزە ثە پەػۆکبّییەکی طەیز، ئەم ػْێٌەی کە هي لێی صاًیؼتجّْم 

 ئەکبت(عفًْی
... دەلی ثّْ ئەّیغ ًیگەراًی طاڵهەتی ژى ّ هٌضاڵی ثّْ

...  ئبػمی ًەهب ّ هێعوبری ًەسۆػشبًە ثّْم... چّْهە ًبّ دەطبری ًەسۆػشبًە
ئبًّەهبی ڕەًگی ػیي سۆر جْاى ثە ػێْەی کاڵّی ػەڕی لە ثەرصەم صەرگبی طەرەتبی طبستوبى ػێْەیەکی سۆر جْاًی صاثّْ 

... ثە ًەسۆػشبًە
ئەّ ... لە تەثەلەی ئەّەڵ ثۆ تەثەلەی صُّّەم پلیکبًی لە جٌظی طٌگ ُەثّْ ّ کەهتز کەطێک چبّپۆػی لێ صەکزص

. ًەسۆػشبًە لە ًەسۆػشبًەکبًی تبسٍ طبست ثّْ ػێْەی هێعوبرییەکی تبیجەت ّ صڵڕفێٌی ُەثّْ
صّای لبهک ًیگبری چّْهە ًبّ ّەتبغی جل گۆڕیي یب ڕەستکەى، ئەم ڕەستکەًە ثە صّّ الی تەّاّ جیب صاثەع کزاثّْ کە لە 

ـییکبًی جۆراّجۆ، چّْهە " ضض عفًْی"صّایە گۆڕیٌی جل ّ ... ثەیٌی سۆهبى ثە ڕەستکەًی الی سبّێي ّ پیظوبى صەکْت
تەًبًەت ئیجبسەی ... ڕەستکەًی سبّێي ّ صەطتن ثە پۆػیي جلی کبری ئیشۆلە کزص، جلێکی الیلۆًی سۆر گەرم ّ سەفە ثّْ

 صەرُبّرصًی جلەکبًوبى لە کبتی پؼّْصاى ّ ًبى سْارصًیغ ًەثّْ
چبّیلکەی ػیلض ّ صەهبهکی فیلتێزصارم لە صەهْچبّم صا کاڵّی تبیجەتی کە سۆرتز ثەػەکبًی صەهْچبّ صاصەپۆػێت لەگەڵ 

... ڕّّکێؼی پێاڵّ
تەلەیەکن لە ... چّْهە ئبسهبیؼگب ّ پّْػەکبًی طی تی اطکي ّ ام آر آی ین ُەڵگزت ّ ثۆ الی ّەتبغی پەرطتبری چّْم

... صەرگبی ُێٌب
سبًن هْ دَ هوَ ... تەلەیەکی تزم لە صەرگب ُێٌب... سبًن هْ دَ هوَ صی صەتْاًن ثێوە ژّّرەّە؟...  سبًن هْدَ هوَ صی ـ

. صی؟ ّاڵهێکن گْێ لێ ًەثّْ
گەرهبی ... پۆػەکبم...صەرگبم کزصەّە صیتن سبًن هْ دَ هوَ صی ثە ُەهبى جلەکبًی تبیجەت ثێِۆع لەطەر عەرسی کەّتّْە

 جلەکبى لەگەڵ ئبرەلەی ًبّچبّاًن صّّ ثەراهجەر ثجّْ
ثە ُەاڵتي ثۆ الی پەرطتبرەکبى چّْم ... سبًن هْدَ هوَ صی... سبًن هْدَ هوَ صی؟ ئەی صاص ّ ثێضاص...  ئەی ُبّار ثە هبڵن ـ

ثەڕێش کیبًی لە ثەػی سْێٌگیزی صەُبتە صەرەّە، ثە ُبت ّ ُبّاری هي گێژ ثجّْ ئبهبژەم صەکزص ثۆ الی صەرگب ّ لە تبّ گەرهب 
ًەهضەتْاًی لظە ثکەم، ّاڵهی ًوًّْەکبى لە صەطتی کەّتە سْارەّە ّ طەر کبػییەکبى ّ لەگەڵ ثەڕێش طەرهەطتی ثۆ الی 

صّای ثەڕێ کزصًی سبًوی هْدَ هوَ صی ثۆ ثەسغ ساًیبى کە ّیزّص سۆر ثە تًّْضی هەجبری ... ّەتبغی پەرطتبری چّْى
. ُەًبطەی سزاة کزصّّە ثەاڵم ُیچ ػتێکی تزی جگە لە تەًگی ُەًبطە ًەثّْە
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ثەػی ئێوە ػێْا ثّْ لە تەّاّی ُبّکبراى ّ کبرکەرەکبى پی طی ئبر ُەڵگیزا ثّْ، ُیچکبهوبى دەلی ڕۆیؼتٌوبى تب ًەرێٌی 

... ثًّْی ّاڵهی ئبسهبیغ ًەثّْ
... صّایە صیتٌی ّاڵم کە ػْکزی سْای ًەرێٌی ثّْ ّ گەڕاهەّە ثۆ ػیفتن... صڵەڕاّکێ تەّاّی صەرًّّوی گزتجّْ

صایکن گْػی ...لەطەر ػبهێ ثّْم کە هۆثبیلن سەًگی سْارص... صّای تەّاّ ثًّْی ػیفتن هبًضّّ ّ ُیالک گەڕاهەّە ثۆ هبڵێ
 صاسظتەّە

.. ثِێڵە سۆریؼتت ثۆ تێکەم... ئەم صەّرییە چییە.. ثزیٌج ثکێؼە.. ثشۆ گیبى ثگزی...  ثشۆ کچن ـ
  ًب صایکە ثەطە ـ

 ثە ژێز چبّم چبّێکن لێ کزص... هۆثبیلن صّّثبرە سەًگی سْارص ّ صایکن ثە تّْڕەیی صایشظتەّە
...  پبرچەی صۆم پڕ کزص ّ لیْاًی الی صەطتن پڕ کزص ـ

 سەًگی هۆثبیلن صّّثبرە صەًگی ُبت، ئەهجبرە هۆثبیلن لە الی صەطتی صایکن ُەڵگزت ّ صّّگوەی طەّسم لێضا
 ثۆ گیبًن ػەّ ـ
طەصەف ُەّاڵت ُەیە چجّْە؟ سبًن ...لە پؼت تەلێفّْى صەهتْاًی ُەطت ثە صەًگی ًبڕادەت ّ پڕ غەهی ثکەم...  گْاللە ـ

ثێ سْادبفیشی هۆثبیلن صاسظت ّ ڕۆیؼتن ثۆ الی ... ئیؼتیبم تەّاّ ڕۆیؼت....هوَ صی ثە ڕەدوەتی سْا چّْەٍ هْح
 طبڵ ثّْ کە ثە ئەػك ّ سۆػەّیظتییەکی تبیجەت تەّاّی ػَ طتًشیک ... هوَ صیٍ کەّتوە ثیزی سبًن هْح... ّەتبغەکەم

