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 :پێػکەغە ثە

ە کرێکبریی ٔ کۆيۆَیطتبَەی کە نە ْەئٕ ئۀ َٕٔضەر ٔ غبعیر 

يێژٔٔی سەثبتی چیُبیەتی کرێکبراَضا ثە ٔغەکبَیبٌ جەَگبٌٔ نەپێُبٔ 

 ئبزاصی ٔ یەکطبَی ٔ ٔصاصپەرٔەری کۆيەاڵیەتی ٔ ضۆغیبنیسو.

 ثۆ تۆ ئەی ئۀەی صٔٔ ضەصەیە نەضەر کۆغکی ئٕيێضۀەْەرٔەْب 

 صەڕٔاَیتە پێضەغتبییەکبَی تێکۆغبٌ 

 تبرەکبٌ ڕأ صەَێیصٔٔ ضەصەیە غۀە 

گٕڵەثبسەکبَی  صٔٔ ضەصەیە ثە ئۀیُی سۆرەتبٔۀە سەریکی ثۆَکرصَی

 ژیبَی

 ئەی ئۀەی تۆ يُیت ٔ يُیع تۆو 

 ْەرصٔٔکًبٌ ڕێجٕاریٍ

 يٍ کۆڵەکەو ثۆ لەاڵی سەثبت

 تۆظ ضەَگەری ثۆو
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 ک غبعیر ِٔ  َیبیّ گسَگ تّ

                                                                    

 ژَێک ثە گَٕبْی َٕٔضتٍ نەگەڵ تریفەی يبَگ

 ثە گَٕبْی ثیُیُی سۀٌ 

  ثە گَٕبْی َبيۆثٌٕٔ نە َیػتًبَی پێکەَیُضا

 ٔ یّ  ِٔ غّ ثبِٔ چبٔ کسەکەيبٌ ئەَضێػەی ثّ   کّ کّ ڕِ گّ  نّ 

 کڕێ ئٕ ڕۆژێ َیٕ کیهۆ دەضرەت ئّ ّْ

 یُبٌ پەژارەیع ثۆ ضجّ

 ، یّ َضِ نًّ يّّ ع  و ژَّ ئّ

  کرێچییّ زەرصەپەڕصای  کّ ٔغّ کی دّ یّ ْۆصِ  نّ

 رێ صِ  ٌ صێتّ گًّ صِ ٔ زۆر ثّ   يضِٔٔ زۆر کّ  َبٔی "گسَگ"ِ  و ژَّ ئّ

 سبت ٔ َیبیی ڕائّ تّ  ک نّ یّ رِ تبٔ َیًضِ ر ّْ ثّ جبرێ نّ جبر ثّ 

 َگ  يّ  رْبتێکی ضّ سۆی ٔ ئەَضێػەکەی ٔ ثّ

 ی تەَیبییسۆر  صاتّ ٌ، صِ کّ ڵێٍ ٔ چی ئّ چی ئّ ش َبزاَێ کّ کّ 

چیرۆکی   َض کبت، کٕرتّ يبِٔ ی نەگەڵ تەَیبیی زِ ِٔ پێع ئّ گسَگ

 َٕٔضی ئّ

 ی الیەَە ڕَٔٔبکەکبَی تبریکی ثٕٔ ِٔ سٕێُضَّ  زی نّ زۆر دّ

یبٌ  ثّ کٕ  ٔ تبِٔ ی ئەو سبًَە تریفەییە غّ کّ تبریکّ  چرای ژٔٔرِ

  صاگیرضبِٔ

 َض جبرێک زێٕاَی سەڵٕەتگبکبَی ؼەریجی چّڵێٍ  ئّ



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

5 

 

  یبَیبٌ گسَگی ثیُیِٕ ضتُٕێژی ثّ ثۆ گرتُی صِ 

 ی ْەتبٔە ِٔ ریکی سٕێُضَّ ٔ سّ  ثێضارِ

 ٔێک گسَگ غّ  ی سۆو ثیُیٕيّ و چبٔاَّ تی ثّ َضجبر ٔتٕٔیّ زێٕاَەکە چّ 

 سٕارێ  تّ زیِٕ رثبٌ ٔ يبَگ ثۆی صاثّ ضّ  َیب چۆتّ تبلی تّ ر ثّ ّْ

گۆڕی غەراثی َبٔ گۆزەکبَی عٕيری سۆی  ێٕاَەکە ضٕێُضی ثّز

  سٕارصِٔٔ

  يهی گسَگ ئباڵَضِٔٔ  ضتی نّ يبَگ صِ

ضەـەر ٔ ئیُجبَە غکبٔەکبَی سۆرەتبٔۀە   ٌٔ ثّ ی سّ ٔاَّ ٔ غّ گسَگ ئّ

 ثیُێ  ئّ

 َێ ٔ ظ ئّ ثبِٔ  کٕ غێت سەیبڵ نّ ثۆ ڕۆژی صٔٔایی ِٔ

 تٕاَێ  ٔ تب ئّ ر گۆڕضتبَی سۀَەکبٌ ضّ  چێتّ ئّ

 ڕَێ. يٕچبٔ ٔ لژی ئّ صِ

  ٔ ثێ يێٕاَّ  غپۆغّ ٔاو ڕِ رصِ گسَگ ثّ

 اڵو ئۀەی صٔٔجبر ئۀ ضێجەرەی گسَگی صٔٔاَضثێ  ثّ

 صێٕاَّ  ٔ ثۆتّ  ئەزاَێ ثۆ گٕڵە صزرأەکبَی ژیٍ عبغمّ

* 

 ک غبعیر ِٔ  َیبیّ گسَگ تّ

 َٕێ ڵ ترضب ئّ گّ َٓب نّ تّ

 َیػتًبٌ  کب ثّ پبیس ئّ

  ِٔ یُٕٔضُّ و ئّ َگی ٔ سّ ٔ ثێضِ  ڕۆکّ چیرۆکُٕٔضێکی گّ

 ڕێژێت ٔ  تبٔ ئّ چبٔی ّْ
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 ْێُێ ر صائّ ـّ لژی ضّ

  ِٔ یٓۆَُّ َیبیی ئّ صیبر تّ ی پیرثٌٕٔ ثّ رگٕزغتّ کٕڵ ٔ ضّ گریبَی ثّ

 گسَگ زٔٔ زٔٔ سۆر ئەَێرێ ثۆضەر کۆاڵَە ڕێػُەکە ٔ 

 .ڕێجٕارەکبَی صٔٔصڵی ئێٕاراَیع نەپەَجەرەی گٕيبَۀە ئەڕٔاَێتە

 

 

 

 

 

ی ْەَبضەیەتی غَٕبضی : گسَگ نەتەضکەرەکەی کە تەيێکی چڕتێجیُی 

 ثەيجۆرەیە

صا ْێُرأە ٔ َٕٔضرأە کچی ڕەغەثب ٔ زریبٌ ْێهێکی ثەضەر َبٔ : گسَگ

 گسَگێکی َٔجٕٔ نە َٕٔتەکی غۀصا 

 غٕێُی نەصایکجٌٕٔ : َبسی گڕ

 ضبڵی نەصاکجٌٕٔ : دەرەش لۀيییەکە

 : ثە ئەضڵ زەرصەغتی ئبییٍ

ثبیهۆژییۀە يرۆڤێکی ثێ  ثبری غبرضتبَی : ثە یبضب کەو عەلڵ ٔ نەڕٔٔی

 .کەيٕکٕڕ

 

ثاڵٔ  ١٠٢٢ی ضبڵی ١٢٢تێجیُی : ئەو غیعرە نە گۆڤبری ڕايبٌ ژيبرە 

 ثۆتۀە.
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 ژیبٌ ثێڕەَگە ٔەک عبغكنۀصیٕی زەریبکبَۀە   
 

 نۀصیٕی زەریبکبَۀە 

 ۀە ثە ثیبثبَێک کەش صڵۆپە ثبراَێک َبگۆڕێت

 کچ نەگەڵ ضەـەر َبچێتە ژٔاٌ

 تەَیبیی جگە نەچەَض ثەصثەستێک ثەرۆکی کەضیتر َبگرێت

 ؼٕرثەت کەش َبَٕٔضێتۀە

 ژیبٌ ْەئٕی چیرۆکێکە ٔ ْەئٕ ڕۆژێک تۀأ ئەثێ ٔ

 .صیطبٌ صەضت پێضەکبتۀە
 

 نەو صیٕی زەریبکبَۀە

 کەش سەيی ثێ ثٍ ثَٕٔی کچی َییە

 ايۀە صاَبَیػٍپیرەکبٌ ثەصیبر ص

 کەش ضٕێُض ثەتەاڵق َبسٕات  

 کەش ـەرتەَەی ثٕٔک ٔ سەضٕٔی َەثیُیٕە

 .کەش ثە يٕثبیم کچبٌ ٔەڕش َبکبت
 

 نۀصیٕی زەریبکبَۀە

 ثەْبکبٌ یەکطبٍَ ثەْیچ

 ثەسبَٕٔیەکی صەثم ڤبنیۆو

 ثەچەَض ثەرصێکی دەالٌ ٔ ٔەَۀغەیەک

 .جٕاَییەکبٌ نەَێٕ صەـتەرصا صزێٕ صزێٕ صەرصەکۀٌ
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 نەو صیٕی زەریبکبَۀە 

 صار ئەضتێرە ئەگرێت ٔ 

 نەضەـەری جبٔیضاَەی غەپۆڵیػضا ثب ْبٔصەيی سۆی صەرصەسب

 ئێٕاراٌ يبَگ صاصەثەزێتە الی صەریب ٔ 

 تب صرەَگبَێک ْەلبیەتی َەسػە غێٕأەکبَی ثۆ ئەگێڕێتۀە

 ْەلبیەتی ڕٔٔسبَی ثٕرجی ثبثم ٔ 

 َەکبَی ـیرعۀٌٔتٕٔڕەثٕ

ی جەيػیض ٔ ْەڵٕاضیُی ٔێُەکێػەکبَی ثەرصەو ضەرگٕزغتەی تەست

 جەَگیسسبٌ ٔ 

 .کٕێرثَٕٔۀەی کبَییەکبَی ضەر ڕێگبی ئیًپڕاتۆری يەزٌ

 

 نەو صیٕی زەریبکبَۀە

 ـەنطەـەکبٌ ثەثێضەَگی صێٍ ٔ صەڕۆٌ

 سٕا کچەکبَی سۆی صەصا ثە غیعر ٔ يۆضیمب ٔ غبَۆ

 تبریکی سۆی نەڕَٔٔبکی تٕاَضۆتۀە

 ڕٔٔتیی نێ ئەڕژێکەَبر صەریب ئەڤیُی 

 .پبرکەکبَیع ثَٕٔە ثەجێگبی ًَبیػی يبچی عبغمە غەیضاکبٌ

 

 نۀصیٕی زەریبکبَۀە

 غەڕ ثەیبَیبٌ سەڵک نەسۀ ْەڵضەضتێُێ

 ـەتٕا نەثەرصەو لٕتبثشبَەکبٌ سۆی يەاڵش ئەصا
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 ـیضائی ضٕٔر ٔ ڕەظ صێٍ ٔ ضەرلەپبؼی ڕۆژەکبٌ ْەڵئەصەَۀە

 گٕنهە ئەَێٍ ثە ٔغە ٔ کتێت

 ە تەَیبکبَی عٕيری تەَیبیبٌ ئەژيێرٌکچبٌ ڕۆژ

ئٕيێضیبٌ تب َیٕە چۆک ْەڵئەکەٌ ٔ گطکی جۆگەی   يەکطییەکبَی

 ٔەدػەت ئەصەٌ

ْەَضێجبریع ضێ چبرەکیی ٔەڕضییبٌ نەپێضایە ٔ نەچکێکی سەـەتیع 

 نەضەر

 نەثەرصەرگب سۆڵی ـەَبثٌٕٔ ئەڕێژٌ

 .ضۆَضەی سەيیبٌ ثەصەضتۀە ٔ ثبؼەکبَی َەْبيەتی پێ ئبٔ ئەصەٌ

 

 نۀصیٕی زەریبکبَۀە

 ژَبٌ يەيکیبٌ ٌٔ کرصٔٔە

 يُضااڵٌ ْەر ثەيُضاڵی پیر ئەثٍ ٔ 

 تراژیضیب نەثەرصەو يبڵەکبٌ کەَبڕەی يەرگ نێئەصا

 دیسة َبَی سەڵک ئەصا

 عەلڵ نەَێٕ ـەتٕایەکی چرچۆنۆچضا َیٕە يەرگە

 .دٕکى دٕکًی لەرەلٕٔغە

 

 نەو صیٕی زەریبکبَۀە

 يرۆڤ ْەر ثۆ ئەيڕۆ صەژێت

 .ەش پرضیبرە ثێًبَبکبٌ َبٔرٔژێُێک
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 نۀصیٕی زەریبکبَۀە 

 يرۆڤ ثۆ ئۀیتر صەژێت

 تبیجەتًەَضییەکبَی يرۆڤ غبرأە َیٍ

 .ئبگبصارە ی ژیبَی ئیُطبَەکبٌسەڵک کٌٕ ٔ کەنەثەری صیٕی پەَٓبَ

 

 نەيضیٕی زەریبکبَۀە

 .يرۆڤ سۆیەتی ٔ ْیچی تر

 

 نۀصیٕی زەریبکبَۀە 

 .ب سۆی َەثێيرۆڤ ْەئٕ غتێکە تەَٓ

 

 صیٕی صەریبکبَۀە  نەو

 .ژیبٌ پەیکەرێکە ٔ يرۆڤیع پەیکەرتبظ

 

 نۀصیٕی زەریبکبَۀە

 يرۆڤ گەًَە ٔ ژیبَیع ئبظ

 

 

 ١٠٢١کبََٕٔی صٔٔەيی  – ١٠٢٢کبََٕٔی یەکەيی 

 



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

11 
 

 

 َەجیجساصاَە نەصەرگبی سەیبڵ ثضە ٔەرە ٔ

 

-٢- 

 غپرزەو ٔ ْەرچەَض صەکەو سۆيى ثۆ کۆَبکرێتۀە

 ثەضەر یەکۀە غیعرێکی جٕاٌ َبْێٍُ پبرچەکبَى

 صٔٔ غٕلەنە ٔ تبلێک نە یەئص

 ضەعبتێک نەثەـر ٔ

 ى پێیەەتٔێُەیەک نە جمجمەکبَی دەضر

 چەَض ئەضتەيە لطەکرصٌ ثە زيبَی ثبسچە ٔ

 ڕەصٔٔ کۀتُی ضێجەری کۆالرەکبَی َیٕەغۀ

 ثبزصاٌ ثەضەر سۀَە ضڕثٕٔەکبَی لۆزاسە پبڵ پێچرأەکبَی ـڕیٍ

 ی ْبٔارە ثێضەَگەکبَی غۀە ضەريبثرصٔٔەکبَب ثەئبگب صێىيٍ نەصەَگ

 کتێجەکبَی ْەراغجٌٕٔ ثۆ ضەـەرە ڕیع ثۆزەکبٌ

 ئەَێًە َێٕ ثٕسچە تەَکەکبَی ئٕيێض

 ثەغەلبيی ئبضًبَەکبَی ـڕیُب

 پیبضە ئەکەو نەگەڵ ٔەًْە ثێجبڵەکبَی َۀرەضی سۆغۀیطتی ئەـطبَەکبٌ

 ئەثى ثەئۆصیت ٔ ئەيرو

 غەلبٔێک نۀالی پرصی َبيٕراصی  نەگەڵ ضیسیؿ چەَض

 ئەگەو ثە ئیجهیص ٔ صەـڕو

 غٕیُپێی يبَگەغۀ ٌٔ صەکەو
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 ْەتب نەَێٕ چرایەکضا صەثى ثەالنەزاری گڕ

 ئەثى ثەکێڵگەی ڕَٔٔبکی ثەتبڤگەی سۆر

 ثەکەَض ٔ چۆيی ثسرثٌٕٔ

 ئەثى ثە عیطبیەک پڕأپڕ نەتبٔاٌ

 يەؼریجبَێک نەکٍ َیگبیەکی ژاکبٔ

 ئەچى ثجى ثە سۆثەسػێکیثەئبراضتەی ْەتبٔ 

 ەَگەکبٌڕٔثەنی نێٕڕێژ نە ٔتُی ضرٔٔتە ثێڕتە

 يەؼریجبَێک ئەثى ثەصار ئەَبَبش ٔ 

 چرٔتێک نە جٕؼسی ئۀ کەنێُبَەی کەَبٔو َبٌٔ ثبَیژە، پێئەکەو ٔ

 ثەپێی سبٔضی ئەتڵەضێک نە سۀٌ ٔ غێتی ئەڵئەگرو ٔ 

 ضێجەضێ تەاڵلی غیعر ٔ 

 و ئەصەوڕأەيبضی صەغتی لەراجی ئەو صڵە

 صەضتی ضێجەر ثەضێجەری ٔغە ئەگرو

 ثەضەر پػتی کەغتی کتێت َبٔ نەسۆو صەَێى ئەـطبَە.

 يەؼریجبَێک صٔای نەتێفکریٍ تۀأ ثٌٕٔ

 چەَض غەلبٔێک نۀالی ثیرە ئٕيێضێکی ٔغک ثۆٔە

 صەو صەَێى ثە گۆيی عەصەو ٔ َبيە ئەَێرو ثۆ ژیبٌ

 غك َبگروْەیٕٓ...ْەیٕٓٔ يٍ نەيەؼریجبٌ گٕێ نە زیکری عە

 نەپەَجەرەی ؼٕرثەتۀە سۆو نێ ئەثێ ثەچۆنەکە ٔ 

 ثە ضەيبیەکی کٕژرأی ژێر صارسٕريبیەک نە گَٕبِ

 ثەئبٔێُەیەک نە ڕٔٔتی
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-١- 

 ئەی پەڕە ضپییەکبَی گٕڵی گفت 

 ئەی غبزاصەی يەيهەکەتە ٔێراَجٕٔەکبَی صٔای جەَگ

 ئەی يەئیٕش نە يٍ

 ٔەچەَضجبر ْبتی ٔ ثەپبی پەتی سۆت ْەڵئەضٕ

 يەرلەصی صڵی سبيۆغى

 چەَضجبر پەڕۆی گٕيبَت ثەضتۆتە کێڵی ثیرکرصَۀە

 ضێ ثەرصی سڕت نە ثێجبٔەڕی ٔ صڵػکبٌ ٔ َبئٕيێضی

 نەضەر یەکتر صاصەَب ٔ يرازت ثۆ سۀَەکبَت صەگرتۀە

 چەَضجبر ْبتی ٔ زریبَێک نەپبراَۀەت َب ثەگژيب

 ڕۆژێ ئەضتێرەت ثەصیبری ثۆ صاگرتى

 َبثٕٔە َبٔ صەضت.جبرێکیتر کبَییەکت 
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-٣- 

 گەر ْبتییۀە؛ نەصٔای ئۀ ْەئٕ ثەتبڵ ثٌٕٔ ٔ سبڵی ثَٕٔۀەیەی عەغك

 َەجیجساصاَە نەصەرگبی صڵى ثضە

 َەجیجساصاَە ثبٔەغى ثۆ ثگرۀە

 ئەی پەری ضپیتر نە گٕيبٌ

 ئەی گەاڵی سۀٌ

 ئەی ٔەضٕەضەی ْەالثەْەال ثٕٔی غیعر

 تۆ َەجیجساصاَە ثۆو ٔەرە ٔ

 بَت ثۆ صەسەيە ضەر پػتيُیع صەرگبک

 تۆ َەجیجساصاَە ٔەرە

 يٍ ْۀرت ثۆ ڕاصەسەو ٔ 

 ترٔضکبییت پێضا صەصەو

 تۆ َەجیجساصاَە ٔەرە

 يُیع صەتطپێرو ثە غیعر

 ثەڕەغەثبی ٔغە ٔ

 ثەگەرصەنٕٔنی ئەَضێػە

 ثەجۆگەی ضۆز

 ثەتٕٔنەڕێی يبڵئبٔایی

 ئەتطپێرو ثە غُەی غەيبڵی ـێُک 

 ثەضۆزی صەرٔێػبَەی غًػبڵ

 ەجیجساصاَە ٔەرە ٔ يٍ ئەتطپێروتۆ َ
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 ثۀ صەریبیبَەی يەنە َبزاٍَ

 ثۀ ثبڵُضاَەی ـێری ـڕیٍ َەثٌٕٔ

 ثەْەتبٔی ضەريبثرصٔٔ

 ثەڕۆژی تبریک

 ثەسبًَێک نەصەرۀەی ژٌ ثَٕٔی سۆی

 تۆ َەجیجساصاَە ٔەرە ٔ نەصَٔیبی سەیبڵى ثضە

 يُیع ثیبثبَی سەیبڵ ئەکەو ثەـیرصۀضی نەززەت

 ە ٔ نەصەرگبی سەیبڵ ثضەتۆ َەجیجساصاَە ٔەر

 يُیع نەَێٕ ئۀ سەیبڵە ئەثى ثەتۆ.

 

 ١٠٢١ی ئبیبری  ٢

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە يیٓرەجبَی غیعری کٕرصیی نە کٕرصضتبَی گۀرە 

نە  ١٠٢٣ی تػریُی یەکەيی  ٩ٔ  ٨ٔ  ٢سٕێُضرایۀە کەنە ڕۆژاَی 

 .ەغبرۆچکەی ڕاَیە ضبز کرا ٔ نە کتێجی يیٓرەجبَیػضا چبپکرأ
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 ثۀێضا تێپەڕیى

 ثۀێضا تێپەڕێى

 کێػبَۀەی پەَجەرەیەکثەتەَیػت سۆنێک 

 نەژێر َطێی تبثهۆیەکی لڕٔلپضا

 ثەنێٕاری جۆگەنەیەک نەثبریُی ئەضتێرەصا

 تێپەڕیى ثەَبٔ ْبٔارێک کە سەریکی الٔاَضَۀەی سبيۆغی ثٕٔ

 نەپەَبی کتێجێکی ثەرچەلۆصرأصا گٕێى ْەڵشطت 

 ازاَەی ثۆ يبڵئبٔایی صەژەَراٌنەرزْێُەر ثٕٔ ئۀ ئبٔ

 گٕيبَجڕ ثٕٔ کبتێ ژیهەيۆکٕژەکبًَبٌ صەثیُی ثەیەک پێٕە

 ثەضەر ضەْۆڵی ئبگرا صەپەڕیُۀە

 نەثەرصەو گۆزەیەک غەراة

پەَجەی چرپەی نە غرٔثی ثەالی َبيەیەکی پێػتر سٕێُرأصا کە ٔرص ٔرص 

 صەَب ٔ  ترش

 صەیشطتە َبٔ صەيی پێػٓبتەکبَی ژیبَۀە

 ْبتە ڕێگب ٔ یەنەوگَٕضێک ؼب

 ئۆلیبَٕٔضێک نە پەرۆغیى صایە ثەر سۆر 

 ثەڕٔسطەتی گێڵگەیەکی ثبراٌ َەصیٕٔ

 پەَجەرەی زیُضاَێکی لبیى کرأ ٔ

 ضەرٔڕیػی ثۆیەکرأی يەؼریجێکی تبزەْەڵچٕٔ

 تێپەڕیى ٔ لبٔەیەکی نەَبٔ ضەريب دەغبرصرأو ْبتە پێع ٔ 
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 )*(ثکبت ٔ زەرـی يتًبَەی صەیٕیطت نەگەڵ نێٕەکبًَب ضیُ
سۀَی گەاڵ ٔ ـريێطکی ڕژأی يبضی ثکبت ثەسەَەی َبٔ نەپی کچێک نە 

 ْۀر
 صەیٕضت ـێڵ نە چبٔی ٔغە ٔ 

 نەثیُیُی ٔێُەی ژیٍ ٔ 
 نەگٕيبَی غیعر ثکبت

 ثۀێضا تێپەریى
 ثەالی ئۀ کبَیبَەی سۀٌ ثە يۆصێرَۀە صەثیٍُ

 گثە کٍ ئۀ ئەضتێراَەی سبڵیٍ نە ڕەَ
 ٔی سۀَی گەیػتٍ ثە يرۆڤپڕٌ نە ْێڵێ َەثیُرا

 ثەالی صارێک کە گرێجەضتی نەگەڵ يُضاڵی ٔەًْضا کرصٔٔە
 تب ضبڵ صٔاَسەی يبَگ جۆالَەی ثۆ ْەڵجەضتێ

 نەپبڵ صیٕاری گەراجێکضا تێپەریى 
 کەصەَگی َٕاَضٌ ٔ َیػبَضاَی ـهیًەکبَی ژیبَی نێٕە ئەْبت

 کەضەر کەضەر ثەضەرْبتی ڕٔٔسبَی سۆی صەگێرأە
 ٔ غبرصاتێپەڕیى ثەَب

 َەکبَی ضەيبثەکۆاڵ
 ثەثەرصەو غبَۆکبَی ثٌٕٔ

 ثەالی ضٕٔچی ْەلیمەتضا ثەسێرایی ْەَگبٔو َب
 سۆيى ثیُی ثٕٔو ثە گۆالٔ

 )**(ثٕٔو ثە صەریبچەی پێػجڕکێی ٔ دُضردۆپی ڕايٕضبٌ ٔ 
 يبچکرصَی ٔێُەکبَی تەَیبیی سۆو

 تَٕێهەکبَى تێپەڕاَض
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 ثەالی غًػێرەکبَی سەيضا تێپەڕیى 
 رٔضکەی گریبٌ ٔ ثەالی ث

 ثەالی ترٔضکەی ئٕيێض ٔ
 ثەَبٔ َبسی سۆو تێپەریى

 سۆيى ثیُی نەسۆو ئەچٕٔو
 سطبرو ْەر نەسۆو ئەچٕٔٔثی صەيبيک ڕٔ

 سطبو صەچٕٔٔغیعرو ْەر نەڕٔ
 سۆغى ْەر نەغیعرەکبَى ٔ

 ْەئٕغًبٌ نەئبزاری يرۆڤ صەچٕٔیٍ. ْەر
 ثۀێضا تێپەڕیى

 ثەر نە ْەاڵتُی سۆری ڕاثرصٔٔ
 بریُی کۆچی تبرأگەثەر نە ث

 ثەر نە کراَۀەی صەرگبکبَی صۆزەسی ژیبٌ
 ثۀێضا تێپەریى ثەر نە ضٕٔتبَی سۀٌ

 ْەر تەَٓب ثۀێضا تێپەڕیى
  ١٠٢١تػریُی یەکەيی 

 

)*( ضیُی ٔ زەرؾ یبرییەکی ثەرثاڵٔ  َبضرأە ٔ نە صەڤەری کەرکٕٔک 

 نەيبَگی ڕەيەزاٌ صەکرێ.

 رتدُضردۆپ : ثبزثبزێُٕ  جرت ٔ ـ)**( 
 

ثاڵٔ  ١٠٢٢ی ضبڵی  ١٣٢تێجیُی : ئەو غیعرە نە گۆڤبری ڕايبٌ ژيبرە 

 ثۆتۀە.
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 ئۀاٌ نەپەَبی ژیُۀە ٔەک گٕڵەثبر ضٕٔر صەچُۀە
 

 ئۀ زۆر سەيی تَٕض ٔ لیت ْێػتُۀەی يەيکەکبَییەتی

 زۆریع ڕلی نە ثەضتُی ضتیبَە

 ئۀ صەیۀێت يەيکەکبَی ـریٕ َەصا ٔ

 ە ڕۆَی غەراة ثیػێهێتەَٓب ثیکبتە صەو غیعر ٔ ث

 ئۀ جٕاَی سۆی َبیە َێٕ زەرـێکۀە ٔ صای ثە ڕەغەثبی َەْبيەتی

 زٔٔ زٔٔ ثەثۆَی غەڕەکبٌ ضەرسۆظ صەثٕٔ

 نەضەر چەلی ڕێگبکبَضا ْەئٕ ڕۆژێ ثە چەپکە گٕڵێکۀە صۀەضتب

 تب پێػٕازی نە پیبٔی سۀَەکبَی کب.

*** 

 ضەرثبزەکبٌ ْەئٕ سۆیبٌ صەغبرصۀە

 ی ترش ٔ پێکی غێتینەپەَبی ثٕتڵ

 صەچَٕٔە کَٕی نٕٔنەی چەکەکبَیبٌ ٔ نۀێٕە صەثَٕٔە ـیػەک

 صەچَٕٔە َێٕ سٕصەی ضەریبٌ ٔ صەثٌٕٔ ثەضەر ثۆ صٔا ئەصگبری ئٕيێضیبٌ

 َەصەسۀتٍ َۀەک ْەڵُەضُۀە

 ضەرثبزەکبٌ يەرگ ْەڵی َەثژارصٌ

 ئۀاٌ نەپەَبی ژیُۀە چبٔەڕٔاَی کەژأەی يەرگیبٌ صەکرص

 غەی ئیُطبَەکبٌ نەسٕێُی ضٕٔر ْەڵکیػراثٌٕٔڕیس ڕیس ال

 ٔەک گٕڵەثبر ضٕٔر صەچَٕٔۀە تب يرصٌ

*** 
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 ئۀ زٔٔ زٔٔ سۀَی صەثیُی ثە کۆتبیی جەَگ

 ثە ئبْەَگی ضەرکۀتٍ ٔ ضەيبی عبغمبَە نەگەڵ سۆغۀیطتەکەی

 صەیٕیطت ثبڕە چۆڵەکبَی غبر ضەريەضتی نێٕە ضٕٔرەکبٌ ٔ

 پێکەَیُە لەصیفەییەکبَی ثٍ

 ٔێڵی ثبٔەغێکی گەرو ٔ ڕايٕضبَێکی ضەرغێتبَە ثٕٔ.ئۀ 

 صەیٕیطت ثە تۀَٕرە زۆر کٕرت ٔ پێاڵٔە پبژَە ثەرزەکەیۀە 

 ثجێت ثە ثەغێک نە یبصۀەری عبغمەکەی

 ئۀ صەیٕیطت ثەَبٔ پبرکەکبَی سۆغجەستیضا گٕزەر ثکب

 َەک صەضت نە چەَە ٔ نەضەر پەیژەی چبٔەڕٔاَی

 پیرثٌٕٔ زەـەری پێ ثجب.

*** 

 

 ضەَگەرەکبٌ ثێسٔٔیبٌ ثە ژیبٌ صەکرص

 ْەئٕ نەَبٔ سٕێُضا ثجٌٕٔ ثە ْیًۆگڵۆثیُی ئٕيێض

 ثەصڵی ثێ صڵۀە تەيبغبی الغە ثەضەریەک کۀتٕٔەکبَیبٌ صەکرص

 صەیبٌ ثیُی سۀٌ نۀێ َێژرأە

 َبيەی صڵضارەکبٌ ثَٕٔەتە ثبڵُضە ٔ صەـڕٌ

 ٔێُەی صەضتگیراَەکبٌ ڕەظ ٔ ضپێتییبٌ نەصەضت صأە.

*** 
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 ئۀ نەگەڵ ْەر ثۆيجبیەکضا صڵی صاصەسٕرپب

 َسای صەکرص سۆغۀیطتە سٕصە نەضەرەکەی ثگەڕێتۀە

 ئەگەر ْیچ ثبؼێکیع َەيبثێ

 نە کەَبری ڕٔٔثبرێکضا دیکبیەتی صٔٔری سۆیبٌ ثۆ یەکتری ثگێڕَۀە.