 . تەهەًی فیضای کبرەکەی کزصّژیبى 
 

 ئەفغاٌ ٔ کٕرد ٔ گٕنۆبانیسو
 

 طُْزاثی عەلی. طٌَ
 

 ًێْصەّڵەتی پێْەًضیگەلی ثیزۆکەی صاهەسرێٌەراًی لە ،یەکێ"ًبی جۆسێف"ئەهزیکی طیبطی ساًبی
 لەّ ؛تۆڕگەلێ تبیجەتوەًضییەکەی کە ػزۆڤەیەکە ڕاڤەّ ُەرجۆرە گْلۆثبلیشم لە هەثەطت کە ُێٌبّەتۆ ثەڵگەی ًیۆلیجزاڵیظن

 هەثەطت چْى.ثکزێ تێکەڵ ثّْى جیِبًی لەگەڵ ًبثێ ّ.ثًّْەتەّە ثاڵّ  لبڕەیی/لْڕًەیی ثەیي هەّصای لە کە پەیْەًضییبًەیە
 پیضیب ّیکی." گْلۆثبلیشهە ئەًضاسەی پلەّ کزصًی کەم یبى سۆر ثّْى جیِبًی لە
 

 ّ ئبّارەیی ّ صەرثەصەری ّ ثّْى ػەُیض ّ ثەرثەرەکبًێ ّ پێکضاصاى ػەڕّ ّ ئەکەى سەثبت طبڵە طەص لە پتز کْرص ًەتەّەی
 صەًگضاًەّەّ تبڵەثبى، ثە صژ ُەطتبّە ئەفغبًظتبى لە هەطعّْص ئەدوەص کە کەهە هبّە ئەم ثەلەص ثەاڵم چەػتّْە هبڵْێزاًیبى
 کیویبثبراًی کبرەطبتی یبًی ثۆًوًّْە! صەیکب؟ کێ ًبکب کزصًەّە ثۆڵض ئەم گْلۆثبلیشم ئەگەر.ًەثّْە جێِبًی ُەڵْێظتی
  ػەڕی ثەلەص ... ّ کْثبًی لە سْاسەکبى پبّاى صەّڵەتە ّ صاعغ ثە صژ پێؼوەرگە ػەڕی ّ ئەًفبل ّ طەرصەػت ّ ُەڵەثچە

 گزًگ پەًجؼیز ًبّچەی ثەلەص... ّ لۆساى گزێجەطتی ّ پبرچە چْار صاثڕاًی لەیەک! ًەثّْ؟ گزًگ پەًجؼیز ڕۆژەی چەى
 ّ ًبّەڕاطت ُەاڵتی ڕۆژ ًبّچەی ثۆ تبڵەثبى طەرکبری ُبتٌە ثەلەص ئْکتۆثز ی۱٦ ڕاپزطییەکەی ثە کزا سەیبًەتێ! ًەثّْ؟
 لەطەر ثبطی کبتبلۆًیبع ثەلەص تەًبًەت ًەکزا؟ کْرص ثۆ صەم ئەّ طیبطییە پڕّپبگەًضا ئەّ ثۆ ئەی! ًەثّْ؟ گزًگ جیِبى
 ّ سۆیبًي کبطجی کبرّ سەریکی گْلۆثبلیشهەّ گەاڵڵەی هەطعّْص ئەدوەص ّ ئەفغبًظتبى ثبرّصۆسی  ُەرثۆیە!!! ًەکزا
 چْى هبهە، صەڵێي پێیبى ئەگەریغ . ًییە هبًبی ئبساصی ثۆ ئەّاى الی ًەتەّەکبى ػۆڕػی ّ طەرثەسۆیی ئەطڵەى.ثەص

 ًەسؼەی گەاڵڵەّ ّ پیالى سەّتّْەّ ئەهزیکب لە تێکٌۆلۆژیب ّ تەلەهەًی ّ چەک ّ پّْڵ. ثەص ّ صەگزى ثۆ چۆلەکەیبى
 ئبّە لەم صەیِەّێ ُەڵێٌبّەّ طەری ئبثّْری ُێشێکی ّەک چیٌیغ ّاڵتی ئەّرّّپییەکبى لە ثێجگە ّ ئیٌگلیش لە جیِبًیغ

 ّاڵتبًی سەڵکی ّ کْثبًی،کەرکّْک ّەک ًوًّْەکبًی ثەڵکّْ ًییە تەّتەئە تەّەُّْهی ئەهە. ثگزێ سۆی هبطی لێڵەصا
 .ًییە گزًگ ئەّاى سۆرثۆ ثەطەرصێ چییبى لەثەرچبّەّ کْرص ثەتبیجەت...  ّ لْثٌبى طْریەّ ّ ئەفغبًظتبى طێِەم؛ جیِبًی
 ئەفغبًظتبى سەڵکی ّ ًەتەّەیی ثبػبری ثەرەی.صەکەى ثۆ ثبرەکەاڵیی ثۆیە صەکب گەرم ثۆ ئبّیبى جبرێ هەطعّْصیغ ئەدوەص

 ػەّصا۱٠هبّەی لە ثەسێزایی ّ کْتّْپڕ چۆى صەطەاڵت لە  تبڵەثبى صّّری طبڵ۲٠ صّای ئەگیٌب.صەهێٌێ کاڵّ ثێ طەریبى صّایی
 ثەرثەرەکبًێی ّ لەچی تبڵەثبًیبى ُێٌبًی! ئبّصا؟ ثە صرا ئەفغبًظتبى لە صیوْکڕاطی ثۆ چبالکییە گؼتە ئەّ گزتەّەّ صەطەاڵتی

 ثۆ کْرص ئەسهًّْی گەّرەتزیي ئبکبهی ّ لەچی کْرصیبى ژێزثبڵضاًی ػّْتی گؼتە ئەّ یبى! لەچی؟ هەطعّْصیبى ئەدوەص
 !لەچی؟ ئْکتۆثزیبى ی۱٦ لە طەرثەسۆیی

 



 
 

 ِ ّ بأ ّ  دأێُی ئارب  ی هه تاوی 1400 ڕه زبه ری   ـ( 16 ) ژماره یساڵی دووهه م ــ                                    ن
 

  

46 
    

نی
ڕۆ

ێکت
ئێل

ی 
ڤار

گۆ
 

یی
ده ب

 ئه 
نی

ومه 
ه نج

ئ
 

انه
ب

 
 

 
 ْیجـراٌ

 
 ُبّار .طەلش

 
 

 ُیجزاًی تۆ ُەهّْ ڕۆژێ
 ئەیگزێت صڵی ػێْاّم 

 صەطت ّ اللن صێٌە لەرسیي،
 ثۆم ًبچێتە پێغ ُەًگبّم 

 
 ُیجزاًی تۆ ُەهّْ ڕۆژێ
 صەُەژێٌێت صڵی هبًضّّم 
 ّػکی صەکبت لمّْپۆپی 

 صارئەّیٌی لەصڵ چبًضّّم 
 

  ُیجزاًی تۆ ػێْاًّْیە 
 ػەّّڕۆژی پڕ لە تبطەم

 چبّثەفزهێظک،هل ثەُەًظک
 ُبتْەتە کشی ُەًبطەم 

 
 ُیجزاًی تۆ گزاًی کزص

 (ُبّار)صەرصی ثێضەرهبًی
 پێن ثڵێ ُەتبّەکّْ کەی
 لە جەفبت ثکێؼن ئبسار  

 
   ُبّژاى ػبرّێزاًی.هەُبثبص

 
 