 ئۀ ثبضی ترش ٔ ضەـەری ئەثەصی ضەرثبزەکبَی ثۆ ثکب ٔ 

 ڕێتۀە کە نە صٔٔری ئۀ ثیُیٕیەتیئەيیع ئۀ سۀَە ضٕٔرەی ثۆ ثگێ

*** 

 

 ئۀاٌ ترش ْبڕیُی ٔ يەرگ تەـرٔتَٕٔبی کرصٌ

 نەپەَبی يەرگیػۀە پێضەکەَیٍ ثە ژیبٌ

 ثە صێرە تۀأَەکرأەکبَی غیعرەکبٌ

 ثە سەیبڵە پەرتەکبَی َْٕەريەَضە ْێڵ َەَبضەکبَی غبر ٔ 

 کتێجە ضٕٔکەکبَی ضەر ڕەـەکبَی پػت ضەری ـەريبَضەیەک

 کەَیٍ ثە صەَگی گیسەی ـیػەک ٔپێضە

 ْبڕڕەی تۆپ ٔ گريەی تەلیُۀە سٕێُبٔییەکبٌ

 ئۀاٌ غێت ثٌٕٔ ثۆیە پێضەکەَیٍ

 ثەصەو پێکەَیُۀە ٔەک گٕڵەثبر ضٕٔر صەچَٕٔۀە.

*** 
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 ئۀاٌ ْەرگیس َەْبتُۀە

 کەش َەیساَی دیکبیەتی تۀأثَٕٔیبٌ 

 کەش َەیساَی چۆٌ ثٌٕٔ ثە تەو

 چۆٌ ثٌٕٔ ثە ْەڵى

 ٌ ثٌٕٔ ثە سٕێٍچۆ

 چۆٌ ثٌٕٔ  ثە يەرگ 

ئەيیع کەش َەیساَی ئێٕاراَێک چۆٌ گۆيەکەی لەراغ يبڵیبٌ ثٕٔ ثە صٔا 

 يبڵی ْەَبضەی

 کەش َەیساَی سۀَە ضٕٔرەکبَی چی ثٌٕٔ

 ئۀە َەثێ نە کٕرتەَبيەیەکضا َٕٔضیجٕٔی

 صەیبَجیُى ئۀاٌ صەثیُى ضٕٔر صەچُۀە

 نەثبٔەغی يرصَضا ضٕٔر ضٕٔر صەچُۀە.

 

 ئبضًبَی ئۆلیبَٕٔضی ئەتهەضی١٠٢١ی َیطبَی  ١

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 يٍ ثەغی سۆو َبکەو

 يٍ ثەغی سۆو َبکەو

 جبی ثتٕاَى ثجًە ْۀر ٔچ 

 ضێجەرەکبَی عەغك ٔ 

 ْەَبضەکبَی کتێت ٔ 

 يۆيضاَی یبصۀەرییەک ثػبريۀە

 پێطتی ٔغکۀەثٕٔی سۀَەکبَىچۆٌ ثە

 تەپڵی ئیًبٌ 

 کۀأ ضەڵتەی َبئٕيێضی ٔ

 ضٕسًەی ٔەْى ٔ

 ثەنەيی صەَگ ٔ

 لەپێهکە غۀێکی زڕ ٔ 

 ْەتبٔێکی ڕەظ ٔ تبریک 

 جۀەڵێک نە ثیرکرصَۀە ئەصەو ثەگڕێک نە ثیُیٍ

* 
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 يٍ ثەغی سۆو َبکەو 

 چۆٌ ثەصڵێک صٔٔ ئٕيێض ٔ

 ثۀغەیەک چەَض لەضیضە ٔ 

 یع چەَضیٍ ْەتبٔ ثگريەسۆثەغۀێک

* 

 يٍ ثەغی سۆو َبکەو

 )*(چَٕکە يٍ ٔ صەریب ئبٔکٕؾ َیٍ

 ئۀ ثێ ئیسَی يٍ سۆی صەکب ثەکێڵگەکبَی سۀٌ

 يٍ ٔ صەریب غیعری ْبٔثەظ صۀَٕضیٍ ٔ 

 ێیٍ ٔ صەچیٍ صەثیٍ ثەپەڕتٕٔکی ؼەصرگۆراَی صەڵ

 ٔ نە نى ٔ نەڕٔح زٔڵى صەکەیٍ نە صڵۆپ ٔ نەغەپۆڵ

 )**(نە ثبسچەی گڵکەَضی جبراٌ  عەضراٌ صەڕۆیٍ

 گٕڵێکی ضبڵی ْەغتبکبٌ ثۆٌ صەکەیٍ ٔ 

 )***(ثەصەَگی دەيەی کەيبنی سۆ يەضت صەکەیٍ 

                 * 
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 يٍ ثەغی سۆو َبکەو نۀەظ ثەگٕيبَى ثتٕاَى ثۆَی سۆو ثکەو

 ثەگٕيبَى ثتٕاَى سۆو نەئبيێس َێى

 ثتٕاَى سۆو ثجەو ثۆ ضیُەيبی ژیبٌ

 رثجًە ئەکتە

 )****(ثچًە ضەر صارصٔنکەی تەيەٌ

 سۆو ثُێريە ثەر صەرگبی يەصرەضەکبٌ ٔ 

 چبٔ نەکچبَی غەَگ صاگرو

 يٍ ثەغی سۆو َبکەو ئیتر چۆٌ ثجى ثە سبٔەَی صڵ

 کێ ثەرو ثۆ پیبضەی عەضراَی ڕاثرصٔٔ

 طتب چی نێجکەؤێُەکبَی صاْبتٕٔو ئێ

  ١٠٢١تەيًٕزی 

 غبٌ.ئبٔکٕؾ ؛ ڕێک، ثەلەصەر، ْبٔضەَگ، ْبٔ)*(

ثبسچەی گڵکەَض : ثبسچەیەکە نە َبٔەڕاضتی غبری ْۀنێر کە جێگبی )**(

 ژٔاٌ ٔ کۆثَٕٔۀەی عبغمبٌ ثٕٔ.

دەيەی کەيبنی : ثێژەری ثەَبٔثبَگی ڕاصیۆی صەَگی غۆڕغی ئێراٌ )***(

 ثٕٔ.

 صارصٔنکە : صارالضتیک)****(

ثاڵٔ  ١٠٢٢ی ضبڵی ١٣٢غیعرە نە گۆڤبری ڕايبٌ ژيبرە  تێجیُی : ئەو

 ۆتۀە.ث
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 ر ـّ کتێجی ضّ

 

 سٕار ْبتًّ کبَی ڕۆژگبرا ئّ جبصِ  ریت ثّ ریت ؼّ ؼّ

 َگی تۆ ثٕٔ صِ  َٓب گٕێى نّ تّ

 ر ثۆَی تۆ ثٕٔ کرص ّْ ر گٕڵێکى ثۆٌ ئّ ّْ

  ِٔ چٕٔيّ ر پبیسێکضا ئّ ی ّْ ؼًّ َّ ثّ

 ثیُی پۆڵێکى ئّ ر غّ ّْ

 ٔێکى غکبَضثێ رسّ یب ضّ ضبیّ رێک نّ ر ضێجّ ّْ

 ڕصا گۆراَیى ثۆ تۆ ٔتجێ ٔرێکی تّ ر ّْ ّْ ژێر نّ

 ر يبچێکیػى کرصثێ َٔێکى ثیُیجێ  ٔ ّْ ر سّ ّْ

  ِٔ ڵجضِ و ّْ رِ ـّ و ضّ ی کتێجی ئّ ڕِ تۆ الپّ

 ـیڕۆصاٌ یری يبچ ثّ  ؼّ نّ

 کبَی يُضاڵیى ٔ  َّٔ ی سّ ِٔ تبڵکرصَّ  یری ثّ ؼّ نّ 

 . تری تێضایّکبٌ چی يرصِٔٔ  کێػبَی پبضبرییّ یری ٔێُّ ؼّ نّ 

 کبٌ ضترأِ ثبڵ ثّ  ـطبَّ چیرۆک ٔ ئّ  نّ  ٌ پڕأپڕِ يّ ری تّ ـّ کتێجی ضّ

 گۆراَی صیم ٔ   نّ  پڕِ

 رثڕأ ی ضّ َضێػّ رگ ٔ ئّ يّ زی جٕاَّ دّ

 ثٍ  ڕ َّ ٌ ثب تّ ڵجکّ کبَتبٌ ّْ رٔاڵّ پٕٔزی غّ  ئێِٕ

  ِٔ ڕَّ پّ يی گٕيبَب ئّ چّ  ستێ نّ ِٔ

 کبَی يُضاڵیتبٌ ٔ  صڕاَی ٔێُّ  چێتّ ضتتبٌ َّ صِ
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 کبَی َبئٕيێضی نّ يّ  گرٌ نّ رص َّ ثّ

  جێًبِٔ  رو ثّ ـّ کتێجی ضّ و چی نّ یر، يٍ تێُبگّ ضّ  یرِ َض ضّ چّ

 ثێ ٔیطتی تۆ َّ سۆغّ  ک نّ یّ ٔأ ٔ پریبضکّ غیعرێکی کٕرتی َبتّ نّ  جگّ

  ِٔ غمى ثۆ ثشٕێُیتّ ی عّ یُێ صێی ْۆَرأِ تۆظ کّ

 ریت  ِٔ ستّ ژێر چرای سبيۆغی ثّ ثب نّ  رِ ئبزیسو ِٔ  رِ ِٔ صِ

  ِٔ ت ثشۆیُّ لیمّ راثی تبڵی ّْ غّ پێکێ نّ 

 یٍ يب ثکّ کبٌ ضّ ضتێرِ ٔری ئّ صِ ثب نّ 

 یبڵ کبَی سّ َێٕ گٕڵسارِ  ثچیُّ  ِٔ راثّ رگبی ضّ صِ  رسۆغی نّ ضّ  ثب ثّ

  ِٔ ثضۆزيّ ژێر ثبراَب يُضاڵی سۆو  چۆٌ نّ  ـێرو ثکّ  رِ ِٔ

 َبٔ ڕاثرصٔٔ  ِٔ چۆٌ ثچًّ  ـێرو ثکّ

 ثیبثبَب ثبٔەظ ثە ئبٔصا ثکەو  چۆٌ نّ

 تیػک چۆٌ ثگرو ٔ ضێجەر ثە تەرازٔٔی ٔەْى کێػبَە ثکەو

 ـێرو ثکە چۆٌ نە پبیساٌ ضەـەر کەو

 چ پێکەَیُێک ثشەيە َبٔ ئەنجٕٔيەکبَی ئبزار

 الپەڕەکبَی کتێجی تۆ َبضیٍ چۆٌ ْەڵضەيۀە

 نەضەر گرصێک نەتەو ْبٔار ثکەو چهۆٌ ثچى

 ئەی کتێجی ضەـەر ثب جبٔیضاَە ثگریٍ

 ثب ثگریٍ ئەی کتێت

 ثب ثگریٍ.

 

 ١٠٢٠ تػریُی یەکەيی
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 يەَفب جٕاٌ جٕاٌ سۆی ثبصەصا ٔەستێ ثەغەلبيی ژیبٌ تێضەپەڕێ

 

 يەَفب...

 ئەی گرصێک نە ئێع ٔ ثیبثبَێک نە تەڵز

 ئەی زٔٔيی چبٔی ْەڵٕەریُی کبيیرای عٕير

 ڕەَگڕێژی نە ترأیهکە ْەڵکێػرأ ئەی

 ئەی ضەيفۆَیبی پیریی ثە ٔیمبر ٔ تەيەٌ

 ئەی ئبيبژە

 ثۆ َیگەراَی صڵەسٕرپێی کچ ٔ کٕڕە صەزگیراَضارەکبَی ٔەتەٌ

 ئۀاَەی ثە َبکبيی صەيرٌ ثەر نۀەی ثگەٌ ثە ْەرێًە ضۀزەکبَی يبچ

 ئۀاَەی ضەر نەصٔٔیبٌ صەَرێ ٔ 

 بَی ژیبٌصەسرێُە ئۀصیٕٔ ضُٕٔرە ثبٔەک

 ثۆ َیگەراَی صەضتهەيالَێی عبغمەکبَی ٔ ترضت ْەیە َەگەٌ ثە یەک

 ئەی ئۀە َییە نە صٔاَۀە ثٌٕٔ ثەیەک

 )*(ضٕێُض ئەسۆٌ ثە ضەیراَگبکبَی ٔەکبغە ٔ ئۆيەريەَضاٌ

 )**(ثەثۆضەکبَی جەثەل ثۆر

 ضٕێُض صەسۆٌ ثە َەزاکەتی غێتەکبٌ ٔ 

 یيُضااڵَی نە سػتەثرأی ضەیراَەکبَی يُضاڵ

 ئەی يەَفب...

 ئەی گٕڵەثەڕۆژە ڕٔٔ نەْەتبٔەکەی َیػتًبٌ
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 ئەی ئەضپە ثبڵضارەکەی سۀٌ

 ئەی صٔٔرگەکەی ئۀصیٕ گٕيبٌ

 تۆ نە کٕێضا صەضتی َبيۆییت گرتى ٔ ثە ثبسچەکبَی ؼٕرثەتب

 پیبضەی يەرگی ئەثەصیتبٌ کرص.

 چی ٔای نێکرصی نەژیر ثبراَی ڕەَگبٔڕەَگی سۀَضا

 نەگەڵ يُضا نەپرضەی ئبٔ صاثُیػی ثەصیبر تەريی زەيەَۀە

 ضێجەرەکبٌ نەثەر ْەتبٔ ْەڵجشەیٍ ٔ 

 ڕەصٔٔی َبئٕيێضی ثکۀیٍ

 ئێٕاراٌ گۆڤەَض ثگێڕیٍ ٔ

 ضجەیُبَیع غیعر ثڵێیٍ ثۆ ئەثەصییەت

 يەَفب...ئەی صٔٔکەڵی پێچکەرۀەی ضەرزەيیُی ضبرص ٔ سەيُبک

 ئەی ثبیەلٕٔغی ضەر سەیبڵی ثەستۀەری 

 ثەری غٕٔغەی ضەـەرپەَبْەَضەی ضەر ڕٔٔ

 يەَفب...ئەی ـەرغی رەَگبٔڕەَگ نە گەاڵی ْەڵٕەریٕ

 ئەی گۆراَییە ؼەيُبکەکەی صٔٔری ٔ تەَیبیی

 ئەی ضرٔٔصی دٕزٌ ٔ صڵۆپەثبراَی صڵُۀایی

 ئەی يەَفب...

 ئەی کبَیبٔە نێشُەکەی پڕ نە تەَیبیی ٔ تبریکی

 ئەی زٔڵًەتی ٔەدػەتی ڕٔدکٕژ

 ٌ ٔ غیعرئەی ثێطتبَە ثێجەرەکەی صاْێُب

 يٍ نە کٕێ ئبٔێساَجَٕٔی رٔح ٔ غیعر
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 ڕٔح ٔ ڕَٔٔبکی 

 صڵ ٔ پێکەَیٍ ثجیُى.

 يٍ نە کٕێضا لەرضیهی ٔغکۀەثٕٔی ثەْبری صرەَگکۀتٕٔت 

 ثکەو ثە صەو کٕإَٔی ضبرصۀەثٕٔی ئٕيێض

 يٍ نە کٕێضا ضەـەرەکبَی عٕير ڕیس ثەَض ثکەو

ەری يبڵ جێٓێػتٍ ضەـەری کبَگۆڵکێ..ضەـەری چٌٕٔ ثۆ لٕتبثشبَە..ضەـ

 ٔ تبرأگە

 چەَض نە َبئٕيێضیضا صەضت ثە کسثَٕٔی چبٔاَی عیػمى صەکەو

 چەَض نەگەڵ ْەڵکرصَی ڕەغەثبکبَی سۆڵەيێع

 يٍ َیگبرەکبَی يُضاڵێى نەپەنٕپۆ صەکۀٌ ٔ 

 نەضەر چۆکبٌ ْەر نۀێضا 

 ێٕ تبثهۆ صەتٕێُۀە.نەَێٕ نًضا ..نەَ

بٌ ئبٔێتە صەکرص ٔ ئیُجب يٍ گۆزەکبَی سەیبڵى نەگەڵ ضپیضە ٔغکەک

 صەيػکبَضٌ

يٍ ڕۀڕۀەکبَی پیریى ثەصڵػکبٔییۀە ـڕێ صەصایە َێٕ عەيجبرەکبَی 

 ؼٕرثەت

 ئبٔازەکبٌ نێى صەثَٕٔە ـڕۆکەی لبلەز ٔ 

 َیػتًبَی سۀَەکبًَیبٌ ثۆرصٔيبٌ صەکرص

 صەثٌٕٔ ثە ثب ٔ لژی کچی تبزە غیعرێکیبٌ صەئبڵۆضکبٌ

 صەثٌٕٔ ثە غٕٔغەی پەَجەرە ٔ 

 تەيەَى تێضا صەثیُی ٍ ـهیًی ْەئٕي
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 یبَیع صەثٌٕٔ ثە ـڕـڕۆکەی سەیبڵ ٔ 

 سٕنیبٌ صەسٕارص ْەتب صەثٌٕٔ ثە ڕۀە کبريبيسێکی ثُبری لەَضیم

 ثەصارضتبَێک نە ٔەْى

 ەَگەکبٌ ٔ ەپێػبَگبیەک نەتبثهۆی جیُۆضبیضی ڕث

 ە ٔ ڕاکێػبٌغێٕە ٔ لەثبرە ٔ صەَگ ٔ جٕٔڵ

 ێسێکی ْیطکرصٔٔئبيبژەکبٌ نێى صەثَٕٔە پەرەي

 صەثٌٕٔ ثە چبٔیهکەی ؼٕثبر

 ثەپەَجەرەی صٔٔکەڵی ڕەظ

 ئەی يەَفب چیتر صەضتی غەلبيەکبٌ يەگرە

 تبزە صەریب سۆی نە َبسی جەَگەکبٌ ڕٔاَضٔٔە

 ئەی يەَفب نە سۀ ٔ

 ثیرکرصَۀە ٔ ژیبٌ ثێیتە صەرێ یبٌ

 ئێًە نەتۆ ٔ نەَبسی تۆیٍ تبکٕ ئەثەص

 

 

 ١٠٢١تػریُی یەکەيی 

بغە ٔ ئۆيەريەرصاٌ َبٔی صٔٔ يەزارگەٌ نە َبٔچەی ضبڵەیی ٔ )*( ٔەک

 غیٕەضٕٔری ثُبر سبڵشباڵَی کەرکٕٔک

)**( جەثەل ثۆر َبٔی َبٔچەیەکە نە ثبغٕٔری ڕۆژْەاڵتی غبری 

 کەرکٕٔک.
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 ضێٕێک نەثبسەڵی غیعرصا

 

 ئۀ ضێٕاَە يەصەرە يٍ ثیضە ثە تەيەٌ

 ٔٔەثیضە ثۀ نێٕاَەی کەتبيی غەراثی ضێٕیبٌ َەکرص

 ثیضە ثۀ کیژاَەی کەضێٕی دەز نەثبسەڵیبٌ کريێ ثٕٔە

 ثیضە ثە سۀٌ

  سۀَی گەیػتٍ ثە ضێٕەکبَی ئٕيێض ٔ

 تبضەکبَی َٕٔضتٍ نەگەڵ غەراة

                       *  

 ئۀ ضێٕاَەی ثەَیبزی ثیبَضەیتە يٍ  غیهەی عەغمی پیب ثڕژێُە

 ەو ئەگرٌنەَیگبکبَی جٕاَیضا ْەڵێیبٌ کێػە ْەتب ثۆَی ئبص

 ثیبَجەرە ثەر ْەتبٔی نەضەريبصا ٔغکۀەثٕٔ

 ئۀ ضێٕاَە يٍ صەگرٌ ٔ يُیع نەضێٕصا صەسُکێى

 نەگەڵ "ثب"صا َٕٔضتى ٔ ْۀرو ثٕٔ

 نەگەڵ تبرأگە َٕٔضتى ٔ ؼٕرثەتى ثٕٔ

 نەگەڵ ضێٕ َٕٔضتى ٔ سەرصەنى ثٕٔ

 غەکرەضێٕەکبَی عەغك چبٔەڕی َبکەٌ پێجگەٌ ٔ ثجٍ ثەغهکە ڕازی َٓێُی

 ثەئۆلرە نێجرأییۀە ضێٕێکی يێشەکڕێژ ئەَێتە ثبسەڵی ٔ يبج

غۀە ضٕٔرەکبَی سُکبٔ نەغەراثیع نەؼرٔری غیعرصا ئەثٍ ثەتەڵەزگە ٔ 

 ثێئٕيیضی صەگرٌ
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يٍ نەَێٕ صارضتبَێک نە ضێٕ ٔ ثۆٌ نەگەڵ سۆيضا غەراثی ضێٕ  

 ئەسۆيۀە

 غیعرێکى صێ ٔ يبٔیە ٔ ضتیبٌ صائەکەَێ ٔ سۆی نەغەراة ْەڵئەکێػێ

 پەرصاسێ صێ ٔ غیعرو ئەَێ ثەنێٕیۀە تب ئبرەلەی ضێٕ صەرصەصا

 يُیع کتێجێک نە يەززە ٔ 

 کۆاڵَێک نە ضەرسۆظ ثٌٕٔ ٔ 

 ثبسچەیەک نە ڕٔٔتجَٕٔۀە ئەَێًە ثەرصەيی غیعر ٔ 

 کبَییەک نە چبٔثڕکێکبَی صٔٔ صڵی ٔ 

 ثەنەيێک نە ٔڕێُەکبَی ٔەریٍ ٔ 

 پەرصاسێک ٔەْىجٕٔتێ يەيکی کٕترێکی ثێُبضُبيە ئەصەو ثە

 ئۀ ضێٕاَە ثشەرە َبٔ ضەثەتەیەک نە سەیبڵ ٔ ثیضەرە صەضت کچۆڵەیەک 

 ئۀ سۀَبَە ثشەرە ضەر ضیُی ـڕیُی چۆنەکە

 ئۀ دەزاَە ثئبسُە َبٔ گۆزەی صرزثرصٔٔی صڵێك

 يٍ سۆو صڵى الیەکی غیعرە ٔ الیەکی غەراة

 يٍ سۆو غیعرو الیەکی سۀَە ٔ الیەکی سەیبڵ

 ی ضێٕە ٔ الیەکی يەضتیيٍ غەراثى الیەک

 يٍ سەیبڵى الیەکی ـریُە ٔ الیەکی صەریب

 يٍ سۀَى الیەک کچە ٔ الیەک ثبسچە

 يٍ ضێٕو الیەک تۆیت ٔ الیەک سۆتیت

 ئۀ ضێٕاَە ثُێرۀە ثۆ ضەر صارەکبَی تەيەٌ

 ثیضەرۀە ثە گرصەکبَی ْەرزەییى
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 ثیجەرۀە ثۆ کۆغی يُضاڵێک نە تەو

                    * 

 ۀە َبٔ ثەراَپیهی يٕدیجەتثیشەر

 ثیکەرۀە َبٔ ثبٔەغی ڕۆژەکبَی ثێ غەراثیى

 نەثەرصەو يەضتیًی صاَێ تب يەضت ئەثێ

 تب ضەرسۆظ ئەثێ ثە غەراثی تەَیبیی

 تب پڕ ئەثێ نە عەتری ثٌٕٔ

 نەثۆَی ثٌٕٔ

 نەثۆَی ضێٕ

 ئۀ ضێٕاَە يەصەرە يٍ ثیضە ثە تەيەٌ

 ەکرصٔٔەثیضە ثۀ نێٕاَەی کەتبيی غەراثی ضێٕیبٌ َ

 ثیضە ثۀ کیژاَەی کەضێٕی دەز نەثبسەڵیبٌ کريێ ثٕٔە

 ثیضە ثە سۀٌ

  سۀَی گەیػتٍ ثە ضێٕەکبَی ئٕيێض ٔ

 تبضەکبَی َٕٔضتٍ نەگەڵ غەراة

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=507527255933506&set=a.132619093424326.19286.100000287088350&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=507527255933506&set=a.132619093424326.19286.100000287088350&type=1&relevant_count=1
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 صٔاجبر ئەچًۀە الی ڕٔٔتیی

 

 ثەڕٔٔتیی ثەغەلبيەکبَی سەیباڵ پیبضە ئەکەو  

 صٔاجبر ئەچًۀە الی ڕٔٔتیی

 ڕٔٔتیی ئەيجبتۀە الی سۆی

 یەک یەک جهی یەئص ٔ ؼٕرثەتى نەثەر صائەکەَێ 

 نەتەَیػت سۆیۀەو صائەَێ

 يُیع نەجەضتەی ئەڕٔاَى ٔ زۀلی ڕٔٔتییى ْەڵئەضێ

 نەڕٔٔتیی ئۀ سۆو ئەثیُى ثٕٔيە ثە ئبٔێُەیەک ٔ 

 کچبَی ڕٔٔت ضەیرو ئەکەٌ

 نەسۆغًب ڕٔٔتیی ْەر ثەڕٔٔتیی ئەثیُى

 نەڕٔٔتییب يەيکی ژَبٌ ٔەکٕ گڵۆپ صائەگیرضێٍ

 جگە نە چەپکە تیػکێکی جێًبٔی سۆرصەضت ئەثەو ثۆ لژی ڕٔٔتیی 

 چی صیى نەگەڵ صەضتضا َبیێ

 صەضتى صەچێتە َبٔ جەضتە ٔ  کەصەضت نەجەضتەی ڕٔٔتیی صەصەو

 صڵیػی صێتە َبٔ نەپى

 ڕٔٔتیی ڕٔٔتتر صێتە ثەرچبٔ تەَبَەت نۀصیٕی جەضتەی، 

 پەرصەی پەَجەرە ٔ ضتیبٌ ٔ الپتۆپەکەو نێٕە صیبرە
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 ٔا ئەزاَى سۀٌ ئەثیُى

 صێت ٔ سۆیى نێ ئەئبڵێُێ ٔ ڕٔٔتی صێتە َبٔ نەغًۀە

 يُیع تێر ئەثى نەڕٔٔتیی

            * 

 ی ڕٔٔتیی ٔەرزی ثەریەککۀتُی دەزە ٔ جەضتەیۀەرز

 ٔەرزی ڕٔٔسبَی صیٕاری ئەَضێػەیە ٔ ثەرثەضتەکبَی سەیبڵە

 نۀ ٔەرزەیب ثبراٌ ڕٔٔتە ٔ 

 ْەتبٔ رٔٔتە ٔ 

 غیعر ڕٔٔتە ٔ 

 يُیع ڕٔٔت

        * 

 غەلبيەکبَی ڕٔٔتیی پڕ نەئبٔێُەٌ

 ْیچ کەش ْێُضەی يٍ َەچۆتە ثەرصەو ئبٔێُەی ڕٔٔتیی

 تبزە صەڵێی ثبنك ثٕٔە ٔ ٔٔتییى  کەچی ڕ

 ْەئٕ ڕۆژێک سۀَی َٕێ َٕێ صەثیُیت ٔ 

 سۆی نێ صەثێت ثە ضۀصاضەر

                * 
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 پەلرەَجێک ڕٔٔتییى ثضەَێ

 ثب ؼٕضڵی جم نەثەرکرصَى نە نەظ صەرکەو

             * 

 نەڕٔٔتیضا ئەتٕاَى ثە سەیبڵ ثفڕو

 يەیهی کەَیػکەکبَی ثجەو ثۆ الی سۆو

 نەتەَیػت جبصەکبٌ گۆراَی ثڵێـى ٔ

 غیعر ثە ڕٔٔتی ثطپێرو

 ضەيب نەڕٔٔتی ْەڵکێػى

 تێُٕٔێتی کبَی ثە ئبٔی ڕٔٔتی ثػکێُى ٔ 

 سۆغى ثچًۀە الی ڕٔٔتی

 

 

 ١٠٢١تػریُی صٔٔەيی 
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 پیبٔێک نە ئەـطبَە

 

 پیبٔە پیرەکەی َبٔ صەریب

 صەضتەکبَی کرصثٕٔ ثە ضۀڵ ٔ 

 جەضتەغی ثەثەنەو

 سۀَی ڕەَگبٔڕەَگی  پۆل پۆل

 ثۆ کەَبرەکبَی جٕاَی صەپەڕاَضۀە

 ضەرکەظ ثٕٔ ضەرکەظ

 گٕێی َەصەصا ثە غەپۆڵ ٔ ثبٔ ٔ ثۆراٌ

 َەصەترضب ثًرێ

 کەيٍ ئۀاَەی ترضی يرصٌ نەصڵیبَضا َییە

 کەيٍ ئۀاَەی ثبکیبٌ َییە نەکٕێ ئەيرٌ

 ُێتۀەێپیبٔە پیرەکە صەیٕیطت سۀَەکبٌ ثپەڕ

 ئۀضب چی صەثێ ثب ثجێ

 پیبٔەکە نەَبٔەڕاضت صەریب تەيێک ثرصی 

 ثە پبیبَێک صٔاییٍ پەرصەی ژیبَی صاصرایۀە

* 
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 لرغێکی ئیرەیی نەتٕپەتی کرص ٔەستێ

 پیبٔە ئەـطبَەییەکە ثٕٔ ثە يبريبضی

 َب ثٕٔ ثە َەْەَگ

 ثٕٔ ثەْەتبٔی صەریبیی ٔ 

 ژێر ئۆلیبَٕٔضی سەیبڵی صرۀغبَۀە

 غیعرێکضا ئێٕاراٌ پیبضە ئەکبپیبٔەکە ئێطتبظ ْەر يبٔە ٔ نەَبٔ 

 نەکەَبرێک نەگەڵ کچە سەیبڵێکی جٕاٌ سۆی صەصاتە ثەر سۆری ْبٔیٍ

 کە صەغشۀێت

 صێت نەَبٔ ئەو ٔڕێُەیە چبٔ نێک ئەَێ

 پیبٔە ئەـطبَەییەکە يرص ثەاڵو يبٔە

 سۀَەکبَیع نە ضڕەصاٌ تب نە صٔٔرگەی سەیبڵی جٕاَی صا ثًرٌ

 َەک ضەرزەيیُێکی تبریک

 زیُضٔٔە! ثەاڵو ئێطتبکەظ پیبٔە يرص

 

١٠٢١-٢١-١٣ 
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 کچە پرچ صرێژەکەی يبیکۆـطکی

 

 غیعرو َٕٔضی

 ٔیطتى ثیضەو ثەْبٔڕێیەک

 تەيبغبو کرص 

 نەتەَیبیی کٕغُضەصا َیًە ْبٔڕێ

 ثۆیە ثەَبيٕراصییۀە غیعرو ثرص ٔ

 ئێطتبظ َەيضایۀە ئبٔڕێ

               * 

 

 ٔیطتى ثۆ کچێکی َەغًیم ثیشٕێًُۀە

 )*(ٔەکٕ "َیُب" پرچ کٕرتەکەی ضبثت ڕەدًبٌ 

 نەپرچی صەصأ  یکە لرصێهەی ئەضتێرە

 سۀَی صەکرص ثە چەکٕظ ٔ صاش

 )**(ٔەک کچە ڕٔٔتەکەی َەزار

 َەضتیبَی نەثەرصایە ٔ َەژێرکراش

                   * 
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 کٔٔیطتى ثیضەيە صەضت کەرکٕ

 کەچی ئۀیع نەغۀێکی يەنٕٔل صەچٕٔ

 بضەی ثرصثێيبَگی زٔیر ت

 نەگۆيێکی سُکبٔ ئەچٕٔ

 ثبرٔٔت ْەَبضەی گرتجێ

                * 

 صايە صەضتی ٔغە ٔ ٔتى

 ثب َەثى ٔڕ ٔ کبش ٔ گێژ

 ئەو گۆراَییەو ثضەرە صەضت

  کرێکبری ثبَگۀاز ثێژ

 

 ١٠٢٣یبَسەی کبََٕٔی صٔٔەيی 

 

 

 

 

 

 

 َٕٔضیٕیەتی.)*( يەثەضت ڕۆيبَی )َیُب( یە کە ضبثت ڕەدًبٌ 

 ەضت َەزار لەثبَی غبعیرە.يەث(*
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 پیبٔە گۀرەکبٌ
 

 پیبٔە گۀرەکبٌ ثە کَٕی صەرزی ثبریکضا صێٍ ٔ صەچٍ 

 ئەَگٕضتیهەی َمێًیبٌ نەپەَجەصایە

 کەرغیبٌ ْەیە ٔ

 دەز نە ثۆَی پبرە ئەکەٌ 

 نە َێٕ سۆغیبٌ زۆر ثە جٕاَی نە ـیتی یەکتر تێئەگەٌ

 سیػک َبکەٌپیبٔە گۀرەکبٌ َەسۆغٍ ثەاڵو کەضیبٌ ضەرصاَی پ

 دەزیبٌ نێیە الی ـبڵچییەک َبٔ نەپیبٌ ثۆ تەيبغب کرێ

 پیبٔە گۀرەکبٌ زۆر ثرضیٍ  

 یەکی یەک صٔٔ ضیًکبرتی لبچبسیبٌ ْەیە  

 دەزیبٌ نە ضەـەر کرصٌ ٔ ڕائٕضبَی کچی گەَجە

 ئۀپیبٔاَە ضەرلبڵٍ ٔ کبتیبٌ َییە ثشٕێُُۀە

 کبتیبٌ َییە ٔەاڵيی يۆثبیهەکبَیبٌ ثضەَۀە

 ە ـەیطجٕٔک ْەر يەپرضە... صێٍ ْەر ثۆ چەَض الیکێک ٔ  ئۀ

 گفتٕگۆیەک نەگەڵ ژَێک، یبٌ ثەزيبَی ئۀاٌ

 "زەعیفە" یەک ثێُُە صٔاٌ 

 ئۀ پیبٔاَە یەکتر ثە ڕأچی َبٔ ئەثەٌ

 ئۀ پیبٔاَە لبتیبٌ نەثەرە ٔ 

 ْەتب ثڵێی چڵێطٍ

 ضەر ٔ ضًێڵیبٌ ثە ثۆیە غبرصۆتۀە
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 کبَیبٌ زۆر پێشۆغەچبٔپێکۀتٍ ٔ صیضاری يیضیب

 ئۀ پیبٔاَە ثباڵ ثەرزٌ نەْەيبٌ کبتیػضا گرگٍ

 سٕێُضۀارٌ ثەاڵو نە سٕێُضَۀە َبگەٌ

 ئۀ پیبٔاَە ثەجفرە یەکتر ئەصٔێٍُ

 پڕ َٓێُیٍ

 زيبَیبٌ ٔەک غٕٔغە نٕٔضە

 ئۀ پیبٔاَە نە ضەرثبَبٌ َبسۀٌ ٔ 

 َبچُە کتێجشبَەی گػتی

 ت نەثەرەئۀاٌ َبٔی ڕێطتٕراَت ٔ یبَەکبَیبٌ گػ

 ئۆتۆيجێهی يۆصێم ثەرز ٔ کیهۆيەتر ضفر َەثێ نێی َبسٕڕٌ

 ئۀ پیبٔاَە ْەئٕ ژیبَیبٌ صرۆیە

 چَٕکە کەضێ پیێیبٌ َبڵی

 ثەری چبٔتبٌ صٔٔ ثرۆیە. 