 ُەر کەطێ یبری لەثبر ّ چبّکەژاڵێکی ُەیە
 پبصػبُی عبلەهە چْى ڕّّ ثەسبڵێکی ُەیە

 
 سۆسگە ثەّ الّەی لە جێژّاًێ کە جێژًبًەی ُەیە

 ػیز ّ ُەًگْیي ّ ًەثبت ّ کْڵوە ئبڵێکی ُەیە
 

 ئەی ُەّێٌی ػێعزەکبًن تۆی صەلیلی هبًەّەم
 گەر ئەّیي تیٌن ثضاتێ صڵ ُەّاڵێکی ُەیَ

 
 صاتەپیْە لبهەتن،طظت ّ ػل ّ پەک کەّتەهە

 ئەّ کەطەی جێی ثبّەػت ثێ صیبرە هبڵێکی ُەیە
 

 تب گەػی ڕّّسظبری تۆ ڕًّّبکی کب هبڵی صڵن
 چی تٌۆک ّ تبرییە،،فەّتبى ّ کبڵێکی ُەیە

 
 عْهزەکەم چبّم لە تۆیە ڕّّگەهە ثەرلبپی تۆ

 ُەر کەطێ لەّ کۆیە ثێ پێوْایە ػبڵێکی ُەیە
 

 ػەّ صژی ڕّدی هٌە،چْى سۆرەتبّم ثشرە هي
 ئەّ ػەّەی ّیظبلی تۆ ثێ گیبى کەهبڵێکی ُەیە

 
 ژیي ثە ثێ یبرێکی ًبسصار لەصری پّْػێکی ًییە
 سّْڕەم ئەّ الّەی لە ژیٌی کەسیەکبڵێکی ُەیە

 
 سْا ًەکب یەک صەم لەهي صّّر ثێتەّە چبّکبڵەکەم
 چزکەیێ لێن صّّرکەّێ،صڵ ُەطتی طبڵێکی ُەیە

 
 ػەّ لە گەڵ عبػك گەالى هەیشبًەیە ُێالًەهبى

 چی سەهیي ّ عبػمە طّْتبى ّ لبڵێکی ُەیە
 

 هەیکەصە جێگبی هزۆڤی ساڵن ّ الطبر ًییە
  ُەیە لێی دەرام ثێ ئەّ کەطەی گەر کەیف ّ دبڵێکی

 
  ػێْەکەم هەطت ّ طەرسۆػی صّّ چبّی تۆهە هي گْڵ
 کْاًێ عبػك ثێ ًیگبر ئبطوبى ّ ثبڵێکی ُەیە
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 َايەیەک بۆ تۆ

 
( سەهجبر)ُیضایەت ئبسەری . ثۆکبى

  
 
 
 

 صڵ ثەفیضای تۆ صەکەم , ثب ثٌّْطن ًبهەیەک ثۆت
 ػیْەى ّ ڕۆ ڕۆصەکەم,ػەّ لەگەڵ یبصّ سەیبڵت 

 
 پڕلەڕاسی عبػمی,چبّەکەت صەریبی ئەّیٌەّ

 دەس ثە هیْەی ًۆصەکەم,صػتی تێٌّْی صڵ ثضێزە
 

 سەّ لەچبّم ًبکەّێ, ُێٌض پەرۆػتن تبثەیبًی
 ُەّای اللۆصەکەم,چبّثەفزهێظک ثیزی دەیزاى ّ

 
 ثۆت لە ػبر ّکێْ صەصا,تبطەدەر صاصێ هەلی صڵ
 سەم لە صڵضا کۆ صەکەم,ػبعیزێکی هبڵ لە کۆڵن 

 
 سۆم لەثیز ثزصۆتەّە, ُێٌضە عبػمتن ثەّەڵاڵ

 ّەک هْریض دەی دۆصەکەم,هي لەتەکیەی سۆػەّیظتی
 

 ساهی طەست ّ پڕسەهن,ػەًّوی چبّت صەڕێژێ
 عەػمی تۆ لۆلۆ صەکەم,سّڵفی ػیعزم ُەرثە ػبًەی

 
 گەر سەًی کەی ئەّ صڵەم , تۆثەژّاًێک ّثەهبچێ 

 جْاى لەئەطتۆی سۆصەکەم,جب صّّ پەلکی ئەفعی ئبطبت
 

 ُەڵمْاڵّی جْاًیی ڕّّت , لەڵجەسەی کبًیبّی ػیعزم
 ًەغوەسبًیت ثۆصەکەم,گْڵ چزۆی ُیْاهی ّەک هەل

 
 سْێي صەڕێژێ طزّەکەم,ساهی عؼمت ّا لەصڵضا

 ڕّّم ثەرەّ ئبطۆصەکەم, سایەڵەی جْاًیتە ثۆیە
 

 ئەی کچی ػیعزّ غەسەل,لشگەیی ػیعزم لەهل کە
 پڕسەهن تبتۆ صەکەم, جبهٌیغ ًبّت لەطیٌەی

 
 غەسەل: لبلت 
 ڕەهەلی ُەػتیی هەدشّّف: ثەدز 
 فاِعالتُن ، فاِعالتُن ، فاِعالتُن ،فاِعلُن: کێغ

 ڕأکەر
 

 ( ُەڵجەطت) جەهبل هەریْاًی .هەریْاى
 

" ثبراى"کْا ّەک
  !طزّّصی ژیي صەڵێیتەّە

 ،"ثەفز"کْا ّەک 
! صەتْێیتەّە" سۆر"لەثەر  پێی 

 ًییە ڕەًگی ئەػك ّ ئەّیي
! لە ڕّسظبرتب

! لبلبت پڕە لە سایەڵەی هەرگی طزّػت
 چبّت پڕە لە تبریکی ّ

! ُێوبی ػەّی
 تۆ ثکْژی ئبّەصاًی ّ

 ثشەی ُەرص ّ
! لبطپەی کەّی

 
 ڕاياڵ

 
" ثبراى"

" ساهی"پەیڤی طّْری 
 ًەػۆرصەّە

"! سبکوبى"لە صەفتەری ػیعزی 
" الفبّێک"کْا

 ثێت ّ
! لەگەڵ سۆیضا ثیجب

 

 
 

 ًبسری پەرّیي .ثۆکبى
 
 

  ژیي، هەیٌەتی هؼبری
 جەطتەی ثەرصەثێتە کە
 ڕّح، ًەهبهی 

 ثبراى، ًەرهی فزهێظکی
 ّ فزیبم صەگبتە
... هٌیغ

 ئبسار، کزصًی یبص لە ثۆ
 صەُۆًوەّە ّرص ّرص

! ّکبڵ کزچ ػێعزێکی پزچی
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 دەربەست

 
  "ُۆگز "ئـ م.هَ ُبثبص

 
 

 ُەًبطە  ُەطتن ّەکـــّْ ًــبطکـە صڵت
ُەًبطە    هەطتن ئەهــي تـــۆ یــبصی ثــە

 
 لــــْرثبى جـێژًی ڕۆژی صیـبریـە کـْتت
ُەًبطە    صەطتن طـــەر لـە صاًـــب صڵـــن

 
 ّەفـــبصار ّەفـــــبصارم صەهـــزم ُـــەتــب

ُەًبطە   ثەطتن کــەّا پـەیوــبًێـک ثــە
 

 ثێ سـۆڵ ّ ســەطت ئبّا که ئـبػك ًیە
ُەًبطە   سەطتن تــــەّاّ سـۆمًی ثــەگیـب

 
 صەکبگْڵ ُەطتی ئەّەی ُەطتێ کْتیبى

ُەًبطە   ُەطتن صەثـێ ئیشًـت طـــەر لـە
 

 صەُێٌێ ثۆت پــەیــبهێک ئــەّػـۆ غەسل
ُەًبطە    ّەطتن ئـەگەر سۆم ُەطتی ثە
 

 ثی ثـەهي ُۆگز صەثێ صەرثـەطت کْتت
 ُەًبطە  صەرثەطتن کـە هـەطتن ثــەّەی

 
 غــەزەل         

 
 الچێ ًێْە لـــەّ ثـــڵێ ثــەجْاًــکــبرت

 ُـــەڵضەپبچێ سّلفت کــە ثــوزم ًـەّەک
 ُـــەڵضەکێؼێ ُێٌض ثزۆت ثـۆ صەساًــــن

 ڕاچێ ثـەًضە جـەرگی لـە تیز ّەک ُـەتب
 ثێ طـــەّصاطەری کەطێک سێزێ صەکـب

 هبچێ ثـە صاثێ ئــەگــەر هــبڵی طـــەرّ
 ُەڵوـەّەطتي ئـەّیٌضار طەّصای ثـەطەر

 چبچێ ّ لــەًــض ثـــەصەرصی هـــبڵْ ڕەثی
 جــەهـــبڵت ثبغی ًێْ لە ثێ کەهـــــبڵـن

 صەجبچێ ثێ ًـەع ئەگـەر صین هبڵی کـە
 ُـۆگز لێــضە ًــــبّت ثــە صًّیب طکەی
 ًبچێ طّْکـە ُــەًبطەی ّێٌـەی ثـەثێ

 
ئبساص .ص.ک.  ثبًَ

 
 

 
فريێسک 

 ُەى لظەم سۆر
 ّ ػێعز ًبثٌە
 ًبًْطزێي لەت

 !ُەڵضەڕژێي ّ فزهێظک صەثٌە
 

 ڕٔٔبار
 ڕّّثبرە، ئەم

 هٌە ّەکّْ
 ـ ًیؼتوبًی ػەیضای ّ ػێت ـ

 تیٌّْی سبکی ثظتێ ُەر ثۆ
 !لْرثبًی ثە صەکب گیبًی

 
 بێدەَگی

 هیژّّ
: صەًّْطێ ئێوە صّای
 ًەثّْى ڕاسی

 ػەّەسەًگی ّ تبریکی ثە
 تێکڕا ثەاڵم

 !ثێضەًگی ثە صاثّْ صەًگیبى
 

 َیشتًاَى
 

 ًیؼتوبًن
 سْڵمبّە ئبػتی ثۆ تەًیب
 ڕۆژێکیغ هەسبثي ثەاڵم

 !ًەژیبّە کێؼە ّ ػەڕ ثێ
 

 ْأار
 

 صڵن ًەػتەرگەری صّای لە
: ّتی صّکتۆر

 ّەسۆ پیغ ثەص
 ًبگزی ثێضەًگی ثەرگەی
 !ثمیژێٌە
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ّ کاَی کٕردستاٌ  ّ ش ّ  چأگ ّ  يُاڵ ّ ت ب تایب
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بۆ يُااڵَی کٕردستاٌ 

 
  ّادێض کەریوی.لەیالر

 ڵِ دأ
 ڵٍ صڵی سەهیٌَ صاّ

 ئبسای ئەًبهی ػەکەت
  ئەم طْدەەۊلە صەطیەّ

 پڕ صەڵمێک لْرص ّ ػەرثەت
 

 هیزّّ کزاطی چەفت چێڵ
 کاڵّێک فەتبر فەتبر

لە ثەر سْەیەّ لۆسە 
 لۆس

 ! تف لە ڕۆژگبر: ئەیْت 
 

 ًَ کەص ڕەفێمین ئەکبت
 ًە تێتَ هبڵەکەم کەص

  ئەی سْا؟ۊهٌت ثۆچە
 ًبػێ ثپزطی ُەر ُەص

 
 ًبػْکزی ًبکەم ثە سْا 

 ژیبى ژەدزی پەتییَ 
 ّە لەّڵ پیبّێک لەیالسی 

 ! ثۆ هزصى لظەم ًییە
 

 بٕٔکە بەفریُّ
 لە صەردەّػب ّێظیبٍّ
 صاًەی ثّْکە ثەفزیٌَ 

لە ثەر ثبکؼەی 
 ثەفزەّ

 فزە جْاى ّ ػیزیٌَ 
 

 ًَ تەلەی صیبًی ئەتێ
 ًە یبّ ئەکبت لە طەرهب

: ّە پچەّ کەػەی ّتی
! فەلەت لیٌوە لە گەرهب

 
 تیلۊثیٍْ  گەسەرێ
 ثیٍْ صیبًی   سّڕاتێک

 کڕیْەیێک لە ثبی سەالى
 ثیٍْ پێشْەر ّ ًبًی 

 
 لەیالر ثەم گؼتَ طەرهبّ

 ثەُەػت ثّْکە ثەفزیٌەص
 لە ػۆى ئبالطکب ّ لْتجب 
 هبڵ ثبّاًی ئەّ ػْێٌەص 

 