 ئۀ پیبٔاَە 

 نەثەرصەو "جُص انهطیؿ"صا ْەتب ثڵێی سبکیٍ، سبکی

 ٔەنێ ڕٔٔ ثە سەڵکی ضبصە ٔ ضتەو نێکرأ

 پڕأپڕٌ نە سیبَەت ٔ 

 نێٕاَهێٌٕ نە َبپبکی

 ١٠٢٣ئبزاری 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 نەژێر نێسيە سەیبڵ صەیجرص ثەڕێٕە

 

 ثبراَی غێت نەژێر نێسيەیەک نە

 ْەَگبٔەکبَی سبٔ ٔ نەضەرسۆ

 پػتی چەيبٔەی کرصثۆٔە چەتر

 ْبٔڕێیەتی گۆچبٌ ٔ سەیبڵ ثە

 ٔغکێتی نەنەظ صەرئەچٕٔٔرص ٔرص 

 ثیری چٕٔثۆٔە کە ئێطتب پیرە ٔ َبتٕاَێ ڕێ ثکبت

 ئۀ نە ڕاثرصٔٔ

 نەَبٔ تەيێکی یبصۀەریضا 

 نەگەڵ کەپهەکەی نە ژێر ثبراَضا پیبضەیبٌ ئەکرص

 سۆغۀیطتییبٌ تێکەڵی سۀٌ ٔ ْەَبضە ئەکرص

 ثبضی ژٔاٌ ٔ 

 یەکەيیٍ يبچ ٔ 

 یەکەيیٍ غۀی پێکۀە َٕٔضتٍ

 یگبیەکەيیٍ َ

 گەاڵی ٔەریٕ ٔرص ئەثَٕٔۀە ئیُجب ثە لبلب نە

 نە ئێٕاراَی ضبيبڵی غبریع

 يبَگیبٌ ئەکرصە غبْیض ثەضەر یەک

 سۆیبٌ ثە تریفە صەپۆغی 
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 نەضەر لەص صاری تەيەٌ َبٔ ٔ

 ثەرٔاری یەکەو یەکتر َبضیُیبٌ ئۀَٕضی

* 

 َبتۀێ سەیبڵ ثەجێت ثٓێڵێ ٔ ثەتبلی تەَیب ثًێُیتۀە

 ثەجێی َەْێػتٕٔیْەر گۆجبَەکەت 

 صڵضارەکەت ٔ 

 غۀە جٕاَەکبٌ

 ضەـەرەکبٌ ٔ جریٕەی ثبڵُضە گػت جێیبٌ ْێػتی

 تەَیب يبٔیۀە ْەتبکٕ يەضت ثی ثە ـێُکبیی غۀ

 ثۆَی تەَیبیی ٔ 

 گڤەی ٔ ْبژەی ثب

 ثە نەریُۀەی صاری تەيەٌ ٔ 

 يۆضیمبی صٔا ْەَبضە

 يەْێهە سەیبڵ تەَیب جێت ثێڵێ.

 ی چەيبٔەی َبٔلەص گٕغرأايبڵئبٔا َەکەی نە سەي

 يبڵئبٔا َەکەی نەصاری ـڕیٕ

 نە غکطتی ئٕيێض، 

 نە سۀَێکی ـریٕ سٕارصٔٔ

 نە ثەرصێک کەسەریکی تبغیُی پەیکەری ضەـەرە

 نە ْەتبٔێکی ڕەغضاگەڕأ

 نە سَٕچەیەکی پیر
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 يبڵئبٔا َەکەی نەضێجەری ڕٔٔت

 نە چبٔیهکە تەڵشەکبَی ضەر ڕٔٔيەتی ڕۆژگبر

 اٌ ثەرصەی َٔەکەی صەضتی ثبر

 ثڕۆیتە ژێر ضەيبی ؼەيگیُبَەی غیعر

 تۆ نە ئێطتب ْەر سەیبڵ ٔ غیعر ٔ ثبراٌ َبيەکبَت صەسٕێُُۀە

 ْەر کەَبری صەریبی تەَیبیی ژیبَتە لژی چەرئٕت صاصەْێُێ

 َەکەی ٔاز نە سەیبڵ ثێُی

 َەکەی زٔیر ثی نە ڕاثرصٔٔ

 َەکەی ..َەکەی

 ١٠٢٣غٕثبتی 
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 تبيی ـەَب

 

 ثە َسای گٕڵۀە کۀتًە غٕێٍ تۆراَی ثب

 ثەترضۀە ئەيپرضی ثٕەضتە ثب صڕکەتێهی غۀ َیگبکبَت زايضار َەکب

 ثەصەو ڕێٕە ثب ـیکەی ترضی نێئەصا ٔ 

 يُیع پەَجەکبَی صەضتى نەڕاڕاییضا صەتەلبٌ

 چەَض صٔٔصڵ ثٕٔو َەيضەتٕاَی ثجى ثەصەرثەَضێک نە صەَگ

 و سۆيى ثەپەرتی ضپبرصە چَٕٔە َێٕ جٕؼسی ضەيبَیگەراٌ ثٕٔ

 تب ٔەک زۆرثب سۆو ثُێريە ثەر تبلە تبلبَە چۆڵەکەی تبلی ضپبرتۆ

 ضەیرە ضتبیػی ضێجەر ئەکەو کەچی ثەیبضبی ْەتبٔ ضسا صەصرێى

 نەگەڵ گەاڵ ئەسۆيۀە، ثەدٕکًی صار ْەڵئۀاضرێى

 ضەـەر ئەکەو ئەصرێًە ثەر َەلیسەی ڕێ

 ٔە. ْەر ثۀغە چٕار يێشەی ثیرو صەکێػرێگەر کتێجیع ثشٕێًُە

 سۆو صەَێًە َێٕ صڵۆپە ئبرەلەیەک

 صەثى ثە يۆنیکیۆنی ثٌٕٔ

 صەچًە ضەرٔٔی تیػکەکبٌ ٔ سٕێُی غیٍ ٔ زەرص ٔ ضۀز ٔ پرتەلبڵی 

 ئەثەسػًە َەسۆغەکبَی پەنکە زێڕیُە

                  

               * 
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 ەچیُە لەراغ يرصٌدۀضەڵەی ژیبَى َەيبٔە گٕڵى ثۆچی َ

 ثۆ يەنەیەک َەکەیٍ نەصەریبچەی ٔەْى

 ئبسر پێػجیُى صەکرص نەگەڵ کرصَۀەی صەرگبی صۆزەسضا

 ـریػتەیەک سۆی ثە کبرٔاَی دۆرییەکبَضا ثتەلێُێتۀە

 َەيضەتٕاَی ثڕٔا ثۀە ثێُى صەيرو

 کەيٍ صٔٔ ڕۆژ تبيی چێژی ژیُى َەکرصٔٔە

 ی ـەَب ثیٍدۀضەڵەو َەيبٔە گیبَە ٔەرە ضٕاری ثەنەي

 ثە ثەصەو ضۀڵی ثیرکرصَۀە نێضاَۀە 

 ثۆ ْەر جێگبیەک ثچى

 ًَەکی ثٌٕٔ ثچێتە کەنێٍ ٔ لٕژثُی ضەـەريۀە

 کەَیگب صەثڕيە ْێالَەی ضەر صار ْەَبرێک

 َبٔێرو تەيبغبی ـڕێُی کۆترەکبَی سۆغۀیطتی ثکەو

 کەصەچًە لەراغ ئۆلیبَٕٔش

 نەضیُگ ٔ يەيکی کچبَی ئەو ٔاڵتە ڕاَبيێُى

 کە نە صەرگبی غیعر صەصەو

 ثەيٍ ثێ ڕۆژی صەیبٌ جبر ًَەکی ئۀ يبڵە ثکەو

 ثێئۀەی ًَەک دەراو ثى

                 * 
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 يٍ چی نەتبيی ژیبٌ ثکەو

 کە ـەَب چبٔی نەچبٔو ثڕیجێ

 چی نە عەغك ثکەو

 کە صاثڕاٌ نەضەر کۆاڵَی ژیبٌ چبٔەڕٔاَى ثکبت

 غیعر ثکەو چی نە

 کبتٔ تبيی ْەضتی ڕضتە ث ثێ ثۆَی ٔغەکە کەش َە

 چی نە سۆر ثکەو

 کە تبریکی نەژێر ثبڵی سۆی دەغبری ثضا

 چی نە ثٌٕٔ کەو کە تبيی ـەَب ٔ ثۆَی ـەَب ثضاتۀە.

 

 ١٠٢٣تەئٕزی 
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 ضەرلبڵی ژیبَى ێيەرگ ثٕەضتە..جبر

 

 ضێججەرەت صەثیُى کە ثە تەَیػتًضا ڕەت صەثێ

 صٔٔ ضێ ٔەرزێکت نەصەضت ثەرصەثێتۀە

 ۆسەیەک صەکەی ٔەک ئبگبصارو ثکەیتۀەک

 ٔەک ئۀەی يێٕاَێکی َبٔەستى ثیت

 يُیع ثەرصەو ثژارصَی ْێػٕەکبَی ژیبَۀە

 ئبٔڕێک صەصەيۀە ٔ ثسەیەکى ثۆ صەکەی

 تەيبغبیەکی ضەعبتی يەچەکت صەکەی

 ٔەکٕ ثڵێێ صرەَگە ٔ کبتًبٌ َەيبٔە

 ثە ْێًبٔە صەڵێى صە تۆ پەنە يەکە

 ڕێینۀ چەَض چرکەیەی چبٔە

تەيبغبی ٔێُەی نەجبو گیرأی گەَجیى صەکەی کەنەضەر يێسی تەيەَى 

 صايُبٔە

 نەثەرصەو کتێجەکبًَضا ئیطتێک صەکەی

 )*(ضەڵێێ " صٔٔجبرو سٕێُضۆتۀە"ًصەضت صەثەی ثۆ کتێجی "صایک" ٔ پێ

ْەرصٔٔ صەضتی ڕاضت ٔ چەپت صەسەیتە پػتۀە ٔ ئیُجب ضەیری 

 ثًُیچەکە صەکەی

 صەَگیع َبکەی صەتۀێ غتێ ثڵێیت ٔ

 يُیع نەَبٔ ٔێُەکبَی ئەنجٕٔيەکەو. ٔێُەیەکی سێساَی
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 )**(دەیراَێکی دەضەٌ دەیراٌ

 چڵێ َێرگس ٔ صٔا کۆغیعرو ْەڵضەگرو 

 يهپێچەکەو نەيم صەکەو

 سێرا سێرا يبچی ڕۆژەکبَى صەکەو

 غیعرەکبَى صەسٕێًُۀە

 ثۆَی يُضاڵیى صەکەو ٔ

 )***(ضیُەی ٔەـب ٔ  نەثبٔەغی َێرگس ضەری يبَضٔٔو صەکەيە ضەر 

 ضەرسۀێکی ثۆ صەغکێُى

 صٔاتر صەثیُى ثەصیبريۀە ٔەضتبٔی ٔ

 ..صرەَگ کۀتیٍ"" صەیڵێیصە

 ئۀضب ْەرصٔٔ نەثەرصەو صەرگبی ـەَبصا ـەرئٕ ـەرئٕ نەیەک صەکەیٍ

 ضەرجەو تەيەَى صەثێتە تەَٓب ضەعبتێک ٔ  

 زەَگی تۀأثٌٕٔ نێضەصا 

 ێُى تب صەتٕاَىنەتبٔاَضا ٔەستە غێت ثى..صەلیژ

 الچۆ ڕزئٌٕ..کەی ئێطتب کبتی يرصَە

 .جبرێ ضەرلبڵی ژیبَى

 

 

 )*( ڕۆيبَی صایک َٕٔضیُی يەکطیى گۆرگی.

 )**(دەضەٌ دەیراٌ ، دەیراَجێژێکی َبٔچەی ْۀنێرە.

 )**( َێرگس ْبٔژیًُە.
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 جٕاٌ گٕێى نێیە..ؼەریجێک نە صەرگبو صەصات

 

 ؼەریجێک نە صەرگبو صەصات

 ژيبرەی ْەَبضەکبٌ ٔثێ گٕێ صاَە 

 ۀثۆکبٌ ٔژيبرصَی ثۆَی گٕڵە غ

 ڕَیُۀەی الضکە صەَگی لەضیضەیەک

 ثە ـەرايۆغییەکۀە صەرگبی سۀَێکى ٔاز صەکەو

 ز صەکبت ٔ ڵێک نە ٔغە جبيی چبٔیهکەی چبٔو تەصٔکەڵ

 ـەرئٕ نە گهێُەی ڕٔٔتی يبچێ صەکەو

 پەیتب پەیتب سۆو ْەڵضەضٕٔو نە ؼٕثبری چرثَٕٔۀە ٔ 

 تەيی ثسەیەک صەثى ثە گٕێطٕاَە ثۆ ثۆَێکی لەرزکرصٔٔنە 

 ْەی صاص ؼەریجێک نە صەرگبی غیعرو صەصات ٔ 

 يُیع کهیهی ثەستۀەریى ـڕێ صأەتە َبٔ ڕٔٔثبری سەیبڵۀە

 تبزە ثە جبو سەریکى ڕٔٔثبری چبٔەڕٔاَی ٔغک ثکەو

 چەَض ثەضتەزيبَە ئەو صڵەی يٍ

 ەَض گَٕبْە غبعیر ثٌٕٔ ٔچ 

 ژیە صڵێک نە ٔغە ثُێچەَض ئەضتەي 

                   * 
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 تبزە پبظ چی..؟ صٔای ضەرثڕیُی صڵەکبٌ

 يٍ صڵۆپە ثبراَەکبَى ثۆ کۆ َبکرێتۀە

 ثە ضٕاری پبضکیهی تەَیبیی

 کۆاڵَەکبَی ئەو ئبضًبَە ْۀرئبژَەو پێ تەی َبکرێ

 چ لەنەَضەرو ثراصەر چ لەنەَضەر

 يٍ ٔ ثب ئبغت ثٕٔیُەتۀە

 کراضێکی نە ؼٕرثەت ْەڵکێػرأو صەثبتە صٔأەئۀ صێ ٔ یەسەی 

 کەی نەگەڵ ضەـەر صإَٔو کٕاڵٔە؟

 ٔا صٔٔرگەکبَی عەصەو سەریکی کەرَەڤبڵی پێػٕازیًٍ

 ؼەریجێک نە صەرگبو صەصات

 ٕاَضاری غۀێک يٍ صەیُبضى ٔ صەزاَى نەضەر يێ

 ثە لبچبر ضەرسۆظ ثٕٔو ٔەستێ

 یػتەکبَی سۀثە َبضُبيەی تەزٔیرۀە سۆو کرص ثە صااڵَی ـر

 صەيضا ثە صاصگبی صۆزەر ٔ 

 ْەتب ْەتب ـریػەتى نێ صەتۆریُێ

 نەضەر ٔێُەیەکی صرأی دەزرەتی يەرگ

 سٕاو نێ زٔییر صەکب

                * 

 ؼەریجێک نە صەرگبو صەصات

 ڕەَگیٔ يٍ َبئبغُب ثە زایەڵەی صەَگ ٔ ئۀ صەيُبضێ 

 گٕڵێکی ڕەظ نە ـیرصۀضی ٔڕێُەیەکۀە صێُێ
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 يێک نە ٔەْى صەصاتە صەو زەریبی ثێضاصییۀەثەنە

 صار عەضبیەک نە ئبگری ثەصەضتۀە

 صەَگی صەڵێێ گَٕبْە ضٕٔتبٔەکبَی َێٕ صۆزەسە

َبٔی ضیبَیى صەپرضێ ٔ ْەر ثە ئبگر ضەدێک نەثەرصەو َبٔەکەو صەصا ٔ 

 صەڵێ

 تۆ چۆٌ صەڵێی سٕصا نەَبسی سۆو صایە

 چۆ صەڵێێ سٕصا ژیبَە 

 رصەو صەریبی ئبگر چبٔەرٔاَتە.ئەی َبثیُی سٕا نەثە

 ؼەریجێک نە صەرگبو صەصات

 صەڵێ ٔەرە ثب کچێک ثکەیٍ ثە َبٔثژیٕاَی سۆيبٌ 

 جگریُۀەڵلبضپەی کۀەکبَی ؼەصر ْە

 ٔەرە ثب صەضت ثە ژيبرصَی صرەستەکبَی يرصٌ ثکەیٍ

 ـەَب زیس کەیٍ

 ثە لەیبؼی َبئٕيێضییۀە زێی عەصەو ثجڕیٍ

 ۆيبر کەیٍضکباڵ نەضەر سۆرە ڕەغەکبٌ ت

 ٔرە ثەثۆیە ثُٕٔضیٍ ثەْەغت ثۆ کرێ!ەنەثەرصەو ثبرەگبی ضٕڵتبَی گ

 گۆر ثە لەرز ٔ ثبسچەظ ثۆ ٔغکجَٕٔۀە

 چ ضەـەرێکی جبٔیضاَەیە..َبغتُی ْەئٕ ئەو َەيبيە ضٕٔتبٔاَە

 نەثبیجبَی سۆڵەيێػی ثٌٕٔ

 ثبَگى يەکە..چیضی ٔەاڵو َبصەيۀە

 چیضی صەرگب َبکەيۀە



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

55 

 

 سٕصا صەکەؤ  جەیُبٌ لهیُجبَی نەگەڵ سۆرنەصٔٔو يەیێ..يٍ ض

 ضەری ـریػتەکبٌ ثجڕێ ثە لبََٕٔی دەغر صەثێ

 ثگەرێٕە..ئبی سٕصا گیبٌ ثگەڕێٕە

 غٕێُۀەیە ئبسر پػتکرصٌ نە عبغك َەْبيەتی ثە

 صەضتی کۆترەکبٌ ثەريەصە

 ئەو ْەرێًە سەریکە پڕ صەثێ نە ئەضتێرەی کٕژرأ

 أی ضەرثڕنە پەڕەضێهکە

 ەَیبیی ثەسۆٔە َبثیُێئەو ْەرێًە ت

 ثگەڕێٕە..يٍ صەزاَى صڵت َبیە ژَە کٕژرأەکبٌ

 نەثەرصەو صۆزەر ـڕێ صەی

 ٔتێُی.ٕصڵت َبیە کۆيبرێک نە صڵُۀایی ثط

                     * 

 ؼەریجێک نە صەرگبو صەصات

 ثڕیبو صأە ئۀ صەرگبیەی ثەڕٔٔصا َەکەيۀە

 تب َەثیُى سٕا سبچەکەی ـڕێ صەصا ٔ

 ٔر صۀَٕضێ ژٌ کٕغتٍ ثەضە!!!ٕضنە َەـشی 

 

 

  ١٠٢٢ضەرەتبی 
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 يٍ چیتر صەضت ثە ثُچکەگیبی ژیبَۀە َبگرو

 

 چع ثب تۆـبَی ؼٕرثەت ثًجبت ٔ نە تەَیبیی ثشُکێى

 چ ثبکى ثە ڕۆژە کبنیپتۆزییەکبَی عٕير َییە

 ئۀە َییە نەثەرصەو دەغبيبتی يەرگ

 ثێجبک نۀەی صەگەو یبٌ َب

 ۀەیە ٔ زەيجیهەی ـەَبو ثە کۆڵ

 کٕچە ثە کٕچە تیػکی ڕژأی ضەرغبٌ ٔ يهی ْەئٕ تەيەَى صەگێڕو ٔ

 ثبَگ صەکەو ثبَگ 

 ثبَگی عجٕثی زەيەٌ ٔ ڕۆژگبرەکبٌ

 ثبَگی سۀَی ضەعهٕکیکی ضەرغێت 

 سٕڕ صەثبریٍ چەَض ئبضٕٔصە ثٕٔو ٔەستێ پبضبرییەکبٌ ثە

 يُیع گیرـبَی يُضاڵیى پر صەکرص نە جریٕە

 ٔو ٔ سۆيى ثەرز صەکرصۀە ٔصەضتى صەَبیە ضەر چب

 نەضەر َٕٔکی پێکبَى ڕاصۀەضتبو

 صەيۀێ سۆو ثى

 ٔەستێ کەَبرییەکبَی تەَیبیى صەسٕێٍُ

 ْەڵڕێژو ٔ  صەيۀێ سۆو صاَی ؼٕرثەتیبٌ ثۆ 

 نەلەـەضی تبرأگە ئبزاصیبٌ ثکەو

 َبيۀێ ْیچ صەضتێک صەضت ثەضەری غیعريضا صاثیُێ
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 صەيۀێ سۆو ثى ٔ ْیچیتر

 ری يٍ َەچێتە ضەر کۆالَەکبَی َٕٔضیٍ ٔ ثب کەش نە ث

 ٔغە ثضاتە صەو ثبٔە

 يٍ صەيۀێ سۆو ثى ٔ ثەش

 ْەر سۆو ثە تەَٓب

 َە نە کەش ثچى ٔ َە کەش نە يٍ ثچێ

 َبيۀێ ثجًە ئەکتەری ْیچ غبَۆگەرییەکی نەسۆو َەچٕٔ

 ئەيۀێ سۆو ثى ْەر ثەْەيبٌ ْەضتکرصٌ ثە سۆغی

 ٔەستی نەژێر ثبراَضا ڕێ صەکەو

 ێ ثە گەيژەیی ئۀ پبرەصاراَەی کە پێیٕایەَبيۀ

 نەگەڵ لطە ْەڵجژڕکبٔەکبَی صصاَەکبَی صەرصەکۀٌ، پێجکەَى 

 َبيۀێ ئبغُبی يبضک  ثى

 چۆٌ َەيُبضیٕە ٔ َبيۀێ ثیُبضى.

 يٍ چیتر صەضت ثە ثُچکەگیبی تەيەَۀە َبگرو

ثب ْێضی ْێضی نەگەڵ تەپٕتۆزی يەرگب ثُیػًە ضەر ڕٔسطبری ڕەَگ ٔ 

 ی ژیبٌڕٔسطبر

 

١٠٢٢  

ثاڵٔ  ١٠٢٢ی ضبڵێ  ٥٢٥تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْەـتەَبيەی ْۀاڵ ژيبرە 

 ثۆتۀە.
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 ـەرزەَضەیەک َبسی کرصٔٔو ثە صەاللەی دەزەکبَی

 

 ـەرزەَضەیەک نە َبسًضا 

 پێضەکەَێ ثە ْەیجەت ٔ ثەتەيەَی تێکػکبٔو

 َە زۆر غەريُە ٔ َە ضەالر

 ْەئٕ ڕۆژێک ٔێُەکبَی ثچٕٔکی سۆی ٔ

 ئەـطبَەکبَی ترضى پێ َیػبٌ ئەصات

 ضبتۀەستێک پێضەکەَێ ٔ 

 ْەَضێجبریع ْەر ثۆ سۆغی پەَچەی َبٔەڕاضتی صەضتیى پیػبٌ ئەصات

               * 

 ـەرزەَضەیەک نەَبسًضا گۀرەیە ثە ئەَضازەی پیریى 

 پیرە ثە لەصەر يُضاڵیى

 زيبَی ئەـطبَە صەزاَێ ٔ

 ش ٔ غەريەپبڵۀاَی چیرۆکەکبَی تەَیبیی ٔ تر

 ئەو يُضاڵە..غٕێٍ پێی تەيەَى ْەڵضەگرێ ٔ َٔى َبکبت

 نە غٕێُە گػتییەکبَی غبر پیریى تەریك صەکبتۀە

 نە ڕۆيبٌ ٔ ثەضەرْبتی ڕۆژەکبَى صائەثڕێ

 نەَێٕ ئبپٕٔرەی ٔەًْضا ضەيب صەکبت

 ئەو يُضاڵە..ْەر کەزاَی سەیبڵى سەریکە ثفڕێ

 ەکبتٔدى صیم صنێى صەثێتە لەـەضێک ٔ ثبڵُضەی ڕ
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 تٕاَبی ْەیە ضەراة نە سۆیضا ْەڵجگرێ ٔ 

 نەغۀاَضا سۀَی ڕەَگبٔڕەَگ ثجیُێ

 نە لبٔەسبَەی ؼٕرثەتتضا چبٔەڕٔاَی لەصەر ثکبت

 ئەو ـەرزەَضە جگەرەکێػێکە عەییبر

 ثٍ ضًێڵ ٔ صاَەکبَی زەرص صەچُۀە

 یتیُی پەغیًبَیۆنەدەژيەتی ْەڵًژیُی َیک

 غبعیرە ئەو يُضاڵە َەصەچێتە لٕتبثشبَە ٔ َە

 کەچی غیعری جٕاٌ صۀَٕضێ  

 زۆرجبر نەثەرصەو پیریًضا صەضتەضڕی سۆغۀیطتی صەگرێتە صەو

 کۆسەیەک ٔ صٔاٌ صەکبت ٔ 

 نەغَٕبضی ؼٕرثەتی غیعرو صەپرضێ

               * 

 ـەرزەَضەیەک نەَبسًضا َە ئەنکٕٓل ئەسٕاتۀە ٔ 

 ْیچ ثبڕێک ثیُرأە نە َە

 اچڵەکیٍٔ سەو ٔ ڕْەيیػە ضەرسۆغە ثە ترش  کەچی

 غێتەکبٌ صەثبت ثۆ يێژٔٔی ئبٔەژٔٔ ثٕٔی ئەو صەڤەرە

 يەضتەکبَیع ثەرۀ ثبؼەکبَی ئۀیٍ 

                * 
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 ـەرزەَضەیەک نە َبسًضا سەریکی گەيەی ژیبَە

 ٔێُە تەيبٔییەکبَی سۆو  

 َبيە غپرزەکبَی ثب

 ەیبڵکَٕەگٕێ ٔ کَٕەنٕٔتی جەضتەی سصەئبسُێتە 

 ثیرۀەری چەَض غەلبٔێک نۀالی سۀَۀە صۀەضتێت ٔثە گۆچبَی 

 ْێضی ْێضی ڕەَگەکبَی ژیبٌ ئەثب 

 صڵی ثە پەَجەرە ٔ دۀغەی ْیچ غیعرێکى صاَبکۀێ

 صێت نە َبسًب نیطتی دەز ٔ سۆزگەکبَی تبٔتٕێ صەکب

 َبسى ئێطتب ثۆتە َیػتًبَی ئۀ ٔ

 ئۀیع ثۆتە ئێٕارەیەک نە ئٕيێضی پێچڕأ ثە تەو 

١٠٢٢ 
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 ـری غیٍ کتێجی ثّ

 

 ٔ  ی لٕرش ثِٕٔ َبضّ ـر ّْ ثّ

  ِٔ ی گسَگّ یژِ ر پّ ضّ ثّ 

 کبَی جٕاَیی ٔ ئبَٔگّ  ڕٔاَێتّ صِ

 کب  يب صِ ضّ  کّ يێژٔٔیّ  جبٔیضاَّ

 کبٌ ٔ ٔرِ پبَی ّْ گۆڕِ  ضیُگی ثۆتّ  ِٔ َیػّ يّ ری زِ يجّ نّ

 کبِ يب ص سّ  پێػجڕکێ نّ  ِٔ ی ئبِٔ ژأِ ر کّ ضّ ثّ 

 ی ئٕيێض سػّ ر َّ ضّ  َێتّ کبَی تبریکی صِ نّ جۆگّ

 . تراَییّ ٔ لّ  ی ئبزیسێکّ ڵێی پرضّ ـر ئّ َبسی ثّ

 ٔ  یبڵّ تی سّ يییّ يسِ زِ کبَی نّ ڕِ پّ  کتێجێکّ

 کبَی کۆتر کٕرتّ  کٕ يبچّ کبَی ضپیٍ ِٔ ٔغّ

 يٕيژ تّ َٔێکی پڕ نّ ی سّ اللّ صِ نّ

 ضێت َٕٔٔ ر ئّ ـّ کۆچی ضّٔ   کّ کبَی چۆنّ گۆراَییّ

 ٌٔ. سّ نّ  پڕِ

 ڕۆ رِ يۆيی ضّ نّ  پڕِ

 چرای ـێڵجبز  نّ  ژییّ تّ

 کبٌ َضِ کبَی سٕأِ زَّ يّ  تّ دیکبیّ  نّ  نێٕاَهێِٕ

  یّ ضتێرِ ئّ  صٔێت ٔ ضیُگی پڕ نّ تبریکی صٔای سۆرئبٔاثٌٕٔ صِ  نّ

 . رِ ـّ يبڵئبٔایی ٔ ضّ  ،پڕ نّ ڕٔدّ  پڕ نّ
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  ضکّ ریب کّ ـری غیُضا،صِ بیی ثّثیُ  نّ