  سەَگەکیک تازە
 کَ ػبتز صێزەۊصا س

 صّّ ًبًن ثە پێ ثچن
 ُبتْهەطەّ لە طەر کبر 

 طەراپب تۆس ّ گەچن 
 

 ثچٍْ ًبّ طەف سبڵۆ گیبى 
 ؟! هەگەر ًبساًی ًۆّەص

 ئێوەیغ لێزا ثەػەریي
! ! ُەر ًبساًی ًۆە چەص

 
 تەک ػبتزا ثبص ئەکەم
 ! کبّرای ثێ کۆت ّ کاڵّ

 ثۆچَ سْەت ئەسەیتە ثەیي ؟
 ّەیتە کْتەک ًبّ چڵکبّ

 
 ! لظەی صەهت ثفبهَ

 طەراپب تۆس ّ گەچی 
 ّەم فزم لظَ کزصًتەّ
 لە پیبّ عبلڵێ ًبچی 

 
 ػەڕ ًەکەى ست ّ سبلی
 ُەّیزهبى ًەهب ثە سْا
 طەًگەکی سبًَ ػێْیب 

 ! ًَ گژ یەکبچۊئەًَّ 

  دایە گۀرۀ بأەگۀ
 

 ثبّەگەّرەم ًبطبلَ
 ئبسای ئەًبهی تەّە 

 ٍّ سبتز لْرص ّ ػەرثەت
 کەطەلە ّ کبری سەّە 

 
: صایە گەّرەم ُەر ئەیژێ 
 سْەت ًبپبرێشی ُەرّا 

 چکەڵەبۊ سبڵشبڵۆکەی
 پبی ًیبّە ئبسەکەتب 

 
 ئبع ًیظکی ًیبٍّ صایە 

! ثبّە گەّرەی سْەع گەرەک
" کْرە : " ئەیژێ ' ٍّ ػەرهەّ 

 ! صًّیبم ثێ تۆ ًەگەرەک
 

 پیزى ثەاڵم عبػمي 
 عؼك پیز ّ جْاى ًبًبطێ 

 صڵ ُەر کەطێک ّە ثێ عؼك
 ! 'ئەهبطێ ' لە سەفەتب 

 پەپٕٔنە
 کێ ئەساًێ پەپّْلە 

 ؟!ثۆچَ پەرّّػە دبڵی
 لە ثەر چَ کبرەطبتێک

 ژاى ئەکبت ُەر صّّ ثبڵی؟
 

 ّەک صاّڵێک ثێ ڕۆدە 
 ّا دەس ًبکبت ثە کبًی
 ثێْەرییە لە گْڵ طّْر

 صەفتەر ًەلبػیەکبًی
 

 کەفتٍْ ثەر چبّ چەپەڵ
 صاّتەًەیێک لْڵن ّ التەّ

 صّّعب ًّْطێک ػک ًبّەى
 صەم کتێْی ثّْ کبتەّ
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 ًیؼتوبى ثبّکی.  اًَة

ِ اڵٌ                                      ئاژ
پاَدا 

ئەی ّرچی پبًضای چیٌی 
!   ثەچبّت چەى ػیزیٌی

 
  ثەڕەًگی  ثەڵەک جْاًی 
طپی ّ ڕەع ّ لەتزاًی 

 
لبهیؼی ثبهجۆ صەسۆی 

ثۆکْێ پێت سۆع ثێ  صەڕۆی 
 

ُێوبی چیٌی صەساًیي 
ئەی ّرچی سۆر ًبسەًیي 

 
جێی ژیٌت صارطتبًە 
لێژایی ّ ػبسظتبًە 

 
گیبًلە ثەری لەطەرسۆی 

! کەص ًبڵێ تۆ سیبًەسزۆی
 

 

ئەژدیٓای کۆيۆدۆ 
ئەی ڕاّچی ثێظۆس ّ ُەطت 

کەًێچیزتبى کەّتە صەطت 
 

صەّری ئەگزى ثەگؼتتبى  
لەّرص ُەتب صرػتتبى 

 
ُبػبّڵی ثۆصەثەى 

ُەرُەڕەػەی لێضەکەى 
 

ُەر گبسێکی لێجگزى 
هبّەیەک سۆڕاثگزى 

 
کبریگەر ئەثی ژارتبى 
لەًێچیزی ُەژارتبى 

 
تەّاّ گێژّ ّێژ ئەثێ  
!  جێگەی ژیٌی لێژ ئەثێ

 
 ثەالصا ئەکەّێ ثۆی 

ئەهجب ئێْەع ئەچي ثۆی 
 

  ثەکۆهەڵ ئەچٌە طەری 
 ثەثێ  ُیچ صەرصیظەری 

 
کبژێزێ ًبثب ئەیشۆى 
چی   لێٌبُێڵي ئەڕۆى 

 
لەژیٌگەتبى ئبساصى 
! ثەڕاّکزصى صڵؼبصى

 

 

فیم 
فیلی ُێٌضطتبى  

ّالەصارطتبى 
 

ثەژیٌگەی ػبصە  
تیبصا ئبساصە  

 
لەًبّ ثێؼەیە  
ثەثێ کێؼەیە 

 
لەڕّّثبر ّ چۆم  

ئەچێتەًبّ گۆم 
 

ثەپەلە ّ پڕتبّ  
ثۆهەلەی ًبّ ئبّ 

 
ئەّ سەثەالدە  
ُێٌضثەتەهبدە 

 
چی صێت ّ صەڕّات  

گژ ّ گیب صەسْات 
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ِ اڵٌ                                ثبّکی ًیؼتوبى.  ثبًَ  ئاژ

 شێر
 

 َ  ػێز ثَ َُ ژهًّْ
 َ  کبری گَ رصًّّ

 
 گەلێضلێزە

 ئێجگبر ثْێزە
 

 لەُیچ ًبتزطێ
 لەکەص ًبپزطێ

 
 ڕاّچی ثێْێٌە

 لەُەرچی ػْێٌە
 

 ئبساّ ئبساصە
 ػبگەػکەّ ػبصە

 
   ثەژیٌگەی ػبسی
 جْاى ّ جیبّاسی

 
 لەّ ًبّ طزّػتە
 جەطتەی صرػتە

 
 طْڵتبًی صەػتە
 لەطەیزّ گەػتە

 قااڵٔ
 

 ُەرچەًضە لباڵّە ڕەػە
 هەًؼّْرە  ثەّەی ڕّّڕەػە

 ُێوبی صسی ّرصەّاڵە
 گۆػتەکەیؼی صیبرە تبڵە
 لەُەرػْێٌێ کە ثمڕێٌێ

 ًەُبتییبى ثۆ ئەُێٌێ
 ثۆ کْێ ثڕّات ُێالًە کبت

 ثۆیبى ئەثێ   ثە کبرەطبت
 ئەهبًەّ لظبًی لۆڵجڕ

 ُەهّْ ًبسۆع ّ گْرچکجڕ
 ثۆ  ثەصًبّی لباڵّ  ثەطي

  ثەاڵم الی ئەّاًەی کەطي
 ئەم ئبژەڵە ثێکەڵک ًییە
 ُیچ ئبساری ثۆ سەڵک ًییە
 گیبًلە ثەرێکە سْڵمبّە

 سْا   تب یجەتوەًضی پێضاّە
 دەسی سۆر لە سر   ق ّ ثزلە

 لظەی ُەڵجەطتزاّی ثڵمە
 کبری سْا گیبى ثێِۆ ًییە

! کەطی پێڕەًجەڕۆ ًییە
 ثب تێڕّاًیٌوبى ثگۆڕیي

 ثب  ثە پڕّ پّْچ ًەصۆڕیي
 ُەر گیبًضارێ  ثە ػێْاسێ

   ثەئیغ ّ کبرێ صەًبسێ
 لباڵّیغ لە چی جێگەیە
 پبکۆکەرەّەی ژیٌگەیە
 لەکەالکی گیبًلە ثەراى