 ٌ يّ اڵی تّ ر گّ ضّ  ڕژێتّ َگ صِ َگ ثێضِ ْبٔار ثێضِ

 ٌ کّ رصِ اڵی گڕ صِ کبَیع گٕڵ ٔ گّ سچّ ،ٔ ثب سۆر َٕضتِٕٔ

 يُضاڵی ٔ   نّ  ٔ سبڵییّ  ـری غیٍ ثێکۆتبییّ ثّ

 کبٌ ضتێرِ کبَی صٔای ڕژاَی ئّ يّ گّ ر ٔ  ـّ ضّ نّ

 َگٍ جّ ست صِ ٌ ٔ ضّ صِ کتر ثبصِ تبٌ لۆڵی یّی صڵی ٔی سٕصا ٔ غّ نّ

 غت ّْ ر ڕێگبی ثّ پی ضّ ثبڕێکی الچّ کبَیع ئێٕاراٌ نّ ـریػتّ

 َگٍ. ـب ٔ ئبّْ ریکی ضّ سّ

 

 

                         ١٠٠٨ 
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 يٍ کۆيەڵێ ژيبرەو

 

 يٍ چیى.. گۆغت ٔ ئێطک ٔ سٕێُى

 ثیری عیػك ٔ 

 کبَی ْەضت ٔ 

 َٕێُىئبضًبَی جٕاَی 

 ثیرکرصَۀە ٔ سەیبڵ ئەيجەٌ ثۆ گەغتی صٔٔر

 پەرجٕٔی ژیبٌ

 ئەيُەسػێُێ ثە ڕەَگی ضٕٔر

 ڕەَگی پێطتى ڕەظ ثێ

 ضپی یب گەًَڕەَگ

 ئۆلر َبگرو

 نە نێٕاری جیٓبَێکی کپ ٔ ثێضەَگ

 کبَگبیەکى نە یبصۀەری ٔ ڕاثرصٔٔ

 ڕٔٔثبرێکى نە صاْبتٕٔ

 صاری ئٕيێضو غۆرەثی ڕێی ژیبَە

 وکٕإَٔی سۆزگە

 ژیهەيۆکەی صڵ ٔ گیبَە
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 ئەيێطتبکە نەو کیػٕەری ئبضٕٔصەیی ٔ 

 ضەرزەيیُی ثەستۀەرییە

 ئب نەو لەغەَگتریٍ غبرە

 يُی يرۆڤ ثٕٔو ثە ژيبرە

 نە يۆڵەتی غٕـێریضا

 نە ضەرکبر ٔ 

 لٕتبثشبَە 

 نە ثیًەی کۆيەاڵیەتیضا

 نە َبٔ ثبَك ٔ  

 َەسۆغشبَە 

 يٍ سۆو َیى ٔ 

 ٔات ٔ صێژيبرەیەک نە جیبتی يٍ صەڕ

 ٔەک ضێجەر جٕێ َبثێتۀە

 ْەَگبٔ ثە ْەَگبٔ پێ ثە پێ

 نەو کیػٕەری سەو ٔ سۀَە

 سبڵیى نە سەڵک

 سبڵیى نە ژیٍ

 ژیبٌ تێکچڕژأ ٔەک تۀَە
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 نەو ضەرزەيیُە ؼەصصارە 

 صیهی کبتى  

 غۀ ٔ ڕۆژو ؼبرەؼبرە

 نەو ْۀرضتبَی تبرأگە

 چرکە چرکەی ْەَبضەکبَى تۆيبرە

 ی غبر ٔ ثٕٔو ثە جەثری ثباڵ

 ثٕٔو ثە کۆيەڵێ ژيبرە

 

 ١٠٢٥ی َیطبَی ١٢

 

 

 

 

 

 

 

ثاڵٔ  ١٠٢٥ی ضبڵی ٢٣٢تێجیُی : ئەو غیعرە نە ثاڵٔکرأەی َطێ ژيبرە 

 کرأەتۀە.
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 ٔیطتی ی سۆغّ َبئُبيّ ـّ

 

  ِٔ صرێژ ثٕثێتّ  کبَى ْێُضِ ی کٕـرِ چێت زَجیرِ پێضِ 

 ٔێت ٔ  ڵکّ پێی نێّٓ  یّ ٔ غێِٕ تب سٕا ثّ

ڵ ٔ  رصاسی صٔکّ َێٕ پّ  راثی سٕێٍ نّ ر کرێى ٔ غّ صۆزِ چبر ثّيُیع َب

 يێػب ثُۆغى سۆڵّ

 و صِ ڵضِ َیبییضا ّْ تّ  َیبییى نّ ی تّ يٍ ثبصِ

 ی یبراَى ٔ  ضتّ ڕٔاَی کۆڕی صِ چبِٔ  نّ  يێژِ نّ

 چیرۆکێکى ثگرێت  ْبت گٕێ نّ ضێک َّ کّ

  َیبیی عبغك َییّ ک تّ َیبیی يٍ ِٔ تّ

  َیبیی سٕصا َییّ ک تّ ِٔ َیبیی يٍ تّ

 َیب  تّ ر ثّ ئٕ ڕۆژێک ّْ سۆيضا صاثڕأو ٔ ّْ  يٍ نّ

  ِٔ َیػًّ َٔێک صِ ر صاری سّ ضّ ی گۆراَی ٔ نّ ثبڵُضِ  ثًّ صِ

ر  ضّ ر چیُچکبٌ نّ ضّ کبَی ْیٕا نّ َّ ڕٔٔتّ  َیب سۆو ٔ گرصۆڵکّ تّ ر ثّ ّْ

 َێػیٍ ڕێگب صاصِ

  ِٔ سۆیُّ ڕٔاَی صِ سۆرَطػیٍ چبِٔتب  کێػیٍ ٔ ّْ ک صِ یّ رِ جگّ

 ٔ  ِٔ کًبٌ ال ثشٕاتّ ٔرێک صێت چبیّ ّْ َّ

 کبت ی صِ کّ کچێکیع پرضیبری عبغمّ  َّ

 گڕ ٔ   الی پیرِ  ِٔ چیُّ ئێٕاراَیع صِ

 گریٍ ٔیطتی ئبگر ئّ کبَی سۆغّ رْبتّ ضّ ثّ  گٕێ نّ
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  ِٔ سٕێُیُّ کی ضک تێر ئّ یّ صٔاییٍ َبيّ

 ضۆراؼًبٌ کرصی  ِٔ ثبراَێکّ  ی صڵۆپّڕی ۆیػتی نّڕ  " کّ

 کٕێ  تّ ٔیطتًبٌ ثساَیٍ چٕیتّ  ِٔ کبَّ ضبيّ ثّ  ڕێی ئێٕارِ نّ

 یٍ" ت ثکّ َبضّ و "ثب" تب ثۆَی ّْ رصِ ثّ  چٕٔیُّ صِ

 ڵی ثرضێتی  َێٕ صٔکّ تبَێ نّ ِٔ ڕۆیػتٕٔو،ئّ يٍ َّ

 رۆرکبَی تی َٔکٕژِ ضت سّ صِ  َّ صِ صِ  ریکّ ثێژَگى سّ  و ضتّ جّ

 ر ٔ صِ الی ثیبثبَی لّ  َّ ثّ کَٕى صِ صڵی کٌٕ

غبَی   صٔٔو ٔ ٔا ثّضی ثۆ کرَٕٔ َضی چبرِ ثّ ک گٕنهّ تٕاڵیّ ئبتّ

 چەپًۀەیە

 گرٌ کرێ ثۆ صِ َبصۆڵ ژٔٔرێکى ثّ ئّ  ریکٍ نّ چی سّ ڕۆیػتٕٔو کّ يٍ َّ

 غی جبو ٔ ضەـبی َٕگرەضەنًبٌ ٌ ثۆ ثبِٔ ْبتٌٕٔ ثًجّ  ؼضأِ ثّ نّ

 زگیراَی سۆرو ڕۆیػتٕٔو ْێػتبظ صِ يٍ َّ

 ژيێرو ٔیطتی ئّ کبَی سۆغّ ضتێرِ ڕٔاَیضا ئّ راثی چبِٔ ضّ  َێٕ ْێػتبظ نّ

  ِٔ يّ و تبضّ صِ ْبت ثّ ٔاَێک َّ رسّ ئّ

 الو  ْبتّ صار گێالضێک ئێٕاراَێک َّ

 جێى صێڵٍ ٌ ثّ ئێِٕ  ِٔ ڕۆیػتٕٔو ئّ يٍ َّ

 ٔ غبو ٔ تبراٌ  رِ َمّ صیبری ئّ  َّ يکّ صِ ٕەٌێئۀە ئ

                     * 
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 ڵٓبتٍ ثێ ّْ  ثێ سٕێٍ ٔ سۆریکى ثّ  يٍ صڵێکى ثّ

 کبَی یبَە ضەرسۆغەکبَی ثٌٕٔ ر يێسِ راثی ضّ غّ  سٕێُى ثۆتّ

 پەَجەرە ٔ ثبَیژەی چبٔەڕٔاَی  کبَى ثۆتّ يٍ ڕَٔٔبکی چبِٔ

 ڕٔاَیى ثکبت ٔرێک يبثێت چبِٔ تب ّْ ڕۆیػتٕٔو ّْ يٍ َّ

 يبڵێک ثبٔەغى پێضا َەکبت تب غّ گسَگێک تۆراثێ، ّْ تب ّْ

 تب يُضاڵی ؼٕرثەتى  ّْ

 ر صڵى ئبٔارەثٕٔی تبرأگەيضا پێُەکەَێ ضّ نّ

 يێُێ. ر صِ رۆیػتٕٔو ٔ ثَٕٔی عیػمى ّْ يٍ َبڕۆو ٔ َّ

 

١٠٠٨ 

 صا َّ کّ- ر ڤبَکۆڤّ
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 يٍ ٔ ثراکەو

 

 چەَض ضبصەیە ثراکەو

 ڵی غکبَضٔٔو ٔ ثە يُضاڵی ص

 ثە گۀرەیی صەیٕیطت ئبغتى ثکبتۀە

 ئۀ َەیضەزاَی صڵی غكبٔ زۆری صۀێ تب ٔەکٕ سۆی نێضێتۀە

 ثراکەو ضبصە ثٕٔ ٔەک ثیرکرصَۀەکبَی

 ٔەک ژەيە سٕارصَەکبَی

 ئۀ ْەرگیس نە ْەـتەیەکضا

 صٔٔجبر نەضەر یەک گۆغتی نەضەر پاڵٔ ثرَج َەسٕارصٔٔە

 ەکە صەیجیُیى يُضاڵ صەثۆٔ

 صەیٕت دەزو نە ڕێٕاضە

 صایکى گیری سٕارصثٕٔ ثە صەضتییۀە

 ثۆ کڕیُی پرتەلبڵ صەیُبرص

 ثە عەالگەیەک نیًۆی غیریُۀە صەْبتۀە

 چٕٔ ثٕٔ تبیت ثکڕێ

 کیطە سٕێیەکی ْێُبثۆٔە

 ئەو ثرایەو چەَض گَٕبْە

 ڕلی نە غەلبو ٔ کۆاڵٌ صەثۆٔە

 ثە يُضاڵی غۀارەیبٌ ثۆ َەگرتجٕٔ
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 بٔ چٕٔە ٔ صایکى صەڵێ ثە چ

 چەَض جبریػى ثرصۆتە ضەر يەرلەصەکەی ئۆيەريەرصاٌ

 صایکى نە ثراکەو گَٕبْتر

 کەچی ْەرصٔٔکیبٌ ثەزەییبٌ پێى صەْبتۀە

 صەیبٌ ٔت غیعر نە سػتەی ثرصٔٔی

 کتێت ئەـطَٕٔت نێ صەکب

 صەَب ئۀ ْەئٕ ٔڕێُەیە ٔ

 لطە ْەنەق ٔ يەنەلبَە نە کٕێٕە صێُی

 صایکى صەیٕت کتێت َەثٕایە

 ْەرگیس َەصەثٕٔیە ئەو ضەرغێتەی

 َبٔت نە سۆت َبٔە عبغك

 ئبسر ٔغە ْەَضێجبر يبڵێک ڕَٔٔبک صەکبتۀە ٔ 

 ْەَضێ جبری تریع يبڵێک کبٔل صەکب

 چەَض ضبصە ثٕٔ صایکى کە صەصٔا

 ثێ ئۀەی پەرجٕٔی کتێت ثجیُێ

 صەَبضی یڕٔسطبری يبَگ ٔ يەرگ

 ْەر ئۀیع ثٕٔ ثراکەيی ثە ضبٔایی

 ڵ جێٓێػتجٕٔنە سۀی لٕٔ 

 کبتێ گەڕاثۆٔە يبڵ

 ثیُیجٕٔی يەنۆتکەکەی ٔا ثەضەر ثبڵی پبضبرییەکبَی دۀغۀەیە

 سەریکٍ نەگەڵ سۆیبَضا صەیفڕێٍُ ثە ئبضًبَضا
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 ثیرو َبیە ثراکەو چەَض ئەَضازەیی لطەی صەکرص

 ثەاڵو صەزاَى ثە جٕيعەی صۀت جٕعًە ٔ 

 ثە صەعٕەتی صۀت صۀعەت

 ی صەغکبَض ٔ ثراکەو ثە ئەَمەضت ثەنٕعە

 تب ثساَێ ثبٔکى چۆٌ تٕٔڕە صەثێ

 ثە گبڵتۀە ثە يێػکٕژەکە پالضتیکیەکەی يبڵۀە

 سٕغکەکبًَی ْەراضبٌ صەکرص

 نە جەژَەکبَیع 

 نە پػتۀە ضٕاری پبضکیهی صەکرصو

 چ گَٕبِ ثٕٔە ثراکەو 

 ثجێ ثە پیبٔ ثٕٔ تبنە يُضاڵی يەدکٕٔو 

 ثجێ ثە نێپرضرأ ٔ ضەرکرصەی يبڵ

 صایک ٔ سٕغکەکبَى ثەریثجێ ثە ڕا

 ثراکەو نە ژیبَۀە ـێر َەثٕٔ

 ژیبٌ نە ثراکەيۀە ـێر ثٕٔ ثٕٔ لٕيبرکرصٌ نەضەر عەغك

 ٔەک یبریکرصٌ ٔایە ثە ئبگر

 و ثە يبيۆضتبکرصثٕٔنێسۆی  سۆیۀە ثراکەو ثۀ گَٕبِ ٔ َەزاَییەی

 ڕۆژاَە ٔاَەکبَی ترش ٔ نێضاَی ثۆ غی صەکرصيۀە

 بر ثڵێى ڕلى نە ٔەرزغە ٔ صەثٕایە ْەئٕ ڕۆژێک ضێج

 ڕٔسطبری ترش يبچ صەکەو

 ثراکەو تب يبثٕٔ
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 سەَضەیەکى ثە ضەر نێٕییۀە َەثیُی

 ئبسر ٔایە ضەرکرصە َبثێ پێجکەَێ

 کە يرصیع ثەراَپیهێ گریبَی

 نەثەر ْەتبٔ ْەڵشطتجٕٔ تب ٔغک ثێتۀە

 ثراکەو گَٕبِ ثٕٔ گَٕبِ

 ئۀ ثە گَٕبْی نە صایک ثٕٔ ٔ 

 ثە گَٕبْیع يرص

 ەکەی صەصەويُیع جبرجبر ضەر نە گۆڕ

 گٕڵێک نە ٔغە جێضێڵى

 ثۆ غۀ صێتە سۀَى ٔ صەڵێ ئۀ ٔغبَە ثە کەڵکی چی صێٍ

 تۆ ثۆ ثە کتێت ئیسعبجى صەکەی

 ثراکەو ثٕٔ ثە ضەراة ٔ یەکجبر ٌٔ ثٕٔ ٔ َەيضیتۀە

 يُیع ئیتر الی گۆڕەکەی ئبراو ئبراو

 الپەڕەکبَی کتێجی ژیٍ ْەڵضەصەيۀە. ٍصٔایی

 

 ١٠٢٥ی ئبیبری  ٥

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 نەَبٔ يبَبی ژیبٌ

 

 ثۆ ئۀ ئیُطبَەی کە ثٕٔە لٕرثبَی پیبصەکرصَی ئبزاصی سۆی

 

 يٍ نە صاسی سەيەکبَی َیػتًبٌ ٔ  

 گٕڵە صزرأەکبَی ثٌٕٔ سۆو يەضت ئەکرص

 يێضی گەظ ثە ڕزگبرینە َەثَٕٔی ترٔضکبیی ئٕ

 سۆو پەضت ئەکرص 

 َەتبٌ ئەزاَی يُی الٔ

 چۆٌ نەَبٔ تبریکیی ژیبٌ ثیُى َبٔە ثە ـەَبٔە

 ٔەڕش ٔەڕش ثە پەیژەی ڕۆژ ْەڵئەزَبو

 َەتبٌ ئەزاَی يٍ ئەچٕٔو ْەئٕ ڕۆژێ

 گسَگی َبٔ تبثهۆیەکتبٌ ثۆ ثێًُۀە

 ڕٔدی ٔغکی َبٔ جەضتەی سۆو ثژێًُۀە

 ەرۀ رٔٔثبرصەضتی جۆگەنەیەک ثگرو ث

 ٔەک غُەثب صەضتى ثۆ ضیُەی ئبضًبٌ ٔ 

 يەيکی تریفەی يبَگ ئەثرص

 ئەچٕٔو نەگەڵ ضێجەرەکبٌ ثبضی عەغمی سۆرو ئەکرص

           * 
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 چەَض ضبصە ثٌٕٔ صەضتتبٌ کە ثە سٕێُى ضٕٔر ثٕٔ

 ٔیژاصاَەکبَتبٌ نە کٕێ ثٌٕٔ

 ئەی ْەضت ٔ ضۆزتبٌ

 صڵی ثەرصتبٌ ثۆ کٕێ چٌٕٔ

 ێضەَگی يُتبٌ َەثیطتئێٕە ْبٔاری ث

 َیگبی جٕاَی ٔ تکبی ثەضۆی يُتبٌ َۀیطت

           * 

 چۆَتبٌ تٕاَی ڕلى ثەضەر ثجبرێٍُ

 چ جٕرئەتێک ٔای نێکرصٌ ڕٔدى ثطپێرٌ ثە يرصٌ

 ئبسر يٍ ئێٕەو سۆظ ئۀیطت!!!!!

 ئێٕە يُتبٌ َەکٕغت ..َب..َب..

 سۆتبٌ کٕغت ٔ

 عەغمتبٌ کٕغت

 ئٕيێضتبٌ کٕغت

 سۀَتبٌ کٕغت

 ئێٕە يُتبٌ َەکٕغت..َب..َب..

 ژیبَتبٌ کٕغت ژیبٌ

 ئەی ژیبٌ کٕژیُە!!!

 ئۀ چرکەیەی صٔاییٍ ْەَبضەو تێضا صا

 ئەيٕضت ثڵێـى" صەتشٕا يەيکٕژە ثبٔکە" جٕٔڵەو َەيب

 ثٕٔو ثە چرایەکی کٕژأە
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 ثە ڕٔدێکی نەتٕپەتکرأ

 ثە گۆراَییەکی ٔرصٔسبظ

 ثٕٔو ثە پبرچەیەک نە يرصٌ

 َەثٌٕٔ ٔ  ثٕٔو ثە نەتێک نە

 لبژێکی گۀرە نە ضەـەر

 تبزە تۀأ

 نەَبٔ يبَب ژیبٌ ثۆ ئێٕە چی نێًب

 تبزە تۀأ

 ڕٔح ٔ عەغك ٔ سۀَى ڕۆیی ٔ 

 الغە ٔ غەرو ٔ تبٔاٌ جێًب!!

 

 ١٠٢٥دٕزەیراَی 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 ٔێڵجٌٕٔ

 

 ۀٌ ٔ ئەَضێػە صەضتی يُضاڵیى نێجەرثٕٔنەَێٕاٌ س

 ئۀ نەَێٕ کۆاڵَەکبَی یبصۀەری ضەرگەرصاٌ ثٕٔ

 يُیع نەثبرەکبَی سەو يەضت صەثٕٔو ثە ئۆلرەکبَی ؼٕرثەتۀە.

 کێ يُضاڵی يُی صیٕە؟

 کبتێ ثەالی تەالرەکبَی تبرأگە پیبضە صەکب

سۆی نێ صەثێ ثە ئەـطبَە ٔ پبڵۀاَە يەچەک ئۀضتٕٔرەکبَی َێٕ 

 دیکبیەتە تەيبٔییەکبٌ

 يُی تەَیبظ پەَجەرەکبٌ نەثەرچبٔو ثچٕٔک ٔ ثچٕٔکتر صەثُۀە

 لەنەڕەغەکبٌ صەسٕێٍُ

 ثبڵُضەکبٌ ثەثێسارییۀە نە غەلەی ثبڵ صەصەٌ

 صەریبچەکەظ ثە صڵتەَگییۀە ڕاکػبٔە ٔ 

 جەضتەی سۆی صأەتە ثەرسۆر

 ئەيە چ جٕاَییەکە ڕەَگەکبٌ ثجیُی ثشُکێٍ

 ئبٔایی نە صەيٕچبٔەکبٌ ثکەٌزەرصەسەَەکبٌ يبڵ

 ْەتبٔ ثە کسی سەریک ثێ ئبضًبٌ صەکێػێتە َێٕ تبریکیی

                     * 
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 يُبڵێک ْەیە نە َبٔيب پێضەکەَێ ثە ْەیجەت ٔ ثە تەيەَی تێکػکبٔو

 غەريٍ ضەالر ْەئٕ ڕۆژێک ٔێُەکبَی يُبڵی سۆی ٔ  

 ئەـطبَەکبَی ترضى پێ َیػبٌ ئەصا

 ر پیریىگۀرەیە ثەلەصە 

 پیرە ثەلەصەر يُبڵیى

 بت ٔ ضەگنە زيبَی جەَگەکبٌ ٔ ئبٔارەثٌٕٔ تێ

 پبڵۀاَی چیرۆکەکبَی تەَیبیی ٔ ترش ٔ غەريە

 ئەو يُبڵە غٕێٍ پێی تەيەَى ْەڵضەگرێ نە جێگب گػتییەکبَضا َٔى صەکبت

 نە پیبضەکبَی ئێٕارەو صائەثڕێ ٔ 

ای تەریمجَٕٔۀەو نەپبیساَضا نەَێٕ ئبپٕٔرەی گەاڵ ٔەریٕەکبَضا ثەضس

 صەگەێُێ

 ئەو يُبڵە ْەر کە زاَی سەیبڵى سەریکە ثفڕێ

 صەيُێتە َێٕ لەـەضێک ٔ ثبڵُضەی ڕٔدى صەکٕژێ

 ئەو يُبڵە تٕاَبی ْەیە ضەراة نە سۆیضا ْەڵگرێ ٔ 

 نە غۀاَضا سۀَی ڕەَگبٔڕەَگ ثجێُێ

 نەلبٔەسبَەکبَیػضا چبٔەڕٔاَی لەصەرە ڵێڵەکبٌ ثکبت

 کە عەیبرئەو يُبڵە جگەرێکێػێ

 ثٍ ضًێڵ ٔ صاَەکبَی زەرص صەچُۀە نە دەژيەتی ْەڵًژیُی َیکۆتیٍ ٔ

 تٕتُە ثۆَشۆغەکبَی سەو

 ئەو يُبڵە َە صەچێتە لٕتبثشبَە ٔ َە غبعیرە
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 کەچی غیعری گۀرە گۀرە صۀَٕضێت ٔ 

 زۆر جبر نەثەرصەو پیریًضا

 ثە صەضتەضڕی سۆغۀیطتی ئبرەلەی الجبَگی گەَجێتی سۆی صەضڕێ

 کیهە ئەسٕاتۀە ٔ َەتریبکی ثێکەضیی کبری تێ صەکبَە تە

 کە چی ْەيیػە ضەرسۆغە ثەڕاچهەکیٍ ٔ ثەترش

 ئۀ ضەرسۆغەکبَی غبرەکەو ثە لەتبرە صەثبت ثەرۀ کێڵگەکبَی ـەَبثٌٕٔ

ئۀ غێتەکبَی َێٕ يەچکۆ ٔ غەعت صەثبت ثەرۀ يێژٔٔە ثێ صەضت ٔ 

 پێیەکبَی ؼەصر

 ٔ ٔێُە تەيبٔییەکەی سۆو ٔ يُبڵێک نەَبٔيب سەریکی گەيەیە ئە

 َبيە غپرزەکبَی ثبو صەئبسُیتە کَٕەگٕێ ٔ کَٕەنٕٔتی جەضتەی ؼٕرثەت.

 َٔجَٕٔی يُبڵەکەی َبسى زەَگی نە غەلەی ثبڵضاٌ ٔ 

 ْەڵفڕیُی ثبڵُضەکبَی ئبرايی ٔ

 ضەرەتبی ٔەرزی َؽرۆثٌٕٔ ٔ 

 ئبغُبثَٕٔە ثە صٔٔکەڵی ئۀیٍ ٔ يەرگ

 ٔ یبصۀەریکۆصی نێکضاثراَە نە سۆغۀیطتی 

 صٔٔثبرە ْێُبَۀەی جفرەکبَی َەْبيەتی ٔ ؼٕرثەتە

 جٕاَەيەرگ کرصَی جٕاَییە نەَێٕ صزێٕی ٔ

 کٕغتُی ڕەَگەکبَە نە جەْەَەيی سۆڵەيێع

 ڕيبَی ئبضًبٌ ٔ تەپیُی لەاڵی ْۀرە یبسییەکبَە
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 گێڕاَۀەی صاضتبَە کۆَەکبَی يێژٔٔە 

 نە غۀە ْەتبْەتبییەکبَی ژیبٌ 

 ی يُضاڵیى ٔ ئۀیع ثەپڕتبٔ نێى ْەڵضێيٍ ٔێڵی صٔٔ

 يٍ صەضتى ثە یبصۀەری ٔ

 ئۀ غەق ْەڵضەصا نە يێژٔٔ

 يێژٔٔی ٔێڵجٌٕٔ ثەصٔٔی سۆی ٔ ضٕٔتبَی ْیٕاکبَی يٍ.

 

 ١٠٢٥کبََٕٔی صٔٔەيی 
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 نەصٔا ْەَبضەصا ٔتی

 

                            ثۆ غیالٌ ئۀ سَٕچەیەی ثەْۆی ڕەتکرصَۀەی 

 کۆَەسٕازییۀە ثٕٔ ثە سۆراکی يەرگ                                 

 

 ئێ چی صەثٕٔ نەثری ـیػەکەکبَی ؼەصر ٔ ضتەو

 ثە چەپکێ گٕڵ

 ثە صڵی پڕ ئٕيێضۀە

 ثۆ پێػٕازی ثەْبری َٕێ ثچٕٔيبیە

 نەجیبتی ترش ٔ ْەڕەغەی کٕغتٍ ٔ يەرگ 

 يێٕاَی سەَەثەَضاٌ ٔ

 ثٕٔکی لەـەضی زێڕیٍ ٔ 

 ڕٔٔيەتێکی ئبڵ ثٕٔيبیە يەضتی يبچی

 ئبسر ثۆچی ٔەک يەل پێکراو

 ثۆچی سٕێُى ڕژا ثۆچی

 ْەر نەثەرئەی پێًٕتٍ

 لەت يم َبصەو ثە کۆَەسٕازی ٔ يهکەچی.

 

 ١٠٢٢ئبزاری 
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 گۆڕاَی کەظ ٔ ْۀا
 

 ثبڵُضەکبٌ یەکە یەکە کۆچ صەکەٌ ٔ

 گیبَهەثەرەکبٌ نەثەرصەو تیؽی گۆڕاَێکٍ گۀرە

 ٍنەثەرصەو ئەژصیٓبی يەرگ

 تیبچَٕٔی نەضەرەسۆی ضرٔغت

 کۆپی سبَە ٔ 

 ثە ڕۆثۆتکرصَی ژیبٌ

 ضەرجەو ٔجٕصیبٌ پێکبٔە ٔ ضەيفۆَیبیەکی ثێضەَگٍ

* 

 چەَض ثێضەرثەضتیٍ ئێًەی يرۆڤ

 ثێ گٕێضاَە ژیبَی يهیۆَبٌ ئبژەڵ

 يهیۆَبٌ ثبڵُضە ٔ ئیُطبٌ

 ْەئٕ ڕۆژێ صەچیُۀە ثەگژ جٕاَی ٔ 

 یُۀە صیطبٌصٔای کٕرتە ثیرکرصَۀەیەک تێٓەڵضەچ

* 
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 ئیُطبَەکبٌ یەکە یەکە صێُە يرصٌ

 ژیبٌ سٕاضتی زۆر نەضەرە

 صە ئەی ثۆچی ثۆ چبٔچُۆکی تەيبدی ضەريبیەصار

 ئۀ جٕاَییەيبٌ ٔەک جهێکی تەضک نەثەرە

* 

 ئێًە صەژیٍ ثێجیرکرصَۀە نە َۀەکبَی صاْبتٕٔ

 پێًبٌ ٔایە ئێًە ْەر سۆيبٌ صاْبتٕٔیٍ

 چەَض صڵرەلیٍ 

 َٕٔی ضرٔغت ٔ گیبَهەثەراَی ضەر ڕٔٔی زۀی راْبتٕٔیٍ.نەضەر تیبچ

 

 ١٠٢٢ئبزاری 
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 يبيەدەيە

 

 نٕلًەپیبٔێک نەصەرۀەی چەلی ٔغە ٔ غیعر ٔ لٕتبثشبَە ٔ کتێت

 َبيۆ ثە ڕۆژَبيە ٔ َٕٔضیٍ 

 ثەاڵو غبعیری ثێضەَگی ٔ صەرچٕٔی زاَکۆی تەَیبیی ثٕٔ

 غیعرەکبَی نەضەر تەو ٔ

 ضەراة صۀَٕضی نەضەر پەنکەزێڕیُە ٔ

 ئبَٔگی عەغمی صەَبیە صەو کۆرپەکبَی چبرۀَٕش

 نەژێر ثەرصاغی زەيبَب ثجٕٔ ثە ئبرص

 کەچی ْێػتب ْەر تۆکًەیی نێ صەچۆرا

 نە صٔٔتٕێی ئەـطبَەکبَضا ثجٕە یبست ٔ 

 ثجٕٔە پرصی ضەر جۆگەنە ٔ 

 ئبضًبَی ضەر ْەتبٔە سبيۆغەکەی ثٌٕٔ

ٔ صڵپبکی ٔ ٔڕاضگتۆیی جُێٕە غیریُەکبَی نەْەَگٕیُی ضبصەیی 

 ٔەرصاثٌٕٔ

 نە زەيبٔەَضی ْەتبٔصا ٔ نەپرضەی غۀە َٕٔتەکبٌ

 نەضەر ڕێی چڵەئبٔاتێ ْەڵضەکٕريب ٔ 

 پػتی صەصایە صیٕاری يەیُەتی ٔ صەضتەَگی ٔ ئبزار

 ْێػتب گەَج ثٕٔ صەضتی گۆچبَی صەگرت ٔ ثەرۀ پیرثٌٕٔ ْەَگبٔی َب

 ْەئٕ ڕۆژێ ضیُییەک نە غەثەَگەيبچ
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 یەک پڕ نە پەنکەزێڕیُەی عەغمی ْەڵضەگرت ٔتەثەلە

 ثژێٕی سۆی ٔ تەَیبیی صاثیٍ صەکرص

 چیرۆکەکبَی پبڵ ْەَطک، 

 الٔکەکبَی نٕٔتکەی دەضرەت ثۆ يُضااڵَی ثسێٕی غبر صۀت ٔ 

 نەثەرصەو يسگۀتی سٕنیب

 ڕێک نە تەَیػت صٔکبَی تەيەَفرۆظ ٔ سۀَفرۆغی ثبزاڕە ثچکۆنەکەصا

 ثە ْبٔارێکی ئێجگبر ثەرز ثە ثێضەَگی ٔ نە صڵۀەظ

ثبَگی ثەستۀەری صەصا ثەگٕێی ڕێجٕاراَی ٔڕ ٔ کبضی ڕێ نێَٕجٕٔی 

 گٕزەرەکە

 ئبضًبَی صەکرص ثە يۆڵگەی ثەگژاچٌٕٔ

 تٕٔڕە تٕٔڕە..ڕۀە ڕۀە ْۀری َەعرەتەی صەیگريبَض

 نێسيەی ڕق ٔ زریبَی ثەَەـرەتکرصٌ ژیٍ ٔ لەصەری صەیجبراَض

 ەضتۀە ٔ ئۀیع چەتری ثبَگۀازی ثەص

 ْێٕاظ ْێٕاظ ثەگرصەکەی َبئٕيێضی ضەرصەکۀت ٔ 

 پػکۆی غیعر

 ژیهەيۆی سەو

 سۆڵەيێػی ثێساری ٔ ژاَی صەَبیە ضەر يەلەڵەی ژیٍ

 ْەر ثە سۆی ٔ ضیُی ٔ تەثەلەی عەغمییۀە

 گۆغتی ٔغە ٔ کەثبثی سەيی صەثرژاَض

ثۆ ئێٕارەظ سۆی ٔ ضٕپبیەک نە ڕەغجیُی ٔ ثێٓیٕایی ثەرۀيبڵ 

 ۀەصەثَٕٔ
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 نەضەر ضەکۆی تەيەَێکی پڕ نە ٔێُە ئبنٕٔضییەکبَی لەصەرصا

ڕٔٔ نە گڕی ثبٔەگٕڕگٕڕ صاَی سۆزگەی صەصایە ثیجیطٕٔەکبَی سۀٌ ٔ 

 سەیبڵ 

 صٔاتر سۆغی چەغُی ثبڵُضەی تبضێُضرأ

 چەغُی ٔغەی ڕاپطکبٔی َێٕ صەـتەرێک

 صەچٕٔە ثبٔەغی ْەتبٔ ٔ 

 ی يیسۆپۆتەیًیبنەَێٕ سۀَێکی لٕنالثی صەثٕٔە پبغبی ٔاڵت

 صەثٕٔ ثە يبَگ

 ثە سۆرەتبٔ

 ثەئبٔازی گۆراَی کچە لەرەجەکبَی ضەر ضتەیجی َەْبيەتی

 صەثٕٔ ثە سەَەثەَضاٌ ٔ صەثٕٔ ثە غبیی ثۆ َۆثٕٔک

 صەثٕٔۀە گڕ ثە ئەـطبَەکەی َێٕ لەاڵ ٔ نێٕار چەيی سبضەی کەرکٕٔک.

 

 

 ١٠٢٢ئبزاری 

 

 

 

 

ثاڵٔ  ١٠٢٢ی ضبڵی  ٢٢٠ژيبرە  تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْەـتەَبيەی ْۀاڵ

 ثۆتۀە.
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 یەتییَۀەکەغى نە ئێطتبٔە کرێکبری چبٔەڕٔاَ
 

 ئەگەر نەگەڵ ثبراٌ صاکەو 
 ڕٔح صەَێًۀە ثەرگیبَی جۆگەنەیەک
 ٔغکەسبکی کرێکبرێک تێرأ صەکەو
 نەگەڵ ثبصا ٔەکٕ ضرٔەی ئێٕاراَێک

 ـێُک ـێُک ئبرەلەی صٔای ڕەَج ٔ کبری کرێکبر ٔغک صەکەيۀە
 ثى ثە ژێی صەَگی ئٕيێضصە

 ثۆ لٕڕگی پڕ نە ْبٔاری کڕێکبرێکی َبڕازی 
 نەثەْبراٌ صەثى ثە گٕڵ 

 نە غۀاَی ْبٔیُیع ئەضتێرە
 ثۆ چبٔە يبَضٔٔەکبَی کرێکبر صاصەگريە َێٕ
 ئیُجبَەکبَی سۀٌ ٔ ئبضًبَەکبَی تێفکریٍ

 نەسۀَیػضا يٍ ْەيیػە کرێکبرو
 ە زەيەٌنەگەڵ تێپەڕثَٕٔی زیبتری ْەر چرکەیەک ن

 زیبتر ؼەرلی کرێکبرثَٕٔى صەثى 
 چ لەصەرێکە يٍ ثبٔکى کرێکبر ثٕٔ

 سۆیػى ْەرٔا کرێکبرو ٔ 
 یەتی.یَۀەکەغى نە ئێطتبٔە کرێکبری چبٔەڕٔاَ

 

 ١٠٢٢ئبزاری 
تێجیُی : ئەو غیعرە کبریگەری ئطهٕثی ضبثیر ْبکبی غبعیری کرێکبراَی 

 ئێراَی ثەضەرۀەیە.
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 ْەرصٔٔ یەکیٍ ٔ یەکیع َیٍ

 

 پێػکەغە ثە يٍ ٔ ثە ئۀ

 

 يٍ ئێطتب نە سۆيی صٔٔ ضەصە نەيۀثەر

 نەسۆيی جبراٌ ٔ

 ضبصەیی ڕاثرصٔٔو جیبٔازو، ٔەک یەک َیٍ

 ثەاڵو ْەر َۆغبٔی ڕێجبزی يبرکطە

 ْەڵٕەصا ٔەک تیُٕٔ صەیُێًە ضەريۀە ثە یەکجیٍ.

 يٍ ئێطتب جٕایەزتر صەڕٔاًَە سەثبت ٔ

 روثەاڵو ٔەک صٔٔضەصە نەيۀثەر پەیگی

 يٍ ئێطتبظ ڕێک ٔەکٕ صٔٔ ضەصە نەيۀثەر

 ثەسەو ٔ ضتەو ٔ يەیُەتی ٔ کۆیهەتی صەرگیرو.

 ڕێگبکەو ْەر ْەيبٌ ڕێگبکەی جبراَە

 نۀەرزی سەثبتًب ْەر ْۀر ٔ ْەر نێسيە ٔ ثبراَە

 نە ئبضۆی تێکۆغبٌ يٍ تەَٓب ْەر سۆرێک صەثیُى

 يػتىْەر تەَٓب ْەتبٔە جٕاَەکەی ئبزاصی ڕَٔٔبکی صەَێتە َێٕ 

 یەکڕیسی ٔ یەک جەضتەی سەثبتى

 ضەَگەری پتۀە ٔ لەاڵیە ثۆ پػتى.

* 
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 ئێطتبکەو ثەجەضتە تۆزلبڵێک ضەردبڵتر

 ثە ثیریع ئبڵۆزتر يبَضٔٔتر

 سەریکى چٕارصۀی ثەئبگر تەَرأو

 صەَێًە َێٕ صەـری ئیراصەی غێهگیرو

 َەترش صەَبضى

 َە غەکەت،

 َە گٕيبٌ

 ێژٔٔيبٌپػت ئەضتٕٔر ثە ٔاَە ٔ ئەزئَٕی ي

 ثەچبٔی تەڕترو نەجبراٌ سەيەکبٌ صەثیُى

 ْەر ثۆیە ثێ ٔەضتبٌ ثٕٔيەتە ثڵێطە ٔ

 پەاڵغی ضتەو ٔ ثێًبـی صەضٕٔتێُى

 زَجیری کۆیهەتی ژیبَى صەتٕێُى.

* 

 يٍ ئێطتب ٔ سۆيی ثەر صٔٔ ضەصە پێع ئەيڕۆ ْەر یەکیٍ

 یەک ْەَگبٔ

 یەک ثبٔەڕ

 ْەرصٔٔکًبٌ ـیػەکی یەک جەَگیٍ

 ٔتبٌیەک گڕیٍ ثۆ ضٕ
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 یەک ْبٔار ثۆ ڕٔٔسبٌ

 تەيبدی ئۀپەڕی لبزاَج ٔ ضەريبیە زَجیری پێ ٔ صەضتە

 یەک ئبٔات ڕزگبری ئیُطبٌ ٔ 

 جیٓبَی یەکطبَی ضەر زۀی

 ثۆ يٍ ٔ ثۆ ئۀی صٔٔ ضەصە نەيۀثەر ئٕيێض ٔ يەثەضتە.

 

 ١٠٢٢ئبزاری 
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 ضێ صەَگ ٔ ژَێک

 

 چ جٕاَییەکی تێضا ثەرجەضتە ثۆتۀە

 ییەکە ضبڵ صٔاَسەی يبَگپەر

 نەثبٔەظ ثێ ئۆسەی َبکەی

 صەَگی یەکەو                 

                   * 

 ئەو جٕاَە صە کبتژيێر کبری کرصٔٔە ٔ 

 پەنەیەتی ثچێتۀە يبڵ 

 ْبٔضەرەکەی ٔ يُضاڵە یەک ضباڵَەکەی چبٔەڕێیٍ

 صەَگی صٔٔەو                    

                 * 

 جٕاَە َە جەضتەی سۆی صەثیُێ ٔ ئەو ژَە 

 َە ْۆغی الی ڕێجٕاراَە

 رکرصَۀەی الی سێساٌ ٔ نەالی کبرەثی

 سێساَێک تەژی نە ٔەـب ٔ

 .ەع يبرکبری

 صەَگی ضێیەو                      

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 چبٔەڕٔاَی

 

 نۀەتەی چبٔو ثە صَٔیب ْەڵٓێُبٔە

 تبڵەترٔضکەی ڕَٔٔبکیى َەثیُیٕە

 تبریکییجگە نە سەو ٔ 

 جگە نە صەرص ٔ يەیُەتی

 گٕێػى نێجٕٔ ثبثەی َەسۆغی َێٕ جێگبو ثە صایەی ٔت:

 ئبر ْەزار ئبر ئەو جگەرکۆغە ئبزیسەو

 ئبسۆ چ صاْبتٕٔیەکی ڕەظ

 یەتییچ ڕۆژگبرێکی لەتراَی ٔەک َێچیر چبٔەڕٔاَ

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 تەرو

 

 ضٕاڵکەرێکی ثچکۆالَەی

 بی ژیبٌ صەگەیَە نە يبَ

 َەتبيی سۆغیت چەغتٕٔە

 سەيی ڕۆژ َەثێ ئەی ئبزیس

 تۆ سۆت سەيت جێٓێػتٕٔە.

 صەثێ ئیُطبَییەت نەثەرصەو پەیکەری تۆ َەیگرێ غەرو

 ئبسر گۀرەو ْیچ صٔٔر َییە

 غۀێ غەلبو ثجێ ثە گۆڕ

 تۆظ تیبیضا ثجی ثە تەرو.

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 ـیرعۀَی ْەزارەی ضێ

 

 نێ چبٔەکبَى کرأەٌتٕٔ ئەژيێرێى ئەيٍ ثە َٕٔض

 ٔەک ثێضارێک صەژیى صەسۆو صێى ٔ صەچى

 نەثەرصەو یبضبی جەَگەڵی ئەو ژیبَە

 ٔەک کۆیهەیەک ضەرکس گٕێڕایەڵ يهکەچى

 ثیبَۀێ صەيضەٌ ثەغەڕ

 صەيکەٌ ثە نەيپەر ثۆ ئبضٕٔصەیی سۆیبٌ

 يٍ ثێجەْبو يُی عەلڵ نەسػتەثرأ

 ئەگەر َەثًە يبیەی سێرٔسۆغی ثۆیبٌ

 يٍ ئیراصەی ڕزگبرثَٕٔى ڕـێُرأە

 غکۆی ئیُطبَیى ْەرڕۆژە ْەزاراَجبر غکێُرأە

 نە صیضی ٔی يٍ زۆر کەيترو نەَیٕە

 الی ـیرعۀَی ْەزارەی ضێ

 صەضتەپبچەو ثێئیراصەو ْێػتب نەکٕێًە چیى صیٕە

 ثەثەرچبٔو يبـی ڕۀاو صەکرێ پێػێم

 ـیرعۀَەکەو ثێجبکبَە يێگەل ئبضب نێى صەسٕڕێ

 اٌ گەيژە ٔەکٕ گێمٔەک َەز

 چی سۆغییە چی ئبضٕٔصەیی ٔ سەَضەیە

 ڕۀایە ثۆ ـیرعۀٌ ٔ ثۆ ثُەيبڵە
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 ثۆ يُی ثەَبٔ َٕٔضتٕٔی کۆیهەظ

 ْەر ثەصثەستی ٔ ْەر ئبزار ٔ َبڵەَبڵە

 يٍ کبرگەر ٔ ثەرْەيٓێُەر ـیرعۀَەکەو زڕ ٔ پٕٔک َبٔ

 يٍ صەثێ گٕێ نەيطت ثى ٔ 

 ئۀیع ضەرلبڵی تەڵە ٔ صأ

 ٔ ثەضەص ئبٔی صڕَضەیی ڕٔدی پیطی غٕٔغتۆتۀەئۀ نەيێژٔ

 جێی ئەضەـە َبڕێکشرأی ٔ َبتەثبیی ڕیسەکبًَە

 نەو صۆسە َبصڵشٕازەصا ئبٔا يُی ْێػتۆتۀە.

 زەيەَی ـیرعۀَی ضەريبیە صەيێکە ثەضەرچٕٔە

 ئۀڕۆژە صێ ثەْەغتەکەی سۆی ثۆ ثکەو ثە گۆڕی تبر ثە گۆڕی تەَگ

 صَٔیب ڕازأەتر ثکەو

 یر ٔ لەغەَگژیبَیع صڵگ

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 صەضتگێڕ

 

 کە صەضتگێڕ ثٕٔو 

 ثە يُضاڵی َۆکی سەو ٔ

 پبلهەی صەرص ٔ

 کرێًطتی ژاٌ ٔ ئبزار

 ْەَبری دەضرەت ٔ سۆگە ٔ 

 غەککەراتی َبئٕيێضی ٔ 

 گٕڵەثەڕۆژەی يەیُەتیى ـرۆغتٕٔە

 ثە صصاَی يُضاڵی سۆو

 کرۆغتٕٔۀرصە ئێطکی صەضتکٕرتی ٔ ْەژاری ٔ ثێًبـی ژیبَى  

 ثەيُضاڵی يُی صەضتگێڕ سۀَى ْەثٕٔە گۀرەتر نە تەيەَی سۆو

 ثە يُضاڵی ڕۆژەکبَی تەيەَى چرکە صٔای چرکە

 صەضٕٔتبٌ ٔ صەتٕاَۀە ْەرٔەکٕ يۆو

 يٍ ئێطتب چیتر يُضاڵ َیى

 ثە صەضتگێڕی ثگرو صەضتی ثبثە ٔ صایە

 ئەيڕۆکە کێٕێک نە ئٕيێض

 صەریبیەک نە تٕٔڕەثٌٕٔ  ٔ

 ب صەغتبییەک نە ثەرسٕرصاَى نەصڵیتب چبٔ ثڕک

 غیعر ٔ غبَۆ ٔ َٕٔضیٍ صایە. 
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 يٍ ئێطتبکە نەضەر تەثەلەی َٕٔضیُى

 ٔغەی ئٕيێض ثە غۆڕظ ٔ 

 ضرٔٔصی سەثبت نە صژی چۀضبَۀەی ثٕرژٔازی

 صەگەیەًَە يبڵ ثە يبڵی زەدًەتکێع ٔ کرێکبری ئەو صَیبیە

 گۆيی َٕٔضیُی ئێطتبکەو نێێ ثڕٔاَی

 یُطبٌيرٔاری ئبزاصی ئ

 گۀْەری یەکطبَی ژیٍ ٔ صاصپەرٔەری نەثُبیە.

 يُی صەضتگێڕ ثەيُضاڵی يُضاڵیى تێکػکب ٔ نەژێر لٕرضبیی کبر چەيبيۀە

 ئۀ ضبتبَەی يُضااڵَی ْبٔتەيەَى صەچَٕٔە سۀ 

 يٍ نەژٔاَی پەیضاکرصَی صٔٔ صیُبر صەيبيۀە.

 گەنێجبر غەرو صەیژاکبَض ڕٔسطبری زۆر جٕاٌ ٔ گەغى

چٌٕٔ صەيساَی نەْەئٕ َبزٔ َیعًەتی يُضااڵَەی سۆو  چبرو َەثٕٔ

 ثێجەغى.

کە ڕاضت ٔ چەپی سۆو َبضی ثۆ صەرثبزثٌٕٔ نۀ صۆزەسەی تێیضاثٕٔو 

 يٍ

 تەَٓب ڕێگب ئبغُبثٌٕٔ ثٕٔ ثە يبرکص ٔ ضۆغیبنیسو ٔ 

 ثیُیُی ضەريبیەیە ٔەک صٔٔژيٍ.

 

 ١٠٢٢َیطبَی 

ۆرَتۆی کەَەصا تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری ت

 سٕێُرأەتۀە.
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 ئەز صسبزو

 

 ئەز صسبزو جٕاَی ٔ ضرٔغت

 گەرصٌٔٔ ٔ َبسی ئیُطبٌ ٔ 

 يهًالَێی ْەق ٔ َبْەق ثەرجەضتەکەو

 پڕأپڕ گەرصَٔٔی غیعر

 پڕ نە َەؼًە ٔ پر نە گۆراَی ٔ ثەضتەکەو

 ئەز صسبزو نەکٕێ پەتی زٔڵى ْەثێ

 ئەز يەلەضت ثى

 ژاریی ٔ يەیُەتی  ٔصەرص  ْەَبضە صەٌنەْەر کٕێیەک َەسٕێُضۀاری ٔ ْە

 ئەز نۀێضا ْەو پەیبو ٔ ْەو يەثەضت ثى

 ئەز صسبزو ضێجەر ثى ثۆ چبٔی يبَضٔٔی زەدًەتکێػێ

 سەَضەیەک ثى ثۆ ضەرنێٕی کرێکبرێ

 ئەز صسبزو گڕ نە سۆو ٔ ٔغە ٔ غیعرەکبٌ ثەرصەو ٔ 

 ثجًە چرای غۀی تبرێ

 ئەز صسبزو غەڕ ئبژأەیی ٔ کٕغتبر

 ی ٔ يەرگ ٔ ئیعضاو َەثێ ثَٕٔیبٌيبڵٕێراَ

 ئەز صسبزو صەلەکبَى ٔەکٕ ثەرصەضت
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 صەضت نەضەر ضُگ ڕأەضتب ثٍ

 نەڕێی ئبزاصی ئیُطبٌ ٔ ْبتٕٔچَٕٔیبٌ

 ئەز صسبزو گۆراَی ثۆ ضۆغیبنیسو

 ثۆ یەکطبَی ٔ صاصپەرٔەری پڕ ثە گەرٔٔی تیُٕٔو ثچڕو

 ثۀیطتی سۆو نە ئبضًبَی ضەرـرازی

 و.ٔەک يەنێکی ئبزاص ثفڕ

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 يەرگی غیعر

 

 يٍ غبعیر َیى

 گەر غیعرو َەتٕاَێ ئبْی يُضاڵێکی ثۆیبؼچی ثێُیتە ثەرچبٔ

 سەیبڵى َەتٕاَی ضُٕٔری صیًەَی َبڕەدەتی پەَبْەَضە ثجڕی ثەتبٔ

 ضیذری جٕاَی صەَگ ْەڵجڕیٍ نەصێرەکبَیب َەَٕێُێ

 سَٕچەی ثەْبری ئبزاصی ٔێُب َەکب ٔ  

 یٕێکی ثێ صایک ٔ ثبٔک َەصٔێُێْەت ٔغەکبَی

 ئەگەر عەغك َەثێ ثە سٕێٍ ثۆ صەيبری صێرەکبَی 

 صەو َەَێتە کۆڕێ سەثبت

 ثۆ ـۀتبَی جیٓبَی ضتەو ٔ ژاٌ ٔ تێرەکبَی

 نەگەڵ سۀَی زیُضاَییەک َەثێ ثەثبڵُضە ٔ َەـڕێ

 پڕ ثەپڕی گەرٔٔی َٕٔضیٍ ْبٔار َەکب ٔ 

 ثەرگی ژاٌ نەسۆ صاَەصڕێ

 ەڵُەگرێ ٔ ثبری ضتەو َەصاتە غبٌنەگەڵ ژَضا سەو ْ

 ثۆ ضبتێکیع صٔا َەکۀێ نە سەثبت ٔ نە تێکۆغبٌ

 ئەگەر نەگەڵ ئیُطبَەکبٌ پێُەکەَێ َێتە گریٍ
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 َەثێ ثەْەتٕاَی صەرص ٔ ئێع ٔ ثریٍ

 ئۀکبت يُی غبعیر  عبغك

 گەر َەتٕاَى غیعرێک ثەثباڵی سەثبتی چیُبیەتی صاثڕێژو

 زۆر ثبغترە

 ثۆ ْەتب ْەتب ثیُێژو. غیعر ثُێًە تبثٕٔت ٔ

 

 ١٠٢٢َیطبَی 

 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 ڕەتجٌٕٔ

 

 ْەرکبتێ ئیُطبَێ ثجیُى يەیُەتی نٕٔنی ئەصا

 صەیٓبڕێ ثرضێتی ٔ ْەژاری

 ثٕٔتە َێچیری تەيبح ٔ 

 ؼەرق ثٕٔی َێٕ صەریبی َەصاری

 ى ثەثەرصەو پەَجەرەی ْەضتێکًب ەت صەثڕاگٕزەر ڕ

 صەکێػێ غیعرێکى ثەپرتبٔ َیگبری ثیرێکى

 جگەرەی تێکۆغبٌئۀ غیعرەو جەَگبٔەر ئبضبیە ٔ 

 صەکێػێ ئیُطبَییەت نەصژی دەضرەت ٔ ثێًبـی

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 الر ثَٕٔۀە

 

 کچێکی غەَگبڵ َەضتی سۆی صەسٕێُێتۀە

 

 غبسە ڕٔٔتەَەيٍ ئەگەر چی چەَض ڕۆژێکە نەضەر ئۀ 

 ثٍ گۀەڕێکى کرصٔٔە ثە ضەرپەَب

 گەر ئٕيێضی ژیٍ َەثٕٔایە

 صەثٕٔو ثە تۆز، ْەڵًی ـەَب

 نەگەڵ ئۀەظ الر َبثًۀە ٔ 

 گەر نە ثرضبَب ثػًرو َبچًە ضەر چۆک ثۆ نەتێ َبَی کۆیهەتی

 صەچى ثەگژ ضتەو ٔ ئبٔارەیی ٔ جەَگ

 گڕ ثەرصەصەو نە دەضرەت ٔ نە يەیُەتی

 صەپێچىتٕٔڕەیی نەسۆ 

 َەـرەت نە چۀضبَۀەی ژیٍ صەکەو ثەئباڵ ٔ ثە ثڕیبر

 نەيڕۆ ثەصٔا يٍ صەجەَگى ثۆ ئبزاصی

 َەک ٔەک کباڵ چبٔەڕٔاٌ ثى نە ثۆ کڕیبر 

١٠٢٢ 
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 نە جەَگۀە

                                 " غیعرێکی ضەرپػتی ٔێُەیەکی ثەجێًبٔی 

 تەَیػت تەريی جەَگبٔەرێک "                                      

 

 چ چبرۀَٕضێکی تبڵە

 نۀڕۆژۀەی نەصایکجٕٔو

 کەضێک ضۆزی ثبٔکبیەتی پێُەثەسػیى

 ٔغەی ثبثەو ْەرگیس نەصەو َەْبتەصەر

 کەش َەثٕٔ پێی ثهێى ثبثە

 ئێطتبظ صٔا ْەَبضە صەصەو

 يُضاڵەکەو چەَض ڕۆژی تر صێتە صَٔیب

 ۆزی ثبٔکبیەتی پێُبثەسػێتئۀیع ٔەک يٍ ْیچ کەش ض

 چَٕکە يُی ضەرثبز ٔ ثبٔک

 ٔا صەضٕٔتێى ثە گڕثبراَی صەثبثە

 

 ١٠٢٢َیطبَی 

 

 

 ١٠٢٢ی سٕٔنی صٔٔەو ضبڵی ٢یعرە نە گۆڤبری ْبَب ژيبرە ێجیُی : ئەو غت

 ثاڵٔ ثۆتۀە.
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 يٍ زیبصەو

 

 ْەتب ْێس نە يبضٕنکەيب جًەی صەْبت يٍ ڕەَجًضا

 رصو ثە َیػتًبٌْەتب ئبزار نەغی کەَەـتی َەک

 يٍ َە غەلبيى صەَبضی ٔ َە پبراَۀە ٔ ضەرکسی

 ئەيڕۆ ْێسو نێجرأە پێیبٌ ٔایە يُی ثەتەيەٌ زیبصەو ٔ 

ضەريبیەصار َە چبرەضەرێکى صەکب ٔ َە ثیرو نێ صەکبتۀە جگە نە تباڵٌ ٔ 

 صزی

 ئبر ْەزار ئبر نە گەَجیًضا ثێضەرثەضت ثٕٔو

 َەيضەزاَی کە پیر صەثى ٔاو ثەضەر صێ

 صەَب ضبتێ َەصۀەضتبو تێضەکۆغبو ثۆ ئبزاص ٔ ثۆ یەکطبَی

 ثۆ ئۀ سۀَەی کە ئێطتب صڵُیبو ثەصی صێ

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 گریبٌ

 

 گریبٌ ڕٔٔکرصَە نە َەـشەکبَی َەْبيەتی

 ثەتبڵکرصَۀەی سەيە پەَگشٕارصٔٔەکبَی َێٕ صڵە

 صەرسطتُی الٔازییە نەثەرصەو ئبریػەکبَی ثٌٕٔ

 ضێػەیە ثۆ ڕٔٔثەرەکبَی سۆَٔکرصٌ ٔ صەضتگرتُی ئەَ

 چَٕٔە صەرۀەی يهًالَێ ڕاضتەلیُەکبٌ

 تێٓەڵچَٕٔۀەی يرۆڤە نە صۆڕاٌ

 پػتکرصَە نە ئبڵٕگۆڕ ٔ جەَگیٍ

 ثێشەيجَٕٔە نەثەرصەو صٔاڕۆژ ٔ ضٕٔکُبییە ثە ْۀَٕکە

 کٕغتُی سۀٌ ٔ ئٕيێضە کەڵەثٕٔەکبَە

 ٔرص ٔ سبغکرصَی ثڕٔا ٔ 

 ٔ سۆـریٕصاَەضەيفۆَیبی صەضتەپبچەیی 

 نەکٕێ گریبٌ ْەثێ، ْەَطک ْەثێ

 نۀێ ؼەصر ثباڵ صەضتە

 ڕٔٔثەڕٔٔثَٕٔۀەی ؼەصریع پػتکرصَە نە گریبٌ ٔ 

 ثەصەضتۀەگرتُی چرای جەرثەزەییە نە غۀەزەَگی زٔڵى.
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 ی يەغشەڵيبڵ

 

 يبڵى َسیک تەَضٔٔرثبَی ؼەریجییە

 گەڵێ ڕۆژ صێى کٕنێرەی سەو، کٕنیچەی عەغك

 ٔە َسيەکبَی لەراؼی غبرنەگەڵ سبَٕ

 ثەْێهکۀڕۆَی يەیُەتی ٔ ضتەو صەسۆو

 نەجۆگەنەی نەثەرڕۆیػتٕٔەکەی تێکۆغبٌ

 چبٔی ٔغە ٔ 

 صڵی غیعر ٔ

 ڕٔسطبری سەَضەی ژیٍ صەغۆو

 ْۀر صەکەو ثە لرصێهەی ضەری کچبَی ئبزاصی ٔ ثەستۀەری

 کتێت صەکەو ثە پەَجەرە ٔ

 یثەچبٔیهکەی چبٔی جەَگبٔەراَی ڕێگبی یەکطبَ

 يبڵى َسیک ثبزگەیەکی ڕێگبیەکی پڕ ڕێجٕارە

 پڕ ڕێجٕاری ئباڵ ثەصەضت

 پڕ ڕێجٕاری صەو ثە ْبٔار

 پڕ يُضااڵَی صٔای يبغێُی سۀٌ کۀتٕٔ

 تە گٕێ صەَگی ئبسێککە ڕۆژ َییە َەیە

 یبٌ گریبَی ضیُەی ژَێکی کۆضت کۀتٕٔ

 نەَێٕ الپەڕەی کتێجێکی ثە تبضە صەثێ ثە ضەرصێر ٔ ثە ثبش 
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 ەثێ ثە گۆڕەپبَی سەثبت ٔ ڕازأە ثە چەکٕظ ٔ صاشيبڵى ص

 نەَێٕ غیعری ضتەيضیضە ٔ تٕٔڕە ٔەک سۆو يۆڵگەی سۆرە

 کٕإَٔی ئٕيێض

 کبَگبی ْیٕا

 ضەرچبٔەی ئبٔاتە يبڵى

 ضٕاری پػتی ٔغە صەثى ٔ صەچًە َێٕ زریبٌ ٔ نێسيە

 تۆـبٌ ئبضب ضتەو ٔ يەیُەتی ژیبٌ ڕاصەيبڵى

 يبڵى نە ْەئٕ جێیەکە

 ٕێُێ ئیُطبٌ پڕزەی نێجڕاثێنەْەر غ

 ئیُطبٌ ثسەی نێ تۆراثێ

 تبریکیی ژیُی لٕٔت صاثێ

 نۀێ يبڵى ثەستۀەری ٔ سەَضە ٔ سۆرە

 يبڵی غیعرو

 يبڵی عەغمى

 .اڵی ضەستی ثەرەَگبری زٔڵى ٔ زۆرەلە

 

 ١٠٢٢َیطبَی 

 

 

 

                         



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

118 

 

 

 صەڵێى

 

 ضبڵەْبیە ثە صەریب صەڵێى

 ە ثیبثبٌ ٔ پێضەغتە کبکی ثەکبکییەکەی تیُٕٔێتیَبپبکییە پػتکرصٌ ن

 ڕٔٔ ٔەرگێڕاٌ نە صرەستەکبَی سۆغۀیطتی

 ئیرەیی ثرصَە ثە نەریُۀە ٔ ضەيب

 

 عەیبيێکە ثەڕێگبی تێکۆغبٌ صەڵێى

 ـەرايۆغکرصَی صٔٔڕیبَەکبٌ ٔ الَەکرصَۀە نە ڕێجٕارە ئباڵ ثەصەضتەکبٌ

 ئۀپەڕی ثێئەيەکی ٔ ثێٕەـبییە

 ٕيێضیع سۆی نەسۆیضاصەضت ْەڵەصاَی ئ

 َٔجَٕٔی غَٕبضە نە تەيب

 