 لەُەرکْێی ًبّ صەػت ّ صەراى
 سۆرێک ئبفەتی کؼت ّ کبڵ

 صەطڕەًجوبى  لێئەکەى  ثە تبڵ
! سۆراکي ثۆ هەلی گۆػت تبڵ

  ثەطیەتی لظەی کز   چ ّ کبڵ
 کە ّاثّْ پێٌەساى ًەثیي

 صّژهٌی  ثەطتەسهبى ًەثیي
 ثۆ ڕاّی چی ثۆ   ق ّ هؼکە
 لباڵّ لێِبتّّْ طەرپؼکە

 لێی گەڕێیي ثب ثێت ّ ثڕّات
 ئبفەتی هەسراّ ثبر ثشْات

 کە ّاثّْ لباڵّ  ثەکەڵکە
 !ّەکّْ سشهەتکبری سەڵکە

 ئەسپی ئأی
 

 ئەی ئەطپی ئبّی
! لەچی  تزطبّی؟
 ئبلەّ تیوظبدە

 ّا سە ثەالدە
 یبى لە ئەّ ػێزە

 صەًگی صلێزە
 یبى لەّ پڵیٌگە

 فزسّ سریٌگە
 یبى لەّ فیالًە
 یبى لەّ پیالًە
 لەّ هبرە صرێژە
 سّّکە پێن  ثێژە

 ًبًب ّا ًییە
  !ئەساًن چییە

 تۆ سۆت سلِێشی
 ئبساّ  ثە پێشی

 لەُیچ ًبپزطی
 ُەرگیش ًبتزطی

 ُەر ثۆیە تبّتبّ
 ئەچیتە ًبّ ئبّ

 ثۆ هەلەی سۆػی
 لەجۆع ّ سزۆػی

 ثۆی  ثە پەرۆػی
 ثۆی تێئەکۆػی

 ثیِێٌە پێغ چبّ
 فێٌکە ًبّ ئبّ
 ئە ثێتە ساسبّ

 لەتیؼکی ُەتبّ
 هەلەی ئەّ ًبّە

 ُێشی ُەًبّە
 طبڕێژی ساهە
  ثەچێژّ تبهە

ّ ڵ ّ هەًض  گۆهی لْ
 هەلجّْڵەّ صڵجەًض

 صاین  ثەػت ثێت
   ثەپێؼکەػت ثێت
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ّ ی ژیاٌ  ٔاَ

 ثۆ هٌباڵى ّ لْتبثیبى
 ......(ٔاَە،شرۆڤەی پەَدی پێشیُیاٌ

. ئەّ ُەّیزە ئبّ سۆر صەثب
  طەعضەصیي سْطزەّی.ثۆکبى

 
کبتێ ئبرص ّ ئبّلێکضەصەى صەثێ ثە ُەّیز، ثەاڵم : هبًب

ُێٌضێ ُەّیز ثێپێشى، صرەًگ پْست صەثەى ّ ػێالًی 
صەثێ سیبتز لە . سّرتز ّ ئبّی سیبتز لە پێْەریبى صەّێ

ػێْاسی ئبطبیی لە گەڵی هبًضّّ ثیی تب کەڵکی 
. لێْەرگزی

.  ُەهّْکبرێ ئەًجبهی ئبطبى ّ ئبطبیی ًییە:ّاتب
ُێٌضێ کبر ّ ئیغ، ئەرکێ لْرص ّ کەلێي ّ ثۆػبیی ّ 

تٌگەژەیبى ُەیە، ّەک ّیظتی هزۆڤ ثە ئبطبًی پێک 
پێْیظتی ثە طەثز ّ تەللال ّ . ًبیەى ّ ڕێ ًبکەّى

هبًضّّ ثًّْی سۆرە ثۆ پێکِێٌبى ّ پێگەیؼتي ّ کەڵک 
. لێْەرگزتي

ُەر کبر ّ ئەرک ّ پالًێ، کێؼە ّ گزفت ّ ًبّئبسٌی 
ُەثێ ّ کبتی سۆری پێْیظت ثێت ثە طەرطّْڕهبى 

!  چبّی لێضەکزێ
(.  ئەم ُەّیزە ئبّ سۆر صەثب: )ّەک پێؼیٌیبى صەڵێي

 
 سْایە گیبى کبرهبى ئبطبى ڕێکەّێ
....  ُەّیزی ژیٌوبى، ئبّی سۆر ًەّێ

 
 

  
 (قاصدک)پەپٕٔنە پایسە ،پەیتٕٔکە 

 
  طەعضەصیي سْطزەّی.ثۆکبى

 
 ثەػْێي یەکضا ثەڕیشە

 ! ُبت پەپّْلە پبیشە
 

 صەرکەّت لە صرک ّ ثبى
  هیْاى ّەکّْ لبطیض ّ

 
!  پّْرێسْڵکیؼی ًەکب

 ثێفەرهّْ صێتە ژّّرێ 
 

 صەسْلێتەّە، ثێضەًگە
 ُێوبی پەیبم ّ سەًگە 

 
 ػەلەهکەرە، ًبطزەّێ

 صێ ّ صەچێ، لێزە ّ لەّێ 
 

 ثە گەهە ّ ثە تیتبڵی
 لێن ثجي دبڵێ : صەڵێ

 
 ُەطتي، ڕاپەڕى، ڕاکەى

 صاًەّێڵە پەیضاکەى 
 

 ُبّیي هبّەی کەم هبّە
 پبیش ّا ثە ڕێگبّە 

 
" ثەرگی ُەژار صڕاّە"

 طەرهب طەری ُەڵضاّە
 

 ئەهٌیغ کبرم تەّاّە
....  تب طبڵێ صیی هبڵئبّا

 
 صەرکەّتٌی پەپّْلە پبیشە:ػەلەهکەرە

لە لەصین صا، صیبرصەی کبتی طبسکزصًی صۆیٌە ّ تزسێٌە 
. ثۆ پبیش ّ سطتبى ثّْ...ّ ػەلەم ّ صاًەّێڵە
  ّەرگیزاّەلە فْلکلْر: ثەرگی ُەژار صڕاّە
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 يايۆستا

 
 "سْػٌبّ" ڕەدین سشری .هەُبثبص 

 
 

 هبهۆطتبی ساًبّ صاًب
 ئەی صڵظۆسی ثە تْاًب

 
 ًبّت گەلێک پیزۆسە

 ّتەکبًت ثە طۆسە
 

 ڕەًجی تۆ، لە ثەرچبّە
 چەًض پیزۆسە ئەّ ًبّە

 
 ثۆ ئێوە هبًضّّ صەثی
 طەالهەت ثی یبڕەثجی

 
 فێزکبریەکەت سۆر جْاًە

 پیؼەی پێغەهجەراًە
 

 ُەرچی فێزی ثّْی ئەتّْ
 ثۆ ئێوەی صەُێٌیە ڕّّ

 
 گْێتبى لێ صەگزیي ثە صڵ

 لە ئەّ کبرە ًبثیي طڵ
 

 سضهەتکبریي، لْتبثیي
 چۆًی ثبػە ثب ّا ثیي

 
 پەیوبًێکی صەثەطتیي

 لە فێز ثّْى ڕاًبّەطتیي
 

 ئێوەع پەپّْلە ّ هەلیي
 ُیْای صّاڕۆژی گەلیي

 
 ثیپبرێشی سْصایە

 ُەرکەطێ هبهۆطتبیە

ّ ر  کۆڵب
 

 ڕەدین لْلوبًی.  طٌَ
 

 ئەگەر ئەم کۆڵەی هي ًەثێ،
 پبطبژەکبى، تەالرەکبى، ثباڵ ًبکەى

 ثبسرگبًبى جەژًی صۆالر ثەرپب ًبکەى
 ئەگەر ئەم کۆڵەی هي ًەثێ،

 لێْی هٌضاڵن یەک ثشە ّ 
 طفزەی هبڵن ًبى ًبثیٌێ

 ئەگەر هي ّ کۆڵجبری ًبچبرین ًەثێ،
 الفبّ چی ثکبتە ثبثۆڵە،

 ثۆ ًبّ گەرّّی ئەم چۆهبًە؟
 ثەفز صاسی کبًیی سٌکبّ،

 ثە طەر کێضا ُەرەص ثێٌێ؟
 تفەًگ چی ثکبتە ًیؼبًە؟

 ئەگەر ئەم کۆڵەی هي ًەثێ،
 هٌضاڵی هي طفزەی سبڵی ّ

... هبڵن ثێجەع لە ژیبًە
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 داستاَی شێرٔڕێٕی

 
 هْدەهوەصعەسیش  ڕەدوەتی . ڕّاًظەر

 
 

 ڕۆژێ لەجەًگەڵ ّەُب ثّْ تەلضیز
 سکی ًیؼتە ژاى گەّرە ػێزێ پیز

 
 ًەعزەتەی کێؼب ئەیٌباڵى لە صەرص

 تي پلی  ئەسْارلەطەر صارّثەرص
 

 کەفتە طکباڵ  ئەیٌباڵى  لە ئێغ
 ُێشی ًەهبثْ  ثۆ پەص ّ ثۆ پێغ

 
 ڕێْی ڕاّ صیضە ژًەفتی  ًبڵە

 ساًی کە ػێزە ّ ئەّلبتی تبڵە
 

 گْێچکەی لْتۆ کزص صّّی ًیب لە طەرػبى
 چْ ثۆ سشهەت ػێز ڕێْی فزە ساى

 
 لە ثەرچبّی ػێز ڕێْی ثەگزیبى
 صڵی ػێزەکەی  ئەکزص ثە ثزیبى

 
 ّتی ئەی هبم ػێز چیت لێ لۆهبّە

 ثۆچی ثەم جۆرە ُێشت ًەهبّە
 

 ثێژە ثشاًن ثۆچی ّا کشی
 ثزیٌت چیە ثۆچی عبجشی

 
 ػێز ّتی ڕێْی صاًبی هیِزەثبى

 هٌی کْػتّْە ئێؼی ًبّطک ژاى
 

 چبرەی صەرصم کە صەرصم کبریَ
 سەّّ سۆراکن ػیي ّ ساریە

 
 ڕێْی ڕاػٌیب سەتبة کزص ثە ػێز

 ثژًەفە عەرسم ُەتب ًەّگە صێز
 

 ئەثێ ثیکْژی گیبًضارێکی سل
 ڕیشۆڵۆی گیبًضار ثضەی لەصەّرهل

 
 لەثەر تیؼکی سۆر ثیپێچی ثەتي
 ڕیؼەی ًبسۆػیت صەرتێزێ لەثي

 
 

 ػێزصەرجبکْػتی یەک صاًە کەڵ سل
 ڕیشۆڵۆی کەڵی پێچب  لە صەّر هل

 
 لە گۆػتی سْارص ّ سەفت لە ثەرُەتبّ

 ڕیشۆڵۆ ّػک ثّْ ّەک ًەیجەی ًبّ ئبّ
 

 ُیچ کە سۆع ًەثّْ ئێؼی ًبّطک ژاى
 دەڵمی ُبتە یەک کەفتە دبڵ سٌکبى

 
 لەم کبرە طبتە  هؼکێ فزتەی  کزص
 ػێزی ثێچبرە پەًبی ثە هؼک ثزص

 
 ّتی ئەی هؼکی ژیزی ّرص صەًضاى 

 ئب ئەم  ڕیشۆڵۆ  سۆ هٌی سٌـــــکبى
 

 صەطتن ثەصاهبى چبالکی ّ تێژیت
 گیزی تێزم ثۆت ُەرچێ کە ثێژیت

 
 ئەر ثوضەی ًەجبت لەم گیز ّصارە
 ًەجبتی ثضەی ئەم ػەرهە طبرە

 
 چبکەی کبری تۆ ئەکەم ثە هێژّ

 کە سەڵک ثشاًي کبرێ  ّەُب ثّْ
 

 هؼک ثە سیزەکی ثەتێژی صەًضاى
 ڕیشۆڵۆی لە هل  جەًبة ػێز لزتبى

 
 ػێز  کە  سەالص ثّْلەم صەًگْ ثبطە

 ّتی طەری سۆم ُەڵ ثگزم سبطە
 

 ػێزێ  کە ڕێْی ثێ ثە تەثیجـــی
 هؼک  ثۆ ًەجبتی ثێ ثە دەثیجی

 
 ثۆ هزصى سبطە ّەُب طْلتبًێ
 ثبثچوە ڕێوۆ کەص پێن ًەساًێ

 
 ئب ّەُب ػێزێ چبرەی هزصًە

 یبم تەرکی کێّْ جەًگەڵ کزصًە
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 يُداڵی یادی

 

 لەتیف عەلەّی. طَ لش

 
 صۆسی پبکی ّ یبصی هٌضاڵی ثەسێز 

 ڕۆژگبرّ  طەرصەهی کبڵی  ثەسێز
 ئەّ ػەّاًەی پڕ تزیفەی کۆّە ثّْى

 لەّ صڵەهضا چەػٌی سەرهبى کۆّەثّْى
 ثًّْە ُەرهبًی ژیبًی ئێظتەکەم

 ثۆیە ُەر طبت ّ صەهێ ثیزی صەکەم
 ژیي چەًی ژیکبڵ ّ جْاى ّ طبصە ثّْ

 ُیچ ًەثّْ، کۆی ّیظتەکبى ئبهبصە ثّْ
 ثەسم ّ ڕهجبسێي ّ ُەرصەم کبیە ثّْ

 ژیٌی ئەّ صەم ُەر صەهی طەرهبیە ثّْ
 صەص لە ًێْ لْڕ، طەر ػکبّ ّ پێکەًیي

 گەّسی یەکتز، ًبّثەًبّێ  ُەڵپەڕیي
 ثۆ صەهی ّ طبتێ لە یەکتز سبک ئەثّْیي
 چۆى ثڵێن ، لەّ عبلەهە ثێجبک ئەثّْیي 
 صەطت ّ صڵوبى ُەرصّّ چْى یەک ئبّەاڵ
 گیبى فیضا ثّْیي ثۆ ُەهّْ کەص ثێ ثەاڵ

 ًەفزەت ّ کیٌە لە ًێْ صڵضا ًەثّْ
 جْاثی چبکەّ پیبّەتی طەّصا ًەثّْ

 هبڵی صًیب ثبیەسی ئەّتۆ ًەثّْ
 چەػٌی ئێظتب هي هي ّ تۆتۆ ًەثّْ
 لەّ پەڕی تەًگبًەصا ػبصی ّ طزّّر