 نۀەتەی ْەو ْەژاری سۆی صايضەپۆغێ

 َەْبيەتی ضەریٍ ثٕٔە ٔ 

 دەضرەت صڵی ثۆ ضبتێکیع جێُەْێػتٕٔو
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 ثۆیە ڕٔٔثبری صەضتەَگیى سٕٔڕە صەکب نەَێٕ جۆگە ٔ نەَێٕ چەيب

 

 ضێ صەیەیە ثەچیُی کرێکبر صەڵێى

 َەچَٕٔۀە ضەر ڕێگبی يبرکص ٔ 

 ضا صاڵضەَەصاَی يبَیفێطت سەيطبرصی ٔ ثەـیڕۆصاَی تەيەٌ ٔ يێژٔٔەنەصڵ

 ثەْێسکرصَی يبضٕٔنکەکبَی ژێرصەضتەیی ٔ 

 پتۀکرصَی زَجیرەکبَی ژیبَە نە يەیُەتی ٔ صەرص ٔ سەيب

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 کۆغک

 

گۆراَی يُضاڵێکی َبٔ کٕسێکی نە تەَەکە                            

 صرٔضتکرأ

 

 کۆغکی يُی ْەژار ٔ ڕٔٔت

 َەيجیُیٕە صٔٔ يبَگ ثەپێٕە ثٕەضتێ

 صەڵێی نەگەڵ ڕەغەثبصا گرۀیبَە

 تب ثساٍَ نە صاؼبٌ ٔ نەْەرەضضا کێ ثۆی صرێژ صەکب صەضتێ

 صەیبٌ پەَجەرەی ثچٕٔکی نەْەَبٔە

 الی ٔی َییە ضەريب ٔ گەريب 

 چەَض ؼەصصارە ئەو کۆغکەی يٍ

 سۆ صەزاَێ ْیچ جهێک َییە نەثەريب

 يێرٔٔنە ْەَبضە ثضا يٍ گٕێى نێیە

 کۆغکی سۀَى نەگەڵ ْەڵکرصَی ْەر ثبیەک

 ثۆ صاڕيبٌ ٔ ثۆ ْەرەش نەضەر پێیە

 نەگەڵ ئۀەظ ئەو کۆغکەی يٍ پڕ نە گریبٌ ٔ ْەَطکە

 پڕنە زەرصەسەَە ٔ ئٕيێض 

 سبڵی نە پػٕٔ ٔ نەسۀە

 



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

111 
 

 

 

 ئبسر نە کٕێ کۆغکێکی تر ٔەک ئەو کۆغکە صەصۆزَۀە

 ک پڕ نە يػک ٔ پڕنە ثۆَی لٕڕ ٔ ثەرص ٔ زیز ٔ چۀەپڕ نە صٔٔپػ

 کە صەثبرێ چەتری کٌٕ کَٕی کۆغکەکەو ثەصڵی ئبٔۀە صۀَٕضێ

 ثێئبگب نۀەی کە ڕٔدى چۆٌ ثۀ نیتبٔە صەسٕٔضێ

 راَى تؿ ڕێژ صەکەو نەو کۆغکۀە ْەئٕ ڕۆژێ گٕزە

 سٕا ٔ صَٔیب ٔ ئبضًبٌ َبَبضى

 ئەيە سەاڵتی جیٓبَی ضەريبیەیە

 ضتەو پێضەکەَێ ثە کەيضەضتی ٔ ٔڕیی ٔ کبضى نۀالظ

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 چرا

 

 چرا جەنالصێکی ْیٕاثەسػە

 تبریکیی ْەالثەْەال صەکبٔ ئٕيێضی ژیبٌ صەثەسػێتۀە

 ی چبٔەثێ ٔیطتی يرۆڤ َسیکتریٍ ْبٔەڵ

 نەگەڵ ثیُبیی صٔٔ ڕٔدی یەک جەضتەٌ

 ْەرچی چرای صڵە

 نەو تبریکی زٔڵًەتەی ژیبَی ژێر چُگی ثٕرژٔازی

 ثبٔەڕی ثەرزە ثە ئبزاصی ٔ صاصپەرٔەری کۆيەاڵیەتی

 ئۀ ڕێگەیەیە کە ضەصە ٔ َیٕێکە يبرکص َەسػەی کێػبٔە

 چ جٕاَە صڵی يرۆڤ ثجێتە جێژٔاَی چرا

 ەَض جٕاَە چەَض؟!چ

 

 ١٠٢٢ ئبیبری
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 غەلبو َیػتًبَی يُە

 

 يٍ ٔ َیػتًبٌ ٔەک صٔٔ عبغمە ٔ يبغمە نە سۆغۀیطتییەکی لٕٔڵ صایٍ

 ْەڵُبکەیٍ ثێ یەک پێکۀەیٍ ْەرصەو

 ئۀ نە کٕێ ثێ صەَگى ڕێجٕارێکی ٔێڵە ٔ 

 ْەر کە ثبَگ کب ٔاو نەثەرصەو

 ئۀ صەَگی يٍ ْبتٕچۆی يٍ ضرٔٔصی يٍ ْبٔاری يٍ 

 ی ڕەظ صاگەڕأیْەڵضەضٕێ نەڕٔسطبر

 ٔێُەی يٍ ٔ ژیبَی يٍ صەَەسػیُێ نەَێٕ الپەڕەی پەڕأی

 غەلبو صەڵێ جٕاَی يٍ ْەَبضەی يٍ ثە تۆٔەیە

 تبيٕچێژ ٔ جٕاَیى چییە

 ئەگەر کەپڵێک ثەضەر پػتی ٔجٕصيۀە

 ڕاز ٔ ضکباڵی سۆ َەکەٌ

 ئەگەر ڕێجٕاری غەکەتی صٔای کبرکرصٌ

 ض ٔ ْیٕا ڕۆ صەکەٌصإَٔی عەغمى نەثەرصەو ثبڵُضەکبَی ئٕيێ 

               * 

  



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

114 
 

 

 غەلبو َیػتًبَی يُە

 نەغەلبيۀە ـێر ثٕٔيە چۆٌ ثچًۀە ثەگژ تۀرا

 ـێرثٕٔيە چۆٌ ثجًە ٔاَە ثۆ ئۀاَەی

 کەثڕیبرە ثچٍ ثە گژصەرص ٔ جۀرا

 ئەگەر غەلبو ثڵێ َەسێر ژیبٌ کبڵتر صەثێتۀە

 ْێسی کبر ٔ دٕکًی غۆڕظ ڕٔٔ نە دۀا ٔ 

 ەرۀ چبڵتر صەچێتۀەصەرص ٔ ضتەو ث

 غەلبو ثۆ يٍ َیػتًبَە

 غەلبو ثۆ يٍ صەزگیراَە

 غەلبو غەثەَگی ْەتبٔە ٔ ثۆ ضەريبیەظ يٕژصەصەری سۆر گیراَە

 

 ١٠٢٢ئبیبری 
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 نەغکرێک نە سۆو

 

 ثەضەر پػتی ثێکبرییۀە

 ثەغەلبيەکبَی ژیبٌ صەڕۆو ٔ صێى

 صەرگبکبَی کبر صەکٕتى

 ڵی ژیٍگٕێ صەگرو نە ترپەی الٔازی ص

 ڕەظ صاصەگەڕێىٔ  نەثەر ْەتبٔی ثرضێتی الٔاز

 ضاڵٔ صەکەو نە ْەژاریی ٔ نە صەرص ٔ يەیُەتی ٔ ضتەو

 َە یەکە َە صٔاٌ َە ضەصاٌ

 نەضەر غۆضتەی غەلبيەکبٌ 

 ثۆ َێچیرێک ْەڵکٕڕيبٌٔ ٔ نە ثۆضەصاٌ

 ٔرص صەثًۀە نە سەيەکبٌ

 نەپەَجەرەی چبٔەڕٔاَی ئٕيێضۀە

 رۆصەی صەضت ثبزاڕ َەثىصەڕٔاًَە ضجەێُێیەک گی

 ڕۆژە سۆغەکبٌ َەژيێرصرێٍ ثە پەَجەی صەضت

 ْەر ْبٔارو نەتر صەصەو نە صیبرصەکبٌ

 صەچًە ثەرصەو ئبٔێُەی َەضت

 نەغکرێک نەسۆو صەثیُى
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 ضٕپبیەک نەسۆو صێُەپێع ْەئٕ صەضتیبٌ نەَبٔ صەضتە

 ثۆ ڕاپەڕیٍ 

 ثۆ ژیبَی ثێ چۀضبَۀە ٔ زٔڵى ٔ زۆر

 صیٕار ٔ ثەرثەضتەڕاصەيبڵى ْەرچی 

 ئەَجُی کرصٔٔو ثێکبری

 غەق غەلی کرصٔٔو َەثَٕٔی

 ثەاڵو ْەرگیس يُی ثێکبر َبثًە صەضتەيۆی صايبٔیی ٔ 

 صەضتەپبچەیی ٔ زەثَٕٔی.

 

 ١٠٢٢ئبیبری 

 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 صٔٔيەڵ

 

 ٕری َەکەوئبییٍ پێًضەڵێ َبغٕک

 ئۀەی کە ْەيە چ ثبظ یبٌ سراپ َیعًەتی سٕایە

 تۆ چی نە جٕاَی ٔ سۆغی ژیٍ صەکەی

 ضەص ضبڵیع ثژیت يەرگی نەصٔایە

                * 

 ئبییٍ صەیۀێ ضتەو ٔ ؼەصر

 ثجیُى دٕکًیبٌ ئەثەصی ٔ ئەزەل

 تب نە ژیبَى

 ڕەَج ثضەو ثرضی 

 نەثۆ چیُێکی تەيجەڵ تۀەزەل

              * 

 َەسێر ئەی پبغکۆ 

 صیفبعکەر نە زٔڵى

 )*(َبٔکی سٕريبکەی صەيتى نە ثەڕکە

 تۆ ـریٕصەری ڕٔٔ نە چبڵی ڕەظ

 ْەر گٕێت نە ئبضتی سەيی سەڵک کەڕکە
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 نەگەڵ صیبرصەکبٌ تۆظ ثە یەکجبری

 صەَێیُە گۆڕی غبیبٌ ثە کبرت

 تبکٕ صەگەيە ئۀ ضبتە ٔەستە

 ْەر تێضەکۆغى

 )**(ثبرت ْەر کەضر ٔ سٕار ٔ ْەر نێژ ثێ

 

 

 ١٠٢٢ئبیبری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثەڕک : گیرـبٌ)*(

 کەضر : َبڕێک ٔ َەتۀأ ٔ صەضتُەڕۆیػتٕٔ)**(
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 ضەرضبو

 

 یەکەيجبر ثیُیى ٔ صٔاییع ثٕٔیٍ ثە ْبٔضەر

 ئێٕاراَێ پرضی ثەچی يٍ ضەرضبو ثٕٔی، ڕاضت پێى ثڵێ

 نەثەرچبٔت گٕڵی َەثٕٔو نەضەر چڵێ

 ڕی َێٕ يبکطیتٔتى َەسێر؛ ضەرضبو َەثٕٔو ثەجەضتەی پ

 نەڕاضتیضا زۆر ضەرضبو ثٕٔو

 ٔاَیُی يبرکطیتثەتێڕ

 

 ١٠٢٢ئبیبری 
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 یبضبی ثەرص

 

 ثۆ ئۀ ژَبَەی کە ضەَگەضبر صەکرێٍ                                       

 

 یبضبکبَی ثەرص یبضبی تبریکیی ٔ جەْم ٔ يرصٍَ

 ەرصثبراٌ صەکرێىيُی ژٌ نەژێر چبرۀَٕضیضا ث 

 ئیُطبَێ َییە ْبٔار ثیجیطتێ

 ئبسۆ چ کەضێ گٕێی نە گڕکبَی ئەو َبسەو صەگرێ

 کە ئێطتب زەنیم صايبٔ يهکەچە نەثەرصەو ٔیطتێ

 دٕکًی یبضبکبٌ دٕکًی ثەرصثبراٌ ثەتۆيەت ڕۀغت دٕکًی جەَگەڵە

 دٕکًی صڕَضە ٔ صڵ ثەرصەکبَی ْۆظ نەَبٔ گەڵە

 ئبسر ژیبَە ثبٔەغی کرصٔٔوئێ ثۆ ْەَبضەو نێضەضێُُۀە؟ 

 نەگەڵ ئبٔازی نەریُۀەی کبت صەيٓێُێ ٔ صەيجب

 ْەی ثە َەـرەت ثێ ئۀ دٕکًەی کۀا 

 تەيەَی الٔیى صەصا ثەصەيجب

 صٔای يٍ يُضاڵی ضەرگەرصاَى چۆٌ نەَێٕ کۆاڵَب یبریکەٌ نەگەڵ يُباڵَیتر

 ئەی صەثێ جەرگی غەلبر غەلبرو کبتێ ثرضی ثێ

 َیترثڵێی ضەرَەکب ثە يباڵ
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 يٍ چ ثەصثەستى لەصەری ثَٕٔى نە ٔاڵتێکە ثە يۆصێرٌ َبيۆ

 صٔٔر نە کرأە ٔ صٔٔر نە پێػکۀتٍ

 ٔاڵتێک نەضەر ثەرص ثُیبص َراثێ

 ئبضۆی چ سۀٌ ٔ چ ئٕيێضێکی صێتە صەرکۀتٍ 

 صەک ثە َەـرەت ثٍ ئێٕەی ثەرص پەرضت ْەزار غەريەزار

 ثەرصو پیبکێػٍ َەـرەتتبٌ صەکەو

 صێتە صەر نەزار.ْەتبکٕ ٔغەو 

 

 ١٠٢٢ئبیبری 
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 ثۆٌ ٔ چەغە

 

 غەلبو ثۆَی زۆر زۆر تبیجەت ثە سۆی ْەیە

 ْەر ئۀاَە صەتٕاٍَ ْەضتی پێجکەٌ

 کە صەيیبٌ پڕ نە ضرٔٔص ٔ ثبَگۀازە

 ثەسۆی ْەیە پڕ نە يبَبیسەثبت چەغەی پڕ نە ٔاتب ٔ 

 ئۀاَەی نێی ثەْرەيەَضٌ صڵیبٌ نەگەڵ ئبزاصییە ٔ 

 ڤی ژیبَیبٌ نێٕڕێژ نە ئبٔازەيۆتی

 ٔغەظ ثەرايەی زۆر تبیجەت سۆی ْەیە

 نێساٌ نێساٌ ْەر صەضتڕەَگیُەکبَی صَیبی َٕٔضیُی غۆڕغگێڕاَەٌ

 صەیٕەغێٍُ 

 تەَٓب ٔ تەَٓب کرێکبراٌ ثەرايەکەی صەچُُۀە ٔ 

 صەزاٍَ کە َرر ٔ ثەْبی ثێٓبٔتبیە

 ەی ْبٔڕێکەوئبضۆی ڕَٔٔیع تەَٓب ثیر ٔ تەَٓب َیگبی تۆ صەیجیٍُ ئ

 کە ڕزگبری گهێُەیە ٔ ْەئٕ سۆری ضەرـرازیع نە چبٔتبیە.

 

 ١٠٢٢ئبیبری 
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 کۆَەـرۆظ

 

 ْیچ ڕۆژ َییە نەضەر غەلبيی صەضتەَگیی

 نەضەر کۆاڵَی ْەژاریی صاَەَیػى

 چبٔو نەڕێی ڕێجٕارێ نەسۆو کڵۆڵتر 

 یبٌ نە سۆو صايبٔتر َەثێ

 ەکەو ثکب پۆغتە سۆی ثە کۆَە جم ٔ ثەرگی ْەراجکرأی ضەر يێس

 ضبتێ َییە سەیبڵ َەيجب ثەرۀ ثبڵەسبَەکبَی َبٔەَضی غبر

 َەيجب ثۆالی صەرٔازەی سۆظ گٕزەراَی ٔپێکی غبصی ْەڵُەصەو ٔ

 يەضتەکبَی لەراغ ڕٔٔثبری سۆغُٕٔصیی َەڵێٍ َۆغتە 

 کۆَەـرۆغى چبکەت ٔ غەڕٔاڵ ٔ ثۆیُجبؼی کۆٌ ،

 پێاڵٔ ٔ لەيیص ٔ ثێجبيە ٔ جبيبَی

 َەسٕێٍ ٔ پػتێٍ ثۆ ثژێٕی ٔ نیفکە ٔ ثە

 تۆی ضتەيکبریع ْۆکبری ثۆ ضەرئێػە ٔ تۆ تبيبَی 

 ڕۆژ تب ئێٕارە يێٕاَی غۆضتەی ثەرصەو ْەراجشبَەو

 ثۆ ڕزگبری نە ئبزار ٔ نە ژاٌ ٔ صەرص 

 پڕ ثە ثەریُی ئەو صَٔیب نُگۀلٕٔچە ثە تٕڕەیی ْەر ْبٔاريە

 يەیُەتی گٕڵی ضەر ضفرەی ژیبًَە ٔ 
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 چێػتی پاڵٔ ضبٔاريەسەو ٔ سەـەت  

 ثە چەَض صیُبرێک ئێٕارە صرەَگ غەکەت صێًۀە يبڵ 

 نە ژٔٔری تەَیب ٔ ضبرص ٔ ضڕ سۆو ٔ ثٕسچە ٔ ڕۆژگبر ٔ ضبڵ

 چَٕٔۀەو ثۆ الی تبریکیی ٔ غڕە ـبَۆش سەيە ٔ پػک

 ئەو يەیُەتییە يبری کۆثرایە ٔ ئەژصیٓب ٔ ژەْری صٔٔپػک

 ضَی پػیهەی نەسۆو ثرضیتر َەثێگەر صەَگی تەلە ْبٔاری يُبڵ یبٌ يیبٔاَ

 لەت ڕاضت َبثًۀە نەضەر ئۀ جێیە

 ْێُضە کەَەـتى نەسۀی لٕٔڵی صٔای ڕۆژگبرێکی پڕ نە يەیُەتی

 ثەصڵ دەز صەکەو ڕٔٔۀ ئبضۆی گەظ ثجڕو ئۀ ڕێیە

 ْیچ چرکە َییە سەیبڵی ژیُی نە ئێطتب ثبغتر ستٕٔکەی ْەضتی ژیبَى َەصا

 ٔ زۆر کەو غۀ ْەیە غیعر َەیەت 

 تبرای ٔغەی سۆی ثەضەر ڕٔسطبری غەکەتى َەصا

 ْەر يٍ ٔ غیعر ٔ ْەژاریی ٔ صەَگی پػیهەی ثرضی

 نەو جیٓبَەيضا َیػبَەی پرضیبر نەضەر يبَبی ثٌٕٔ صاَەَێیٍ کەچی

 نەيٍ پۆغتەتر، تێرتر، تیکطًڕأ ڕازیٍ ثە ژیُی کۆیهە ٔ يهکەچی

 صەثەو نەضەر ئەو غۆضتە يٍ تفی ڕۆژگبر نەَبٔ صەيًضا صێُى ٔ

 ْەتبکٕ ضیًبی ضەرکٕت صەثیُى 

 ثەصڵی سۆو صەکەو تؿ ثبراَی ئۀ
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 ئۀجب ضەر نەضەر ضەریُی ئۆسەی چبٔ صەچێتە سۀ

 کۆَە ئەـرۆغى ثژێٕیى ضەستە

 صەرص ٔ َەگجەتی ٔ ضتەو صەيُبضٍ 

 صۆسی ژیبَى ثۆیبٌ َەَگییە

 َبيۆ ثە ْۀاڵ ثە صەَگ ٔ ثبضٍ 

 ێى پێیەکۆَە صەـرۆغى ثەاڵو ثبٔەڕی ثەرز ٔ َٕ

 ثبٔەڕی ثەرزی ڕزگبری ئیُطبٌ نە کۆت ٔ ضتەو

 ثۆ ئبیُضەی َٕێ پرغُگضار ٔ جٕاٌ

 ڕیػەکێع صەکەو صەرص ٔ ژاٌ ٔ سەو

 

١٠٢٢ 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 دیکبیەتی تەَیبیی ٔ يٍ

 

 تەَیب ثى یبٌ َبچ سەيًە تبزە 

 کە سۆر ثۆ سۆی ثەغێکی ـرأاَی جٕگراـیبی ثیرکرصَۀەی صاگیرکرصٔٔو

کە غیعر پەیتبپەیتب نەضەر گٕێطٕاَە ثەچهٕٔرەکەی يبڵی َٕٔضیُى 

 سەریکی ثبڵەـڕێ ثێ

جبراٌ تەَیبییى ْەر نەسۆيضا صەثیُیییۀە..َەيضەزاَی يٍ سٕصی سۆو َەک 

 ْەر تەَیب َیى

 ضە ٔ ژيبرەیەک لەضیضەی صۆضتى ْەٌثگرە گەنێ ْبٔەڵە پیب

 صَٔیبیەک ضەـەر ٔ جیٓبَێک ڕايبَى نەصۀرٌ

 نە َبسیػۀە پڕو نە جٕاَی ٔ یبصگبری ڕەَگبٔڕەَگ

 پڕو نە ئٕيێضی لژکٕرت ٔ نە ْیٕا کەڵەگەتەکبَی ڕێجٕاریى

 ثە ڕێگبیەکضا ڕێضەکەو پڕە نە ڕێجٕاری ڕٔٔيەت گێالش ئبضب

 ی صاص ٔ یەکطبَیثە ضرٔٔصێک صێًە جۆظ پڕە نە ڕیتً

 سەيى َییە..تبزە يٍ ٔ تەَیبیی.. يٍ ٔ َبئٕيێضی کٕجب يەردەثب

 صەغێ ڕۆژێ ْبٔڕێکبَى ثیُیجێتیبَى نەضەر غەلبيی تەَیبیی ژیبٌ

 صەضتی َبئٕيێضیى نەصەضت ثٕٔثێ ٔ 

 صەغێ چەَضجبرێک کاڵٔی سەيى نەثەرصەو يرصٌ نەضەر الصاثێ  ٔ

 ثە صیضاری ڕەغی یەئص.ثۀپەڕی ثێتٕاَبییۀە تەضهیى ثٕٔثیتى 
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سەيى َییە ..ْەر ْەَگبٔێک کە صەیُێى ضێجەری چەتری ئباڵیەکی ضٕٔر ٔ 

 نە ثیرٔثبٔەڕو نەگەڵە. کتێجێک

 صەضت ْەر ثۆ گەاڵیەک ئەثەو، صرەستێک صەثێتە ـریبصڕەش

 اثەرْەر دەرـێک ئەثەو کتێجێک صەثێتە ڕْبَب ثۆ 

 ە نەصایک صەثێصەثیُى نە غۀە ڕتٕٔظ ٔ تٕٔغەکبَی ؼەصرا ثرٔضک

 نە ْۀرازەکبَب صڵُیبیی ٔ

 نەصۆسە کەضیرەثٕٔەکبَیػضا ئبرايی صێتە ثٌٕٔ

 نە يبتًبتیکی نێکٓەڵپێکراَەکبَضا سێٕەتێک َییە َبٔی يبَضٔٔثٌٕٔ ثێ

 لٕٔڕگێک َییە َبيۆ ثە ْبٔار

ثریطکبَۀەی صٔٔ چبٔی زیت ٔ ٔریب َییە چبٔیهکەی ثەرژۀەَضی نەچبٔ 

 َەَێ

 لیبٌ نە ڕٔٔثبر صەثێتۀە َؽرۆی سُکبٍَئۀەتب ئۀاَەی ڕ

ئۀاَەی الکۆاڵَەکبَی عەغك صەگۆڕَۀە ثە ضەرسۀێکی پبڵ صێرە 

 غیعرەکبَیبٌ

 یبٌ ئۀاَەی صەثُە تەتەر نەَێٕاٌ گٕڵ ٔ ثۆَضا

 نەَێٕاٌ غیعر ٔ ثەیبَضا

پێی ثساٍَ یبٌ َب ڕێجٕارگەنێکٍ کۀتَٕٔەتە صیٕی َبٔۀەی جٕگراـیبی 

 َیػتًبَی ْەضت

 ەَیبییتریٍ کبتی تەَیبییضا تەَیب َەثٕٔونە ت
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 ْیچ َەثٕٔثێ تەَیبییى ْەر نەگەڵ ثٕٔە

 ثڕٔاظ نێى جٕێ َەثۆتۀە

 َبتٕاَى ثیٓێًُە ثەرچبٔ تەَیبیی يٕتهەق ْەثٕٔثێ

 ئۀەی صەڵی تەَیبو ئۀا نیطتێک نە ژیُگە

 زَجیرەیەک نە ضرٔغت ٔ 

 ژيبرەیەک نە ؼبیەنە ٔ سۀٌ ٔ سەیبڵی نەگەڵە.

 ثۆ صەثی سەيى ثێ جەَگبٔەرێ زەيەَی ثىئیتر 

 ڕۆژەکبَی لبٔەی تبڵی َەْبيەتی ثشۆَۀە.

 ثبکى َییە ٔ سەيی ضەرثرصەکبَی تەَیبیی ثە ثبئەصەو

 تبزە ئیتر تەَیبیی ٔ يٍ.. يٍ ٔ تەَیبیی کٕجب يەردەثب.

 

 ١٠٢٢دٕزەیراَی 
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 ٕێُرأەتۀە.س
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 ئبر ضرٔغت چەَضە ؼەصصاریت!

 

 صە ْەضتۀە تٕ جٕاَی جبری جبراَت

 تٕ ٔەـبی سۆت

 تٕ يیٓرەثبَی ٔ پڕ عەغمی ئێطتب ٔ ئۀضبی جبراَی سۆت

 تٕ ئبضًبٌ

 تٕ یبصگبرییە غیریٍ ٔ تبڵەکبَی ڕۆژگبرەکبًَبٌ

 تٕ چبٔی سۆت

 تٕ َبٔی سۆت

 ت ْەضتۀەتٕ کەزیە ڕەظ ٔ ضپییەکبَی ئۀضب ٔ ئێطتبی سۆ

 ثەش ئەيجبرە ْەَبضەیەک ثسەیەک ثجەسػە ثە صڵى

 ئۀضب گەر گیبَیػى صەرچێ

  غبصٔيبٌ صەثى ثە الغەی يرصٔٔی ژێر گڵى.

 صە ْەضتۀە... تۆ ژیبَت ْەڵطبَۀە

 ئێطتب ژیبٌ پەکی سطتٕٔیت

 تۆ صەریبیەک يٕدیجەت ثٕٔی

 ْەئٕ صَٔیب نەثەر ضۆز ٔ يیٓرەثبَی سۆغی ٔیطتٕٔیت

 ٔە صەثب ئیتر جبرێکی ترڕاضت ثە صە

 ثڕٔاَیُە يێرگی ڕەَگبٔڕەَگی ژیبٌ

 ثب ثە َیگب تەيبغبی ئبضۆ ٔ ئبضًبٌ کەیٍ
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 ثەش ئەيجبرە ڕاضت ثەرۀە

 ئۀضب گیبًَبٌ پێػکەغی جٕاَی ٔ ژیبٌ کەیٍ

 صە ْەضتۀە چبٔو کٕێر ثێت گٕڕی جبراَى َەيبٔە 

 ْەر ثە صەضتێک نۀ غۆضتەیەت جیب کەيۀە

 جبراٌ ْەر ثە غًػبڵەکەی

 غًػبڵی سۆغۀیطتی تۆ ـٕٔی عەغمی تۆی پیب کەيۀە

 صە ْەضتۀە تٕ گەاڵی پبیسی ٔەریٕی ژیبَت

 تۆ ْەَبضەی کۆترەکبَی سەو ٔ ڕەَجت

 جبرێکی تر ْەر نەثەر ئەو صڵەی ثەرگەی صٔٔریت َبگرێت

 صەضتەکبَتى ثۆ صرێژ کە ئێطتب َیگبو نەثەرصەو ْەیجەتی جٕاَیتب ْەضتبٔە

 کە ڕۆژگبرێک تیُی ژیٍ ثٌٕٔ ئێطتب ثێٓێسٌ يەنٕٔنٍ ئۀ ثبزٔٔاَەی 

ٔیژصاَی ئیُطبٌ  يرصٔٔە ٔ صڵى یەک پێ نەضەر ڕێگبی ْەَبضەیەکتب 

 ٔەضتبٔە

 ئبی ضرٔغت چەَضە ؼەصصاریت ثەو پیرییە ئیتر ْبَب ثۆ کٕێ ثەرو

 .ئیتر نەيۀال چهۆٌ ثتٕاَى ثەرگی سەو صاصڕو نەثەرو
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 ْەتب

 

 تًب َەثێْەتب صەضتی ژٌ نە صەض

 ْەتب ئۀیُی ڕزگبری ئیُطبٌ

 نەصێڕ ٔ ٔغە ٔ ْەڵجەضتًب َەثێ

 َەغەکێتۀە ئباڵی ضٕٔر ثەضەر کۆغکی کتێجى

 ثۆ تبریکی ژیٍ 

 َەثًە ڕَٔٔبکی ٔ ٔەک چرا پێجى

 ْەتب ڕٔٔثبری ثبٔەڕی يبرکص ثە ْبژە َەیێ

 َە تبڤگەی ئٕيێض صەڕژێتە صڵ ٔ

 َە گڕی سەثبت

 ْەڵضەلرچێُێ ڕق ٔ کیُەیێ.

 

 ١٠٢٢ٕزەیراَی د
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 يٍ ژیبَى تەجبٔزە

 

 ئۀ سبَٕٔەکەی ثەرصی دەالٌ ٔ يەڕيەڕە

 يٍ نە سبَٕٔی تەجبٔزو گیچەڵیع یەسەو ثەرَبصا

 صەڵێٍ صەڕٔٔسێُیٍ سبَٕٔت

 تۆ پیبٔێکی ْەژار ٔ صەضتکٕرت ٔ تٕٔڕەی

 نەگەڵ کەش َبکٕڵێ صإَٔت

 يُیع تەيبغبی سۆو ئەکەو

 نە يبڵ ٔ يُضاڵ صەڕٔاَى

 صۆسە َبنەثبرەو پرضەصارو ٔ ثۆ ئەو 

 ثۆ ـریبصڕەش چبٔەڕٔاَى

 ْەَضێ جبریع تٕٔڕە صەثى

 ثەگژ صار ٔ ئبضًبٌ صەچى

 صٔاجبر ْەر يُی ْەژارە نەثەرصەو یبضب يهکەچى

 یبضب تەَٓب ْەر ثۆ يُە ئبزاصیى صەکب کۆت ٔ ثەَض

 ئۀاَیع نەَێٕ لەضرەکبٌ َەک گبڵتەیبٌ ثە یبضب صێ

 ی لەَضغەکردکٕيەت ثۆیبٌ غیریُترە نە 

 يٍ َەک سبَٕٔ، ژیبَیػى تەجبٔزە
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 پێیبٌ ٔایە يُی ْەژار يُی صايبٔ ثێکەڵک زیبصەو

 چَٕکە ئۀاٌ نەَێٕ ئۆتۆيجێهی کیهۆيەتر ضفرٌ ٔ 

 يُیع نەضەر ڕێی تبریکی ژیبٌ پیبصەو

 ثەاڵو َسیکە ٔ صٔٔر َییە ئۀ سۀَەی ثۆی ژیبو ٔ صەژیى

 ثەَضی کرصٔٔو تب ڕزگبر ثى تب ئبزاص ثى نۀ ضیطتەيەی

 نۀ زَجیرەی ڕٔدی کرصٔٔو ثە ْێالَەی َەـرەت ٔ لیٍ

 ئۀضب پڕ ثە ٔیطتی ئبرەزٔٔی ئیُطبَیى

 غەراثی ئبضٕٔصەیی ٔ سۆغگٕزەراَی َۆظ صەکەو یەک ثیٍ

 

 ١٠٢٢تەيًٕزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 ەاڵتیىيٍ کچێکی ڕۆژْ

 

 يٍ کچێکی گەًَڕەَگی ڕۆژْەاڵتییى

 تبکٕ ئێطتب نە ثبٔەغی ئبزاصیضا

 تبٔێک سۀی ئبضٕٔصەییى َەچۆتە چبٔ

 ژیبٌ زیُضاَێکە گۀرە..ثبة ٔ ثرا زیُضاَۀاٌ

 چۆٌ ثچٕٔڵێى صاثَٕەریت

 کهتٕٔری سێڵ ڕێى پێ ئەگرٌ

 " ئۀ جهە چییە نەثەرت، ثبیەسضاَت ثە سۆت ثێٓۆ َییە، َەچییە ثبزاڕ،

 ئێٕارێ زۆر زٔٔ ٔەرۀە."