 ػیي ّ ػبیی ُەر صّّ چْى یەک پڕ لە ًّْر
 ُەر لە سۆڕا صایوە طەرلبڵی ُەثّْ

 یەکیەتی ثّْ، کْاًێ صەهمبڵی ُەثّْ
 صەطتەیەک طْارە ثە طْاری چیلکەیێک

 ئەّطەر ّئەهظەر ثە ثبسّ فیکەیێک
 تێزّپڕ ثبی ، ثبیێ هیْاًت ًەثّْ

 لەت سەهی سبک ّ ڕەهی ًبًت ًەثّْ

 
 

 هبڵ ّ طبهبى ُەر لەتێک لبػّْلکە ثّْ
! ػبستزیي هبػێي ثە تەًیب ػّْلکە ثّْ 
 ػبی ثە ثێ جْلمە ثە ثێ ئباڵ ّ عەلەم 
 ثبّی سۆػی، کۆڵەهبى صا ثّْ ثە سەم

 طبف ّ ثێگەرص ُەر ّەکّْ ئبّێٌە ثّْیي
 ڕاطتەلیٌە ّێٌەیەک ،  ثێْێٌە ثّْیي
 تیکە ًبًێک ثبیە سّّ ثەػوبى صەکزص

 جّْکەیێک ثبیە ُەهّْ غەػوبى صەکزص
 ُێٌض سەًی ثّْیي ثەّ لْر ّئبّ ّگڵە

 تبکّْ ڕۆژاّا صەثّْ پڕ ثەّ صڵە 
 جبر ًەجبرێ ُەر ثەغبر تێوبى صەکزص

 سْارّ ژّّری گەػتی ًێْ صێوبى صەکزص
 چۆى ثْێژم ُەرصەم ّ طبتی لە الم
 ئۆلزەیی ثّْ،  کبتی هٌضاڵی ثەاڵم
 سۆسگە جبرێ تز لە ثۆم صەلْایەّە

 ڕۆدی تبهەسرۆم لە ّا صەتْایەّە
 ثبًگەػەی کْڕی ُەّااڵًن صەکزص

 ّەک پەپّْلە طەیزی یباڵًن صەکزص
 ثبى ّصەر ،کۆاڵى ثە کۆاڵى ڕام ئەکزص

 ثبًگی ًەػویل ّ گەلێ ّ لەیالم صەکزص
 سبلەق ّعەثاڵم صەُێٌب ثۆ گەهە

 سایەڵی صەًگی هەجی پڕ ثەّ چەهە
 ُەر ثەُب ثّْ طەص ثەُبی صاثّْ ثە صێ
 ثۆی ُەًبطەی طّْرەگْڵ تب ئێزە صێ

 ئەّ گزاّەی ًبهەّێ ًبّی ثەرم 
 ُەر ثە ُێوب صەیشەهە ًێْ صەفتەرم

 ئەی ثەصیِێٌەر هەجبلێکن صەیە
 چۆڕثڕی کەم ُەرچی ًبّی ثبصەیە

 هەطت ّ طەرسۆع تبکّْ صەرچًّْی گیبى
.  ثوجەّە صۆسێ کە ُێْر ثّْ ژیبى 
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 پشیهە 

 
جەهیبًی  ثزاین. ثَ ًضاّی کێلَ. ثبًَ

 
 چەرچی يايەی

 
              

  سیتەکەم  چبّ  پؼیلە
 لیتەکەم گْێ  تّْکٌەی

 
 سڕە  چٌگ   گزەی چڕًّْک
 صڕە  جبرجبر   ثبع جبرجبر

 
 کۆػە  ثە   پڕ   ًۆڵ ّ ًەرم
 سۆػە   پێ   هبطتی ّ ػیز

 
 ڕاگزێ   ًبسی   کەص  ُەر
 ًبگزێ   لێ    گبسی لەت

 
 سؼت  ّ سۆڵ   ًێْ لە   صاین
 پؼت  طەر  سظتۆتە  کلکی

 
 سؼکە  ّ سؼپە   ثێ  صەڕّا
 هؼکە  گۆػتی  لە   دەسی

 
 ئەّ   ثبسە فێڵ   ّ ّریب  سۆر
 لەڵەّ   هؼکی   صەکب  ڕاّ

 
 صەُێٌێ  صەریبى   کْى  لە

 ًەهێٌێ   ثزطی   ثۆّەی
 

 ػبهی  کفتەی   ثە  صەیکب
 لەالی  ئەّ   سۆػە  تبهی

 

 

 
 

 غەّغبیە   صێضا  ًێْ لە
ُەرایە   ّ ثەسم ّ ػبصی
 ثەُبیە  پڕ   صێ ژیٌی

ّەفبیە   ّ طۆس  کبًگەی
 هٌباڵى   ثەًضی ّ سیل
هباڵى   کۆاڵًی  ًێْ لە

 کبیەى ّ یبری  طەرلبڵیی
طەرهبیەى   صاُبتّْ  ثۆ

 الّە لەّ  چەرچی هبهەی
ُێٌبّە   ّرصەّاڵەی

 صەکب  کۆاڵى  ّ کۆاڵًە
صەکب   جْاى  ػتی ُەرای
 پێیە   ًەثبتن  ّ ًْلڵ
پێیە   ُەڵوبتن  ّ تۆپ

 پێیە  لژگیزەم  ّ صەرسی
پێیە   گیزەم  ّ صەطوبڵ

 پێیە  سڕسبڵەم  ّ ثبسًە
پێیە   پیبڵەم  ّ پەرەًگ
 پێیە  تۆػەم  ّ غْڕاثی
پێیە   گۆػەم طێ ًْلڵی
 پێیە   ئبّێٌەم  ّ ػبًە

پێیە   لزتێٌەم ّ لۆپچە
 پێیە  چەتزم  ّ فڕۆکە
پێیە   عەتزم  ّ گْاڵّ
 پێیە   پبّاًەم  ّ گْارە
  پێیە  سەًگیبًەم  صەسّّ
 ثێٌي  ُێلکە   ثێٌي  پّْڵ

ثێٌي   کْڵکە  هّْ  ّ سْری
 پێیە   هیٌّْم   ّ ثٌێؼت
پێیە   ئبرصەتّْم  ّ سْرهب

 
 پێیە  سەًەم  ّ طبثّْى

پێیە   ژێزچەًەم  ّ گْڵ
 پێیە  چبصاًن  ّ لۆری

پێیە    کلضاًن  ّ  کل
 پێیە  هلْاًکەم  هّْرّّ
پێیە   الًکەم  ّ ڕەّڕەّە

 پێیە  تیزۆکن  ّ تەػی
پێیە    پیفۆکن   ّ گەس

 پێیە  کْلیچەم  ّ کەیک
 پێیە  جیکەم جیک  ّ ثّْک
 ّرصەّاڵە   ثۆ ٍّ رى

هبڵە   پێْیظتی  ُەرچی
 ػبیە   ػبیبًی  ئەّی
صایە  هي  ەی طٌضّّق  لەّ
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 1400 ًیی سَ رهبًب23 هوَ  ػَ طێ 
کۆثًَّْ ٍّ ی دَ فتبًَ ی ئَ ًجْهَ ًی ئَ صٍ ثیی ثبًَ  

ئَ ًجْهَ ى  ّ الیَ ًگزاًی ئَ ًضاهبىػبعیزاى ّ  ّێٌَ ی چَ ًض کَ ص لَ 