 ڕۆژەکبَى غیػی زیُضاَی ژیبًٍَ

 يٍ کچێکى دەز ئەکەو سۆو چیى پێشۆظ ثێ ئۀە ثکەو

 کەضێک َەڵێ ْب ثۆ کٕێ چٕٔی؟

 کەضێک َەڵێ نەضەر غەلبيە گػتییەکە

 نەگەڵ کٕڕێک پیبضەت صەکرص ئۀە تۆ ثٕٔی؟

 يٍ کچێکی سبٔەٌ تٕاَبو

 ْیٕاو ضیُەی کٕڕێکی یەکطبَیشٕازە

 ێک ثێ تب ئۀپەڕ ضُٕٔری غێهگیریی ٔ غۆڕغگێڕییکٕڕ

 تبکٕ صَٔیب نەچبٔی يُضا ثجیُێ

 نە ئبزارەکبَى تێجگب
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 سەيەکبَى ثکب ثە غیعر ٔ لەضیضە

 کٕڕێک غەلی نەضەر ٔرگ ٔ کەنهەضەری سٕغکی َەثێ

 کٕڕێک ئٕيێض نەضەر ئبزاصی ٔ یەکطبَی ْەڵجچُێ

 ۆغیبنیسوکٕڕێک ڕێجٕاری غەلبيی تێکۆغبٌ ثێ ثۆ یەکطبَی ٔ ض

 نەثبٔەغی ئۀ کٕڕەصا 

 ڕەَگە ثباڵی سۀَەکبَى گەڵەکەت ثٍ

 نۀ ثبٔەغە نۀاَەیە

 يبَب ثضات ژَجَٕٔی يٍ.

* 

 يٍ کچێکی گەًَڕەَگی ڕۆژْەاڵتییى

 ثۆَی ْەاڵڵەی یبسیجَٕٔى نە َەریت

 ڕەَگی ْەَگبٔە تٕٔڕەکبٌ

 ٔێُەی ْەَبضە تبضبٔەکبَى صڵى

 تبثهۆی چبٔی پڕ نە ئەضریُی لەتیطًبٔ

 ْەئٕ کٕڕێک ضەريەضت َبکب

 الی يٍ ْەتبٔ پەَجەرەی ثەْبری ضۀزە

 ْەَگی سەثبت نە صۀری غیهەی ڕزگبری ضەيبیەتی

 صڵى پڕأپڕە نە ڕەَگ ٔ نە جٕاَی ٔ نە کبَگبی ئۀیٍ

 ثە ـیػەکی تٕاَج ٔ لطە ٔ ثێئبگبیی

 ثە ثٕستبٌ ٔ صرۆی کۆَەپەرضتبَی َێٕ گەيژەیی

 ەٌيەيکٕژٌ ٔ کەضبیەتیى تیرۆر يەک
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 يٍ نۀاَە زۆر پبکترو 

 ثە يبضکی ئبییٍ ٔ چبٔیهکەی سێڵۀە

 ثە عەلڵی ْەرە نەصٔایبٌ سۆیبٌ ئباڵَضۆتە تەڵەکە ٔ ـێڵۀە

                             * 

 يٍ کچێکی گەًَڕەَگى غەرەـی يێرص ثرا ٔ ثبٔکى نەَبٔ گەڵە

 ثۆ کٕێ ثچى

 ضبَطۆر ڕەلیت یبٌ چبٔصێرێکى نەگەڵە

 بَی ثکەوگەر ثبضی یەکط

 ئەگەر ثبضی ْێس ٔ لٕصرەتی ژٌ ثکەو

 يۆری يۆڕاڵ ژیُی کۆیهەتیى صار ئەکب

                       * 

 يٍ کچێکی گەًَڕەَگى..ڕۆژْەاڵتییى.. ثە صٔٔ صەضتبٌ تێضەکۆغى

 ثە صەضتێکى پرچی ڕەغی ئبزاصثَٕٔى نە کۆیهەتی صائەْێُى

 ثۀی تریبٌ ثەغضاری کبرای ژیٍ صەکەو

 ژْەاڵتییى ثەصٔای ضەَگەرێکضا ٔێڵـىيٍ کچێکی ڕۆ

 ثۆ يبـەکبَى ثجەَگێ ٔ سۀَەکبَى ثێُێتە صی ٔ ژیبَى ثگۆڕێ ْەرصەو

 يٍ ئۀ کچە یبسیجٕٔەو 

 کە صەيۀێ ئبزاصاَە ثژیى ٔەکٕ کچی ضەرصەو.

 

 ١٠٢٢تەيًٕزی 
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 يٍ ٔ ْبٔار

 

 کە يٍ چەلۆی ضتەو ٔ زۆر نەضەر گەرصَی ژیُى ثێ

 ێُی ڕق ٔ لیُى ثێچۀضبَۀەی ضەريبیەصار ْۀ

 ْەژاری ثػى سُکێُێ ٔەصەَگ صێى ٔ ْبٔار ئەکەو

 ئیراصە ثب ْەضتێتۀە ٔ یبسیجٌٕٔ ثب پڕ ثیُى ثێ

 

 ١٠٢٢تەيًٕزی 
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 ئێٕە چیجٌٕٔ؟

 

ثە   چیُبیەتی نە کٕرصضتبٌ، کە  ثۆ پێُج ئەضتێرە ضٕٔرەکەی سەثبتی 

 کٕژێُراَۀە."َبضیَٕبنیسيی کٕرص  ڕەـتبری-صەضتی چەتەکبَی يبـیب

                                                       

 ئێٕە صەچٌٕٔ نەَێٕ کَٕٔە ڕەغەکبَی ژیبَۀە

 ئەڵًبضی ئبٔات ٔ 

 ْەتبٔی ثبٔەڕتبٌ صەرصەْێُب ٔ 

 صەتبٌ صایە يُضاڵە پێشبٔضەکبَی َێٕ گەڕەکە لیڕَەکرأەکبَی غبر

 غەکبَی َبٔ ثبزاڕەکبٌصەچٌٕٔ ثسەتبٌ صەثرص ثۆ يُضاڵە عەنالگەـرۆ

 یبَیع نەضەر ـهکەکبَی غبر صۀەضتبٌ ٔ 

 ـريێطکی کهێُطفرۆظ ٔ ثُێػت ـرۆغەکبَتبٌ صەضڕییۀە

 ئێٕە ثٌٕٔ صەچٌٕٔ ثەَبٔ ٔغەکبَی کتێجەکبَضا صەگەڕاٌ ٔ

 يۆيی غیعر ٔ 

 صڵی پڕ نە جۆظ ٔ 

 عەغمی ئیُطبٌ ٔ 

 ثبراَی ئٕيێضتبٌ تێضا صەصۆزییۀە ٔ 

 ۆڕی گیبَجەستکرصٔٔاَتبٌ صاصەَبصەتبٌ ثرص نەضەر گ

 ئێٕە ئێٕاراٌ صەثٌٕٔ ثە تریفەی ڕەَگبٔڕەَگ ٔ 

 نەصۀری لبيەتی سێڵی ثەغًەیُەتبٌ صەضٕٔڕاَۀە
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 دیکبیەتی غۀەتَٕٔەکبَی ضتەو ٔ 

 دەضرەتی ضەرصاثەکبَی تەَیبییتبٌ ثۆ زەدًەتکێػبٌ صەگێرایۀە

 ئێٕە نۀصیٕ ضُٕٔرەکبَی ترش ٔ 

 ْەڕەغە ٔ نۀصیٕ تەنجەَضەکبَی 

نۀصیٕ ْێڵە ضٕٔرەکبَی سێڵی َەْبيەتٓێُەری صەضت ضٕٔر ثە سٕێُی 

 ئبزاصی

 نۀپەڕی يەیضاَی ثسيبرێژکرأی صژایەتی ٔ ثەگژاْبتٍ

 ئب نۀصیٕ ئبضۆی ْەئٕ ثیُیُە ڕەغپۆغەکبَی چبٔۀە

 صەثٌٕٔ ثە سۆر

 ْەئٕ ڕۆژێ ثەضەر کەنی ژیبَی کبرگەراَۀە ْەڵضەْبتٍ

زە ٔ صەثبریُە ضەر جەضتەی کەَەـتی ئەو ژیبَە صەثٌٕٔ ثە ثبراَی ٔ

 لٕٔرضە

 ئێٕە صەثٌٕٔ ثە ْیٕا ٔ ڕۆصەچَٕٔە َبسی صڵە ثیًبرەکبٌ

 صەثٌٕٔ ثە عەغك ٔ 

 ئێٕاراَیع صەثٌٕٔ ثە سۆغۀیطتییەک 

 ثسەتبٌ صەَبیە ضەر نێٕی کچە ؼەيجبرەکبٌ

 نەگەڵ ضپێضەی ڕۆژی َٕێع ئێٕە صەثٌٕٔ ثەگڕ ثۆ ْەڵمرچبَضَی ضتەو

 ٌ ثە صەَگی ثبَگۀاز ثۆ یەکطبَی ٔ ضۆغیبنیسوصەثٕٔ

 صەثٌٕٔ ثە سٕێٍ ثۆ صەيبری صڵی ضجەیُێیەکی َٕێ

ئێٕە ئێطتب َەيرصٌٔٔ ٔ ْەئٕ ڕۆژێ یەکێ صٔاَتبٌ الی ضەْۆڵەکە 

 )*(ٔەضتبٌٔ 
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یبسٕص نە غەلبيی ثبتە ثەصەو پیبضە نەگەڵ ئبراش ثبضی يبرکص ثۆ 

 )**(کڕێکبراَی َەضیج ٔ ئەنجبٌ صەکەٌ

 )***(نە ضًێڵ صەثٍ ثە يێٕاَی ئبراویبٌ 

 یبَیع نە ْەڵەثجە ٔ ْۀرايبٌ ٔ پػضەر ٔ گەريیبٌ 

 سەریکٍ نیُیٍ صەثەٌ ثۆ یەک ثە یەکی يباڵَی ثبزٔٔ پۆاڵیُی ئۀ صەڤەراَە

 ئێطتب ئێٕە نە غۀاَی ضبيبڵی ْبٔیُی غبرصا

 پێُج ئەضتێرەی ئبضًبَی سەثبتٍ

 پێُج ْەڵًەت ثەری غکبَی ضتەيگەرٌ

 صەریبی تیُٕێتی ثیبثبَی ئۀیٍ ٔ عەغك غکێٍُپێُج 

 پێُج غبسی پڕ نە صەَگ ٔ پڕ نە ْبٔاری ئبزاصیٍ

 پێُج ڕەَگی پەنکەڕەَگیُەی تێکۆغبٍَ

 پێُج ثریُی لەتًبغ َەثەضتٕٔی جەضتەی سەثبتٍ

 پێُج غیعری تۀأَەکرأی لەضیضەی ضەرثەضتیٍ 

 ئێٕەٌ زیُضٔٔ نەگەڵًبَضاٌ

 نە کۆڕيبَضاٌ

 َێٕ صڵًبَضاٌ نە َێٕ سۀٌ ٔ

 ئێٕە ڕێُیػبَضەری ڕێگبٌ ثۆیە ْەرصەو نە یبصيبَضاٌ.

 

 ١٠٢٢تەيًٕزی 
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 تێجیُی : 
 )*( ضەْۆڵەکە َبٔی غەلبيێکە نە غبری ضهێًبَی

ئبراش : ئەرضەالو يۀنٕص، سەثبتگێڕی کۆيۆَیطت ٔ پێػًەرگەی )**(

ڕێکشرأی ڕۀتی کۆيۆَیطت ثٕٔ کە نە سۆپیػبَضاَەکەی تەيًٕزی ضبڵی 

سگبی ْۀنێر غبری ْۀنێر نەالیەٌ ئبضبیػی پبرێنەغەلبيی ثبتە نە  ٢٩٩٢

صرایە ثەر صەضتڕێژی گٕنهە ٔ گیبَی نەپێُبٔ ئبيبَجی ثەرزی ئیُطبَیی 

 ْەرٔەْب ئەنجبٌ ٔ َەضیج صٔٔ کبرگە ثٌٕٔ نە غبری ْۀنێر ثەستکرص.

 

ئبراو : َەزیر عٕيەر، کبصری ڕێکشرأی ڕۀتی کۆيۆَیطت ٔ )***(

نەالیەٌ چەَض  ٢٩٩٣ی ثێکبراٌ نە کٕرصضتبٌ کە نە ضبڵی یەکێتی

 چەکضارێکۀە صەڕـێرێ ٔ پبغبٌ تیرۆر صەکرێ.

 

 

 

 

 

 

 

ثاڵٔ  ١٠٢٢ضبڵی  ٨تێجیُی : ئەو غیعرە نە ثاڵٔکرأەی ثۆ پێػۀە ژيبرە 

 ثۆتۀە.
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 کرێکبرێک نە یبصۀەری کٕڕەکەی

 

 کبری غەریکەی َۀت ثٕٔثبٔکى کرێ

 ڵی سەيێکۀە َەچێتە ضەـەری ئٕيێضْیچ ڕۆژ َەثٕٔ ثەضەرثب

 ْیچ ضبت َەثٕٔ صڵی نەَێٕ غەپۆڵی َۀت ضۀڵ نێُەصا

 چەَض ضەیر ثٕٔ صەيجیُی ْەو ضێجەرەکەی سۆی جێضەْێػت ٔ 

 ْەيیع ْەڵی صەکٕتبیە ضەر صەيبيکە غکبٔەکبٌ

ی صەرضت ٔ نەَبسیػیضا جگە نە ثبٔکى ئبرەلەی کبرکرصٌ ٔ غکۆيەَض

 ض ٔ سۆغۀیطتیئٕيێ

 يەرگی ْەڵضەصایە کەَبرەکبَی تەضهیًجٌٕٔجەَگ ٔ تەريی 

 ثبٔکى تب يرص ثبضی ضەـەری َەصەکرص

 ڕەَگە ثۆ صایکى ْەَضێک ڕۆيبَطی ثٕٔثێ

 رەَگە صڵی چٕٔثێتە ضەر گەنێ ثٕٔکی جٕاٌ ٔ ژیکەڵەی صاصپەرٔەری

 ثەاڵو صەضتی صایکًی ثەرَەصا

بَب ثبٔکی يٍ ثەضەر غبسە ثەرزەکبَی تێکۆغچ دیکًەتێک ثٕٔ 

 رصەکۀت ٔ ضە

 ْەرگیس ضەری صاَەَۀاَض

اْێُب ٔ تَٕٔض تَٕٔض اٌ ثٕٔ يُی نەضەر ئۀیُی َەـرەت ڕچ غکۆیەکی جٕ

 صەضتی ئبزاصی گرت

 ضکەی گڕێک ثٕٔٔثبٔکى تر
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 نۀ ئبگرەی سەيی ژیبَی صەضٕٔتبٌ

 َێٕ ـبرگۆَی غەيەَضەـەری کەرَەڤبڵتب سۆی ثُێتە .. ئۀ ژیب 

 ثۆ صٔٔرگەکبَی ثێشەيی

 بَی سۆغُٕٔصیثۆ ثبسچەک

 ٔٔثبرەکبَی یەکطبَیثۆ کەَبری ڕ

 ثۆ ضەر ضەکۆی صاصپەرٔەری

ضەَگی ٔ ثە ثێڕەَگی سەریکە سۆی ئۀ ئێطتبکەظ گڕە ثەاڵو ثە ثێ

 صەضٕٔتێُێ

 نۀ ڕۆژۀەی جێی ْێػتٕٔيە

 ْەر نەاليە ٔ ْەَگبٔەکبَی صەضتەيۆی ثێکەضیی َەثٌٕٔ

 ئۀ نێرەیە ئۀ سەَضەیە

 ئۀ ضٕٔکُبیی صڵ ٔ گیبَە

 نەْەر کۆیەک ْبٔار ثکەو

 کبری غەریکەی َۀتە ٔ صەَگی َبسى صەَگی کرێ

 ْبٔاری ثبثە گیبَە.

                  * 

 ثۆ يبٔەی زیبتر نە ثیطت ضبڵ

 ەریکەی َۀت ثٕٔثبٔکى کرێکبری غ

 ٔت ثێێکی ضۆپبکەی پڕ نە َەژیبَی زضتبَ ثٕٔ ثە دەضرەت

 گیرـبَێکی گەريٕگٕڕ پڕ نە پبرە

 ئبرەلەی ڕغت ڕەَجی صەصا ٔ 
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 ثە ڕێگبچبرە تێضەکۆغب ئبغُب ثێ

 صەضتەکبَی سەثبتی ئەو کرێکبرەی کە ثبٔکى ثٕٔ

 ثەضتراثَٕٔۀە ثە زَجیری ئیطاليجٌٕٔ ٔ کٕرصثَٕٔۀە

 بٔیهکە تەڵشەظ ثْٕٔەر ثەو چ

 کى گرتٔڕێی نە ثیرکرصَۀە ٔ ثیُیُی ثب

 ثۆ تێگەیػتٍ  ٔٔرص ثَٕٔۀە

 ثبٔکى کرێکبر ثٕٔ تب يرص

 ە چی ئٕيێض ٔ سۀٌ ٔ سۆزگە ٔ ْیٕای ْەثٕٔثەصاسۀ

 نەگەڵ سۆیضا ثۆ گۆڕی تبریک ٔ تەَگ ثرص

 ثبٔکى ئەْهی سٕێُضٌ َەثٕٔ

 سەيی صەسٕارص کە َبتٕاَێ ثشٕێُێتۀە ٔ ثُٕٔضێ

 چ ئبٔاتێکی لەغەَگ ثٕٔ ثبٔکى صەیٕیطت

 ٕاٌ پەَجەکبَی صەضتی ثکبت ثە يۆڵگبی پێُٕٔضێێَ

 ەکەت نەکۆڵ ژیبٌ ثۆٔەکی غەکبتێ کەيرص ٔایبیٍ زاَێ جەضتەی

 ئبضٕٔصەیی صەرگبکبَی ژیبٌ صەکٕتێ

 َەیبَساَی ئۀ يرصٔٔە ْەئٕ ڕۆژێ

 کبَگبی گڕە ٔ ثۆ سەڵکی چۀضبٔە صەضٕٔتێ

 

 ١٠٢٢تەيًٕزی 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 تەرازٔٔ

 

 ٔەرَۀە سۆتبٌ ثکێػٍ

 رعییەتی غۆڕغگێڕاَەی ٔاڵتی َۀت ٔ صزیصەضەاڵتی غە

 ثجیٍُ چۆٌ کە ئبزاصی تێکچڕژأ ٔ ئبڵۆضکبٔە ثطک ٔ کەزی

 سۆتبٌ ثکێػٍ ثساٍَ چەَضە ضٕٔکٍ

 ضەیری َبٔاسُی کرصاری سۆتبٌ ثکەٌ

 ٔەک گٕێسی زڕ پٕٔچ ٔ پٕٔکٍ

 چەَض ثێجەْبٌ ئێٕەی صەضەاڵتی َبغریٍ

 غکبٌ َیػتًبَێک نە يرۆڤی غۆڕغگێڕ ٔ سبٔەٌ ئیراصەتبٌ

 ئبرەلەی جبغبیەتیتبٌ ثۆ صۀڵەتبَی صرأضێ ْبتە تکبٌ

 ثۆ جبرێک ضەرصاَبٔێٍُ

 ضەیری تەرازٔٔی ثبٔەڕی ئیُطبٌ ثکەٌ 

 ثجیٍُ ضەلفەکبَی َێٕ يبڵی ضتەو ٔ زٔڵى ٔ زۆر

 پڕ نە تکەٌ

 ٔەرَۀە سۆتبٌ ثکێػٍ

 ئەرصێطی يٍ ضەر غەلبيێکی گػتییە
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سۆتبٌ ٔ غەرەـتبٌ ثکێػٍ نەپبڵ ثەريیهێکی سبغبک چبٔەڕٔاَى ثێٍ 

 جبرێ

 چَٕکە الـبٔی تٕٔڕەییى ٔا ضەرصەکب

 غەرعییەت ٔ يُەتی غبر َەـرەت صەکەو

 ثۆ ئبزاصی ٔ ثۆ یەکطبَی ٔ  صاصپەرٔەری

 تەَٓب غۆڕغی چەکضاری صەثیُى ٔەک ڕێگەچبرێ

 

 

 ١٠٢٢تەيًٕزی 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 رأەتۀە.سٕێُ
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 صەضتەضڕی ضٕاڵ

 ڕۆژاَێک يٍ ئۀ چبٔکبڵ ٔ َەغًیهە ثٕٔو

 کٕڕٔکبڵی گەڕەک غەیضای ثسە ٔ سەَضە ٔ پێکەَیُێکی نێٕو ثٌٕٔ

 ٔێڵی َبز ٔ َەغئەی گەَجی ٔ 

 َبضکی ٔ جٕاَی َێٕو ثٌٕٔ

 ئێطتب نە صٔای تێپەڕیُی ڕۆژ ٔ يبَگ ٔ ضبڵەکبَی َەْبيەتی

 نەضەر نێٕاری غۆضتەیەک

 ۆسٕارصَۀە ٔ يەرگ ٔ ضٕاڵکرصَى صاَبٔەصەضتەضڕی س

صەڵێى ڕەَگە یەکێ نۀ کٕڕٔکباڵَەی جبراٌ لۆز ٔ ئێطتب پیرەيێرصی 

 کەَەـت)گەر يبثێتٍ( ثێ تێپەڕێ ٔ 

 کٕڵًی ٔغە ٔ 

 نێٕی ْەضت ٔ 

 چبٔی تکب ٔ 

 ثۆَی سۆزگەو ثُبضێتۀە ٔ ثًجیُێ

 ثۆ ضٕکُبیی صڵی ژیُى

 صەضتێ ثە گیرـبَیب ثکب ٔ یەک صٔٔ ْەزار

 ثۆ صەضتەضڕی غکۆی غکبٔو صەرثیُێ

 ١٠٢٢تەيًٕزی 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 پەیکەری سۀٌ ٔ دەضرەت

 

 نەَێٕ تەاڵغی صٔٔ ثەرصی کۆَکریت

 چبٔو چۆتە سۀ

 سۀٌ ثە یبری ٔ َبزی صایک ٔ ثبٔک

 برجبرکتێت ٔ پبضکیم جهی ڕەَگبٔڕەَگ صەثیُى ج

 ئبر نە صەضت کٕرتی

 ٔای نە ْەژاری

 صەَب صایک ٔ ثبٔک چهۆٌ صڵیبٌ صێ

 کبر ثە يٍ ثکەٌ گەر َەثٍ َبچبر

           * 

 ٔەستێ ئێٕاراٌ صەڕۆيۀە يبڵ

 چبٔو نە صایک ٔ ثبٔکی کڵۆڵًە

 ثێٍُ ثەضەريب ئۀیُی صەضتیبٌ 

 ئۀاَیع چبٔیبٌ نە صەضتی يُە

 چیى پەیضا کرصٔٔە ثیشەيە يطتیبٌ

 نە تیهەی چبٔ ٔ َیگبی َەريیبَضا ثضەو پػٕٔیەکُیع صەيۀێ ي

 ثۆٌ ە ثەرايە ٔ يبچ ٔ لطەیبٌ  ثۆ ڕۆژی پبغتر ثجُە تێػٕٔیەک

 ثبٔک صەثیُى چبٔاَی پڕ نە یبلٕٔتی ئەضریٍ

 ْەر ثە َٓێُی ْەَطک صەصا صەگریێ ثێضەَگ
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 يُیع تٕٔڕەتر نە ْەيیػە صێى

 پەیًبَی نە سۆو گۀرەتر صەصەو

 بیە ثەرپب ثکەو جەَگصژ ثە ضەري

           * 

 يٍ ئێطتب کٕڕی غەلبيەکبَى

 صەزاَى پبرە ٔ ثژیٕی سێساٌ چەَضە زەدًەتە ٔ 

 ٔەچُگ َبسرێ ٔا ثە ئبضبَی

 ٔەستێکیع ْەر زٔٔ زەدًەتی ژیبٌ صەيکٕژێ ٔ صەيرو

 ئۀضبکە صەڵێٍ ئەو کرێکبرە يُضاڵەی غەلبو

 ضەريب ٔ ثرضێتی ٔ دەضرەت تبضبَی

 

 ١٠٢٢ئبثی 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 چەَض صێرێک نە صٔاَبيەی گیبَجەستکرصٔٔ ئبراش

                                                

                                           ثۆ ئەرضەالٌ يۀنٕص)ئبراش( گیبٌ 

 ثەستکرصٔٔی ڕێگبی ئبزاصی ٔ ضۆغیبنیسو                            

 

 ْبٔڕێکبَى ثجٕٔرٌ نێى

 کۀا ئێطتب نێتبٌ صٔٔرو

 ڕٔٔثبرێکى صەڕۆو صەڕۆو ثێ ضُٕٔرو

 نە ضەرچبٔەی غٕٔرای کرێکبراَۀە لٕڵپ صەصەو

 ْەرچی زۀی ٔغک ْەیە پبرأ صەکەو

 صڵۆپ صڵۆپ صەڕژێًە َێٕ گەرٔٔی ٔغکی پیرەيێرصێ

 ی کچێکی صڵ ثریُضاریعثۆ ضەرزار

 صەثًە ضرٔٔصێ یبٌ ٔێرصێ

 ْبژە صەکەو ثەَێٕ صۆڵ ٔ چیبکبَی َەْبيەتی 

 کەڕ صەکەو گٕێی ضەريبیەصار

 نە ثُچکۀە ْەڵضەکەَى صارٔپەرصٔٔی

 ضتەيکبر ٔ کۆیهەْێُەری پبیەصار

 ْبٔرێکبَى ئێطتب گەرچی نێتبٌ صٔٔرو 

 صەضتى َبگبتە َێٕ صەضتتبٌ

 تبریکبیی ڕَٔٔی چبٔە ٔ ثەاڵو گڕی يبرکطیسو ثۆ 
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 ترٔضکێکى نە سۆرەتبٔی يەثەضتتبٌ

 غۀاٌ ثەَێٕ کٕچە ٔ کۆاڵَی سەثبتب صێى ٔ صەچى 

 جگەرەی يەرگی زٔٔیی سۆو صەکێػى ٔ 

 صٔٔکەڵەکەی صەصەو ثە صەو ثبی يرصَۀە

 صەيۀێ ثجًە کهیهی صەرگبکبَی ئبٔات ٔ ئٕيێض کرصَۀە

 ْبٔڕێیبَى نێى ثجٕٔرٌ صٔٔرو نێتبٌ

 ەغتٕاَى یەک ثەیەکتبٌ نەثبٔەظ گروگەر َ

 ثەش صڵُیب ثٍ َبسی صڵًە غٕێٍ ٔ جێتبٌ

 

 ١٠٢٢تەيًٕزی  – ٢٩٩٢تەئًٕزی 

 

 

 

 

 

 

 

 کەَەصا -کٕرصضتبٌ 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە ضەرەتبکەی)کۆپڵەی یەکەيی( نە َٕٔضیُی ْبٔڕێێ 

 غبعیر عبرؾ کٕرصەیە ٔ ثبلی غیعرەکە يٍ تۀأو کرصٔٔە.
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 غبعیرێکَیگبکبَی ضەـەری 

 

 یەکەو ضبتی گەیػتُى ثە غبرەکەو
 ضڕەی ثەَسیٍ

 يُضااڵَی ثُێػت ٔ کهێُص ـرۆغی ضەر ضٕٔچ ٔ چٕار ڕیبَەکبٌ
 عەرەثبَە ٔ ْبت ٔ ْبٔاری ثەلبڵ ٔ صەضتگێرەکبٌ

 ژَبَی ژێر لٕٔرضبیی ڕەغپۆغی ٔ ؼەصر
 سەڵکی ثێکبر

 ْەئٕ صەثُە ضبتە يێٕاَی َیگبکبٌ
 ەَطک صەثُە سەو ٔ صڵى پڕ صەکەٌ نە ْ

 چبٔاَیػى پڕ نە ئەضریٍ
 ْەر نە جبيی تبکطییەکۀە ثۆَی صٔٔکەڵ

 ْۆڕیُی ثێٓۆی ئٕتۆيجێم
 سۆڵ ٔ تۆزی لەراغ جبصە ٔ کۆالَەکبٌ

 جُێٕەکبَی ضبیەلی سەتەکبٌ ٔ 
 يُضااڵَی ثەَسیٍ ـرۆغی ضەر غۆضتەکبٌ

 يبـی ژێر ضفری يرۆڤ ٔ 
 تیرۆری ئبزاصی ثیرٔڕا ٔ جیبٔازی

 بر ٔ ضیًبی غیعروسۆیبٌ صەضٌٕٔ نە ڕٔسط
 ْەرچی جبرێ کە ثۆ کٕرصضتبٌ ثچًۀە

 ئۀەی زۆر تێجیُی صەکەو
 ڕەَگی جبصەکبَە ضٕٔر تر
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 تەيەَی سەڵکەکەی کٕرت تر
 ْبٔارەکبٌ کس ٔ ؼەيگیٍ

 ئبضۆی ڕاپەڕیُیع صٔٔر تر
 کە صەچًۀە زەرصەسەَەکبٌ َبسیبٌ پڕ نە گریبَە

 تبریکبیی کۆَەسٕازی 
 چەتری ضەر ضەری ژیبَە

 ئۀەی ثەْبی َەثێ ڕٔح ٔ گیبَەنۀێ 
 کە صەچًۀە ضەرَج صەصەو صڵی یەک ثە یەکیبٌ پرە

 صەضەاڵتیع کۀتۆتە گیبَی ئۀ سەڵکە ٔ 
 ْەر صەڵێی گیبَضاری صڕە

 ْۀری دەضرەتی َێٕ صڵی ئٕيێضەکبٌ سەضت ٔ چڕە
 کە ضەـەر صەضتی ڕێى صەگرێ ثۆ کٕرصضتبٌ

 کەش َبثیُى صڵشٕاز ڕازی
 ضتەيضیضە ژیبَی سەڵکی ْەژار ٔ

 الی صەضەاڵت ثۆتە يبیەی کبیە ٔ ٔازی
 چی َبٔ صەَێی ئەو صەضەاڵتە َەگریطە

 .دکٕيەتی ثُکە ـرأاَی سەڵک یب ضەص نە ضەص صیکتبتۆری ثۆرژٔازی
  

 ١٠٢٢ئبثی 
 
 
 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 
 سٕێُرأەتۀە.
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 سۀَی صەضتگێڕێك

 

 ٌ صەثێُێزٔٔ زٔٔ سۀ

 ثە گەغت ٔ ضەیراٌ ٔ 

 يبڵێکی ئبراو ٔ سبَٕٔیەکی ضبصە ٔ ڕێک

 ثە عەغك ٔ ثە يەضتیی ٔ 

 ثە پیبڵە ٔ ثبصە ٔ پێک

 ثە پۆغتەیی ٔ ئبضٕٔصەیی ٔ ثە پێکەَیٍ

 ثە ژیبَێک پڕأپڕ نە سۆغۀیطتی ٔ 

 ثە جیٓبَێک سبڵی نە ضتەو ٔ ثریٍ

 ری ٔ ثەگژاچَٕٔۀەْەر نە سۀَیب صەثێ ثە پبڵۀاَی چیرۆکەکبَی ثەرگ

 صەثێ ثە گڕ ثۆ ژیهەيۆی سەثبت ٔ زیُضٔٔ ثَٕٔۀە

 کە ثە ئبگبظ صێتۀە صايبٔی ثرضی

 سۆی صەثیُێ ْەر صەضتگێڕە ٔ 

 ژیبَی ْەر کٕنەيەرگییە ٔ 

 تەَگ تەَگ سێراتر نێضەصا صڵی پڕ نە ثیى ٔ ترضی

 نەتبٔاَب نەضٕٔچێکی ثەرصەو ْەیکەنەی ژیبَب صۀەضتێت ٔ 
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 ًچە ڕَٔٔۀە يػتی لٕٔچبٔ ثەاڵو ثەْێسثەچبٔی َی

 صەضریٕێُێتە تٕٔڕەیی ٔ دەضرەت ٔ سەو

 ْەتب گەرٔٔی ثٕاری صەصا ْبٔار صەکب چیتر َب ثۆ ضك ْەڵگٕٔغیٍ

 ضفرە صەثێ ڕازأە ثێ ٔ ْەيەجۆر ثێ سٕارصٌ ٔ ژەو

 ثباڵی ثچٕٔک ثەاڵو سۀَەکبَی جٕاٌ ٔ گۀرە ٔ يەزٌ

 ەصر ٔصەیۀێ ژیبٌ ثگۆڕێ ثجیُێ سبڵی نە ؼ

 جٕيگەکبَی صەضەاڵتیع صٔٔر نە گەَضەڵکبر ٔ صزٌ

 

 ١٠٢٢ئبثی 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 يٍ ٔ ْبٔضەرەکەو
 

 يٍ ٔ ْبٔضەر ضبڵەْبیە ْەرصٔٔ نە سبَٕٔیەکضا صەژیٍ

 نەَێٕ ضەـتەی ڕۆژگبرەکبٌ

 ئێًە ْەرصٔٔ ٔەک صٔٔ غبر ٔ 

 صٔٔ ضەصای َێٕاٌ صٔٔ کەژیٍ

 يبڵ ثیٍ نە ڕۆژێک نە ٔەەک پێکزۆر کەو ڕێک صەکۀێ ْەرصٔٔ

 ثۆ ثبڵُضەی دەزی گەغت ٔ ضەیراَێکًبٌ جٕٔتێ ثبڵ ثیٍ

 صەسۆیٍ َبٌ ٔ چبْەـتەی تەَٓب ضجەیُێیەک پێکۀە 

 صٔٔ ئێٕارەظ يێسێک کۆيبٌ صەکبتۀە.

 صەَب کبر ٔ تەَیبیی ئەو تبرأگەیە

 ێگبی سۆيبٌ صەثبتۀە.ْەریەک ثەرۀ ڕ

 ئێًە ْەرصٔٔ ْەتب ثڵێی سۆغۀیطت ٔ 

 صڵی یەکتر غیریُیٍ نە

 ْەرصٔٔ ثۆ یەک ئبيبَج صەژیٍ  

 ْەرصٔٔ ْەتٕاَی ثریُیٍ

 يٍ ٔ ْبٔضەر ْەرگیس ثێ یەکتر ْەڵُبکەیٍ

 ضتەو ٔ ؼەصری ضەريبیە ثبراَی ڕق ٔ َەـرەتیٍ صژ ثە جۀر ٔ

 ًبٌ صاَبکەیٍثەضەر کەالٔەی ْبٔکۆیهە ٔ ْبٔچیُەکبَ 

 ثبٔەظ پبرکێکضا جبرجبر نە

 یبٌ نە ضەیراَگبی ؼٕرثەتی غبرە ْەرە صٔٔرەکەيبٌ
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 صەتٕێیُۀە نەَێٕ صەریبی سەَضە ٔ ثسە

 اڵی سەيًبٌ ثۆ صیضەَی ئێٕەبْەَضێجبری تریع ث

 نەَێٕ لٕٔاڵیی تبریکیی ڕێک ْەر صەڵێی چرای کسە

 يٍ ٔ ْبٔضەر نە ژٔٔرێکب غۀاٌ يۆيی ڕق ٔ کیُە

 َێیٍ نە ثەرصەو ـٕٔیەکصاصە

 چ دیکًەتێکە َێٕاًَبٌ 

 صٔٔر ثێ ثە لەص تبڵە ئٕیەک

 یەت  یيٍ ٔ ْبٔضەر سەيشۆری ژیُگە ٔ ئیُطبَ

 ضەريبیەیٍڕەغی َیسايی  یصٔٔ کۆیهەی کبری کرێگرتە 

 صژ ثەو جەْەًَەی ئێطتبکە

 پڕ نە صەضتکۀت ٔ نە يبیەیٍ

 یەک جەضتە ْەرصٔٔ ثٕٔیُەتە.. َسیکیٍ نێک  ..صٔٔریٍ نە یەک

 ْەرصٔٔ کبر ٔ ئبٔەڵُبٔی یەک ـەريبَیٍ نەَێٕ ڕضتە

 يٍ ٔ ْبٔضەر پێکەَیٍ سەَضەیٍ ثۆ نێٕی

 ْەڵمرچبٔی ئەو ژیُە پڕ نە چۀضبَۀە ٔ نە صەرصە 

 يەکۆی ڕاڤە ٔ نێکضاَۀەی ئەو جەَگەڵەیٍ

 کە پڕە نە ثگرە ٔ ثەرصە

 

 ١٠٢٢ئبثی 

تۆرَتۆی کەَەصا  تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری

 سٕێُرأەتۀە.
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 یثێکبری

 

 َبرصَۀە ثەرۀ يبڵ

 نێطەَضَۀەی پێکەَیُە نەضەر سٕاَی سبَۀاصە

 ثبراَی ئەضریُی چبٔاَی سبًَێکە

 کە صەضتی يُضاڵەکەی گرتٕٔە ثەَێٕ ثبزاڕێکضا ڕێ صەکب

 نە صایکجَٕٔی ْەڕەغەی سبٔەٌ يبڵێکە

 سٕێُضٌ ثێجەغجَٕٔی لٕٔتبثییەکە نە پێضأیطتییەکبَی

 ڕاگیرکرصَی ْۀری صەرص ٔ يەیُەتییە نە ئبضًبَی ژیبٌ

 ی سرأەتە ثەرصەویئەَجٍ ئەَجُکرصَی ڕٔدی ثبٔکێکە کە ثێکبر

 ئبٔاثَٕٔی ْەتبٔەکبَی ضەـەر ٔ گەغت ٔ ضەیراَە

 َبرصَۀە ثۆ يبڵ صاپۆغیُی ثبالی ڕۆژگبرە ثە تبریکیی

 کس ثَٕٔی سۀٌ ٔ 

 ئبٔێتەثَٕٔی ڕەَگەکبٌ صاسراَی صەرگبکبَی ئٕيێضە ثەڕٔٔی

 َبرصَۀە ثۆ يبڵ ثبریُی سۆڵەيێػە ثەضەر تبثهۆی دەضرەت

 نە زَجیر ْەڵکێػبَی ڕٔح ٔ 

 صٔاجبر ًَبیػی تٕاَۀەی يرۆڤە نەضەرسۆ 

 ثەضەر پُت ثە پُتی زیُضەگی.

 

 ١٠٢٢ئبثی 
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 جەيطەرەکبَی ئۀیٍ

 

 ْەرگیس ثە ئەَضازەی ئەيڕۆ

 ٔاز َەثٌٕٔثەرْەيٓێُەراَی ژیبٌ ثێ پػت ٔ ٔا ال 

 ْەرگیس ئبٔا نەضەر غبَۆی تێکۆغبَی چیُبیەتی

 ثێ ضرٔٔص ٔ ئبٔاز َەثٌٕٔ

 لەت ثۀجۆرە سۆظ ثبٔەڕ ٔ پػت نەیەک ٔ نەسػتەی ژیبٌ َەثرأٌ

 لەت ثەو غێٕە نە يەَگەَەی صٔٔثەرەکیی َەصرأٌ

 ثٕرژٔازی پەنی ژیبَی ثڕیٕە ٔ 

 ْێػتب جگە نە َەـرەت ٔ نە ثێساری

 ضتبیػەالی کبرگەر جێگبی 

 ثۆ پبراضتُی صەضەاڵت ٔ چۀضبَۀە

 سبٔەٌ ضٕپب ٔ ْێسی دیسة ٔ ئبضبیػە

 ئۀاٌ صەیبَۀێ غەلبو تبرای ثێضەَگی ثپۆغێ

 ضەريبیەصار ثۆ کپجَٕٔی صەَگی َبڕەزایی ژیبٌ

 ثە گػت جۆرێ ْۀڵ صەصا ٔ تێضەکۆغێ

              * 

 نەَێٕاٌ کبر ٔ ضەريبیە

 نەيبثەیُی کرێکبر ٔ ثٕرژٔازی

 هگەیەک ْەیە نە سۀٌکێ
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 صەریبچەیەک ْەیە نێٕڕێژ نە سٕغُٕٔصی

 ثبسچەیەک ْەیە نە سۆزگە

 ڕٔٔثبرێک ْەیە نە ئۀیٍ

 گۆرەپبَێک ْەیە نە غەڕ ٔ پێکضاصاٌ

 غەلبيێک ْەیە نە ضرٔٔص ٔ گۆراَی

 ْۆغێک ْەیە تەژی تەژی نە يەعریفە 

 يەرگ ْەیە

 ثرضێتی ٔ لبتٕلڕی ٔ جەَگ ْەیە

 تیرۆرئبٔارەیی ٔ کٕغتٍ ٔ 

 ْەژاری ٔ صەضتەَگی ْەیە

 ثەاڵو نەْەئٕی گرَگتر غۆڕظ ْەیە

 ئٕيێض ْەیە 

 ضەرکۀتُی ْەيیػەیی ثەضەر ضتەو ٔ زٔڵى ْەیە

 ئبضۆی َەيبَی کۆیهەتی يرۆڤ نەثۆ يرۆڤ ْەیە

 تب ئۀ ڕۆژە

 تب گەیػتٍ ثە صٔا سۀَی ثەصیٓبتٕٔ

 َب ثۆ ثێضەَگیی گەرٔە تبضێُرأەکبٌ

 گۀزاَضَی صڵە پڕ نە ئٕيێضەکبٌ َب ثۆ نە سەڵتبَی سٕێٍ

 َب ثۆ يەرگ

 ثژی ژیبٌ

 ١٠٢٢تەيًٕزی 
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 پەسػبَەغیعر

 ئٕيێضی ضەر الپەڕەیەک                             

 

 تیرۆر کرا چەتەیەکی کٕرصایەتی يەی کە ثە صەضتیئۀ لەڵە ثەکر عەنی ثۆ

 

زٔٔ زٔٔ نە ئبٔێُەی سۀَێکًۀە سۆو صەثیُی جیبٔاز ٔ غتەکبَیع 
بٔازتر. ڕۆژەکبٌ ٔ سەيەکبٌ ٔ سۀَەکبٌ ٔ غیعرەکبٌ تبيٕچێژێکی جی

 تریبٌ ْەثٕٔ. عەغك ڕەَگیُتر ٔ ئیُطبَیع يەسهٕلێکی تر.
زٔٔ زٔٔ نەضەر الپەڕەیەک نە ئٕيێض صەثٕٔو ثە غیعر، ثەاڵو غیعرێکی 

جیبٔاز. غیعرێک پڕ نە ٔغە ٔ پڕ نە سۆر ٔ پڕ نە غەلبيی جٕاٌ ٔ پڕ نە 
ٔ پڕ نە پیبضە ٔ پڕ نە جٕاَی ٔ پڕ نە ژیبٌ. سۆو ثۆ کچ ٔ پڕ نە صەریب 

 سۆيى صۀَٕضی ٔ ْەر ثۆ سۆغًى صەسٕێُضۀە.
زٔٔ زٔٔ نەژێر کبضکێتەکەيضا گۆراَیى صۀت، صڵضاریى صەکرص، صەکۆغبو ٔ 
ْبٔارو صەکرص، صەگریبو، پێضەکەَیى، صەثٕٔو ثە چۆنەکە ٔ صەـڕیى، صەضتە 

بيکەکبَى َیػبَی سەڵک صەصا.زٔٔ َبغریٍ ٔ ڕٔسطبرە صزێٕەکبَی ژێر صەي
زٔٔظ صەثٕٔو ثە ثبش ٔ ثە سەو، ثە کٕژرأی ضەر يێسێکی سٕارصَۀە، 

ثە ئبضتەَگ نە ڕێی چەتەکبٌ، ثە گَٕبِ نەضەر جەضتەی  يبـیبکبٌ، ثە 
صێٕی ڕەظ ثۆ ضەر ژیبَی ثۆرژٔاکبٌ، ثە گرۀ نەضەر يەرگی سۆو.ئێطتب 

ى، ٔغەو ثۆ ْۆَرأە، غکۆو کٕژرأی ؼەصر ٔ لٕرثبَی صەضت ثەرژۀەَضی
 ثۆ تێکۆغبٌ، ضیًجٕنى ثۆ َەيری ٔ گڕو ثۆ ضتەو ٔ يەرگى ثۆ ضتەيکبر،

 
 ١٠٢٢ئەیهٕٔنی 
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 ثبْۆزی ڕاپەڕیٍ

 

 ئەی ثبْۆزی صاڕيبٌ ٔ 

 صاڕٔٔسبٌ ٔ 

 ڕايبڵیٍ ٔ 

 ثُیبصَبَۀەی کۆيەڵگە

 ئەی ڕەغەثبی تٕٔڕەیی ٔ ڕق ثب یەکگریٍ

 ٍ کۆثیُۀەنیُی –ثب نەژێر ئباڵ ضٕٔرەکەی يبرکص 

 ثب ْەرٔەکٕ ڕٔٔثبرێکی ضەرثەرۀ نێژ 

 ثەرۀ َبسی سۀٌ ٔ ڕاضتی ٔ ئٕيێضەکبٌ غۆڕ ثیُۀە

 ثب نەثەرصەو پەیکەری ضتەو ٔ زۆری ثۆرژٔازی

 ثجیٍ ثە ْەتبٔ ثۆ ڕۆژی تبریکیی ژیٍ

 ثجیٍ ثە يٕژصە ثۆ صَٔیبی صاصپەرٔەری ٔ ضۆغیبنیسو

 صَٔیبی ثێ چیٍ

 ٔەرچەرسبٌ ٔ ئبڵٕگۆڕئەی زریبَە تٕٔڕەکەی ڕٔٔ نە 

 ئەی ثەغًەیُەتبٌ
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 ثەرْەيٓێُەراَی ژیبٌ

 صەضتفرۆغبٌ

 کبضجکبراٌ

 صٔکبَضاراٌ

 يبيۆضتبیبٌ

 سٕێُضکبراٌ ٔ 

 پسیػکبٌ ٔ 

 ئەصیجبٌ ٔ 

 َْٕەريەَضاٌ

 پیػۀەراٌ

 غٕـێراٌ ٔ 

 کبرگٕزار ٔ 

 کچبٌ ٔ ژَبَی تٕٔڕە ٔ صڵػکبٔی َێٕ کۆاڵَەکبَی ژیبٌ

 کبرگەراٌ صەی ْەضتٍ ٔ ثب نەژێر ضبیەی

 يػتی تَٕٔض ٔ لٕٔچبٔيبٌ ئبڕاضتەی ڕٔٔی چۀضبَۀە کەیٍ

 نەژێر کٕسی کۆیهەثًَٕٔبٌ ثێیُە صەرێ ٔ 

 اضتەی ژیٍ ڕٔٔ نە سۆغی ٔ ضبَۀە کەیٍئبڕ

 صەی ثب ثجیٍ ثە الـبٔ ٔ ثێیُە ْەضتبٌ
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 ثب نە صژی ثێذٕريەتی ٔ غکبَی غکۆی ئیُطبَییەت ثێیُە صەضتبٌ

 ئەی ثبْۆزی ثەغًەیُەتبٌ

 ەرْەيٓێُەراَی ژیبٌ..زۆر صرەَگە ثۆ یەکگرتٍ، یەکپبرچەثٌٕث

 یەک جەضتەثٌٕٔ، یەک صڵ ٔ یەک ثیرٔڕا ثٌٕٔ

 ثب ْەڵتەکێُیٍ ثُبؼەی ژیُی کۆٌ ئبٔش ثە لەیراٌ

 ثب گػت جیٓبٌ ثکەیٍ ثە ْەيیػە ثەْبر

 ثۆ سۆغگٕزەراَی ٔ ثۆ ضەیراٌ

 ثب ثێیٍ ٔ لۆڵ نە لۆڵ یەک َێیٍ

 ی کبرگەرثە ئیراصەی پۆاڵییُی ئێًە

 صَٔیبیەکی غبیبٌ ثە ئیُطبٌ ثُیبص َێیٍ

 

 ١٠٢٢ئەیهٕٔنی 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 تەيەٌ ٔ غیعر ٔ تێکۆغبٌ

 

 ضباڵٌ صێ ٔ صەڕٔا تەيەَی الٔیى ثۆ پیریی صەکػێ

 صەکب پبغەکػێ ئٕرصٔٔی ڕۆژگبرو نەثەرصەو ضٕپبی ـەَب ٔ نەَێٕچٌٕٔ

 

 گەر ئٕيێضەکبٌ نەَێٕ ڕۆژاَی تەيەٌ ثێُیەصەر

 ئۀەی صەيێُێ تەَٓب ٔ ْەر تەَٓب ْەَبضەی ضبرصە

 ئەگەر تێکۆغبٌ ثۆ غکۆی ئیُطبٌ نەتەيەٌ صەرکەی

 ژیبٌ يبَبی سۆی نەصەضت صەصات ٔ  ڕۆژگبر صەثێتە ْب ثگرە ٔ ؼبرصە

 

 زٔٔ زٔٔ سەو صەسۆو نۀەی يبضٕٔنکەو تب صێ الٔاز ٔ

 ضەر ٔ ڕیػیػى ْەتب صێ ثۆزتر 

 گػت ضبڵی صەثێ ثڵێى ئبر سۆزگەو ثە جبری جبراٌ

 کە چەَض ثەْێس ٔ سبٔەٌ ئیُێرژی ٔ چەَض جٕاٌ ثٕٔو لۆزتر

 

 ئەگەر چی تەيەٌ پەَجب ٔ صٔٔ ضبڵى، ثەاڵو ضی ضبڵە صەکەو تێکۆغبٌ

 نیُیٍ تێرأە ٔ –صڵی پڕ ْیٕاو ثەڕێچکەی يبرکص 

 

 بری ْبتۆتە جۆغبٌثەيژصەی ڕۆژی صٔاییٍ ڕزگ
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 ضی ضبڵە غیعرو ضەَگەری نە سەو، نە چۀضبَۀە ٔ کۆیهەتی گرتٕٔە

 ئۀا ضی ضبڵە صەضتى ثۆ سەثبت ٔەکٕ ئبيڕازی ڕزگبرثٌٕٔ ثرصٔٔە

 
 نیُیٍ الو صاثێ  -یەک ڕۆژ غک َبثەو نەڕێگەی يبرکص 

 یبٌ صڵى ضبرصی تیب ثٕٔثێ جبرێ

 ثۆیە ْەيیػە ثێ صرێػ ثٕٔيە

 نە ئەَجبيضاَی ْەر ئیع ٔ کبرێ نە ْەَگبَٔبٌ ٔ 

 
 ئبی چەَض سۆغذبڵى ثۆ کرێکبر ٔ سەڵکی زەدًەتکێع

 ثە ٔغە ٔ غیعر ٔ کتێت صێًە صەضت 

 ثێ پێچ ٔ پەَب ثێ ضەرنێػێٕاٌ صەسەيە ثەرصەضت پەیبو ٔ يەثەضت

 
 يبیەی ضەرثەرزی ٔ جێی غبَبزیًە

 کە غبعیرێکی چیُی کرێکبر ٔ سەڵکی چۀضبٔەو

 ُگی ٔغە ٔ غیعر ٔ کتێجًەئەيە يەصانیبی ضەرض

 
 کە ثۆ ڕٔٔسبَی ضەريبیەصاری

 لەت ْەصا َبصەو ْەرگیس َەضبٔەو

 
 ١٠٢٢ئەیهٕٔنی 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 ضەست ٔ صژٔار

 

 چەَضە صژٔارە ئێًەی ئیُطبٌ

 نە زیرەکیی ثباڵتریٍ زیُضۀەر ثیٍ

 گیبٌ یەکتر کەچی ئبٔاظ ثۆ

 ثۆ گیبٌ زیُضۀەراَی تر صڕَضە ثیٍ

 ثۆ تەيبح ٔ چبٔچُۆکی ئبيبصەیٍ صَٔیب ٔێراٌ کەیٍ

 کێهگەی ژیبٌ، ثێ ْەتبٔ ٔ ثێ ثبراٌ کەیٍ

 یەک ثکٕژیٍ..ژیبٌ ثشەیُە ثەر ـەَب ٔ يەترضێتی

 ئەو جیٓبَە پڕ نە َبز ٔ َیعًەتەی کۀا ضرٔغت ثۆی سٕڵمبَضٔٔیٍ

 یی ٔ ثرضێتیثطپێریٍ ثە يەرگ ٔ ئبٔارە

 ْەئٕ گەرصٌٔٔ ثػێٕێُیٍ یبضبکبَی ضرٔغت تەگەرەی سەیُە ڕێ

 ْەرچی ثەْبی ثەَرسی تٕاَب ٔ زیرەکی سۆيبٌ ْەیە

 نەثەرتەيبح ٔەکٕ پێاڵٔ ثکەیُە پێ

 چەَضە ضەستە ئێًەی يرۆڤ صژ ثە يرۆڤ نە جەَگضاثیٍ

کەيبیەتییەکی تەيەڵ ٔ تۀەزەنی ضەر ئەو ْەضبرە صڵگیرە نۀپەڕی 

 صەیی ثٍئبضٕٔ

 ثە يهیۆَبٌ ئیُطبَیع ثژیٍ ٔەک ئۀەی نە گۆڕی تبریک ٔ تەَگضا ثٍ

چەَض َبڕۀایە غیعر ٔ ـەنطەـە ٔ ثبٔەڕە جٕصاکبَی َێٕ ـەرْەَگی 

 يرۆڤبیەتی
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 ئەو ضەصە گەغە کرصٔٔە َەتٕاٍَ ثجُە پەَجەرەی ژٔٔری ثێ ْەتبٔی ژیبٌ

 چەَض غەريئبٔەرە کە پەنەپیتکەی تفەَگەکبٌ

 تۀە گیبٌنە يرۆڤ ثطێُی

 ئەی ئبزاصی ْب نە کٕێضای

ئەی کبرٔاَی ئبغتیشٕازی ضەراپبی جیٓبٌ نەسٕێٍ ْەڵکێػرأ کٕای نە 

 ڕێضای؟

 ئەی يٕژصە گۀرەکەی سەثبت

 ئەی ْەَبضە ئۆسبٔییەکەی پڕ ثە ضیُە

 صەی کٕای پەرجٕٔیەک ثُٕێُە

 کبرەضبتی يەرگ ٔ غەڕ ٔ ئبٔارەیی ئیُطبَەکبٌ ڕێػەکێع کە

 ی ٔ ئبزاصی ٔ یەکطبَی ثۆ ْەتب ْەتب ثڕٔێُە.صاری صاص ٔ ئبغت

 

 ١٠٢٢تػریُی یەکەيی 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 يەرالەکبَی يبیکڵ

 

 ثۆ )يبیکڵ(ی ْبٔکبرو کە نە پڕێکضا جێی ْێػتى

 

 کێػبيبیکڵ زٔٔ زٔٔ صەچٕٔە لٕژثُی تێفکریٍ ٔ جگەرەی ؼەيی صە

ؼبیەنەی صەکرص ثۀەی ڕۆژێک ئبضًبَەکبٌ ثجڕێت ٔ ثجێ ثە ئٕغەکێ نە 

 عەغك

کە پێضەکەَی، کەَبرییەکبٌ ثە ثێ ڕٔسطەت لەـەزەکبَیبٌ جێضەْێػت  

 ثێئۀەی ثیر نە ـڕیٍ ثکەَۀە

 کە تٕٔڕە صەثٕٔ تەرازٔٔی يیساجی ژیبٌ الضەَگ صەثٕٔ

 ی يرۆڤ ئەگرێٔەک الضەَگی ئۀ چۀضبَۀە َەگریطەی ئەيڕۆ یەسە

 يبیکڵ ثە يەرالۀە ثبضی ٔەضٕەضەکبَی سۆی ثۆ ثبراٌ صەکرص

 صەیٕت چ سۆغە نە جٕؼسی ژیبَۀە ثڕٔاَیتە کێهە لەثرەکبَی ؼەصر

 ثڕٔاَیتە گۆيە ٔغکجٕٔەکبَی زٔڵًەت

 نە جٕؼسی جٕاَییۀە ٔێُە ٔ َیگبرەکبَی ضەر صیٕاری تەيەٌ ثُەسػێُێ

پرچی صرێژی کرۆثطکبیب  يبیکڵ دەضرەتە ڕەَگبٔڕەَگەکبَی ٔەکٕ

 صەْۆَییۀە

 صەیٕت چ صەثێ ئەگەر ئیُطبٌ ضەرٔەری عەلڵ ٔ ثیرکرصَۀەی سۆی ثێ

 چ صەثێ ئبگری سۆزگە ضتەو ْەڵکرٔزێُێ

 ْەالٔارصٌ تەَٓب نەَێٕ الپەڕەکبَی صیرۆکضا ثشٕێُییۀە
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يبیکڵ ثەصەو جگەرە کێػبَۀە ْەئٕ غەيًەیەک لبٔەیەکی تبڵی تەَیبیی 

 رصۀەنەگەڵى صەسٕا

 صەیٕت َۆغت ثێ.. يەغشەڵ گیبٌ.. لبٔە تبڵەکەت َۆظ ثکە

 پرضیبرەکبٌ صۀریبٌ صأیٍ ٔ سەریکیٍ صێیُە سُکبٌ

تب نە پەرێسی تێکۆغبٌ ٔەک ضەرسۆغەکبَی ڕۆيبَی صایکی گۆرگی َەثیٍ 

 ثە ئەضتێرە

 َەثیٍ ثە صەَگ

 تب ئبضۆ َەچەيێتۀە ضەرچۆکبٌ

 جٕارەکبَی ضۀصاضەری ئبزاصیْەتبٔ َەثێ ثە َبضُبيەی صڵی گیرـبَی ڕێ

 ْەَبضەکبٌ َبثیُیٍ ثێٍ ٔ سۆیبٌ نە صەریبچەی ئۆسەی ْەڵجکێػٍ

 ئیُطبٌ َبثیُیٍ نە پەت ٔ زَجیر ٔ کۆت ڕزگبری ثێ

 َبثیُیٍ َب َبثیُیٍ لەت ْەتبٔ تبریکیی ڕأ ثُێ

 يبیکڵ ئێطتب نە پەَجەرەی تبریکییۀە صەڕٔاَێتە يٍ ٔ ئێٕە

 َی صٔێُێی صاصەپۆغێنەَێٕ گۆڕصا سۆی ثە سۀَەکب

 جهی ئٕيێضی نەثەرصا ٔ پػٕٔ صرێژ چبٔەڕٔاَە

 چبٔەڕٔاَی ْبتُە صەرۀەی ئێًەیە نە ضەرصاثەکبَی ژیبٌ

چبٔەڕٔاَی ثرٔضکەی ْبٔارە يەزَەکبَی ْێسی ضتەيضەیضەیە چەسًبسە 

 ثضات 

چبٔەڕٔاَە گەرصٌٔٔ جبٔیضاَە نەثەرصەو ْبَگبٔەکبَی ئیُطبٌ ثکۀێتە 

 ضەيب

 .. ٔەک چۆٌ ڕٔٔثبر صێت ٔ صەڕٔايبیکڵ ڕۆیی 
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 ثەاڵو صٔای سۆی چەَض غیعرێک ٔ ئٕيێضێکی گەظ ٔ ڕَٔٔبک

 پبرکێک نەلطەی َەضتەق ٔ 

 ڕٔٔثبرێک نە پێکەَیٍ ٔ

 صۀەَێکی نە یبصۀەریی ثە جێٓێػت

 ئێطتب يٍ صٔای چَٕٔی يبیکڵ، نەْەيبٌ ضٕٔچ جگەرەی ؼەو صەکێػى ٔ 

 ەضەرصایەْەيبٌ کبضکێتی ئٕيێض ٔ سۀَی يبیکڵى ن

 ْەر ثە چبٔیهکەکەی يبیکڵ صەڕٔاًَە کتێجەکبٌ،

کتێجە ضٕٔر ٔ گەغەکبٌ ٔغەکبَی ٔەک ْیًۆگهۆثیٍ ضٕٔر ضٕٔر  

 صەتکێُە سٕێًُۀە

گەر ئیجبزەی ئێٕەی ئبزیسیػى ْەثێ غەيًەی صاصێ صەچًە ضەر 

 گۆڕەکەی يبیکڵ

 ئەو غیعرەی ٔا صەیشٕێُُۀە، ثە صەَگی ثەرز

 ٌٔ ٔ ئبٔات ثۆ يبیکڵی صەسٕێًُۀە.ثە صڵی پڕ نە ئٕيێض ٔ سە

 

 ١٠٢٢کبََٕٔی یەکەيی 

 

 

 

سٕٔنی صٔٔەو ضبڵی  ی ١و غیعرە نە گۆڤبری ْبَب ژيبرە تێجیُی : ئە

 ثاڵٔ ثۆتۀە. ١٠٢٢
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 نە َیگبی ٔغۀە

 

 نەضەر َیًضەرەیەک نەتٕٔڕەیی صاَیػتٕٔو

 کچی غیعرو ضەری َبٔەتە ضەر راَى

 تبڤگەی ْەتبٔ تیػک ئبژًَبٌ صەکبت ٔ

 ْەرصٔٔ نەَێٕ پرضیبرەکبَی ثٌٕٔ َٔجٕٔیٍ

 َە غۀ صەچێ ْەَبضەی تێکەڵی ڕۆژ کب ٔ 

 َەغیعریع صەضت ٔغە صەگرێ

 ئێًە ْەرصٔٔ نەضێجەری ٔێُەکبَی لەضیضەیەک

 صەضت ثەغبٌ ٔ يهی سۆغۀیطتی صێُیٍ

 صەچیٍ يبضی ضەرـرازی ڕأ صەکەیٍ ٔ 

 ثەگڕی َبر صەیجرژێُیٍ

 گٕێ نە ْبت ٔ ْبٔاری غەلبو ٔ 

 َبڵەَبڵی گەڕەک ٔ کۆالَەکبَی َەْبيەتی

 ثەئباڵی ثەرزۀە ٔێُە صەگریٍ ثۆ ئەنجٕٔيی يێژٔٔ

 َبسی ڕەغی ضتەو صەصەیُە ثەر َیگب

 جیبٔازییەکبَی َێٕ ئیُطبٌ صەَێیُە ضەر ضێکٕچکەی گڕ

 تبيی تبریکیی صەَێیُە صەيی ؼەصر ٔ ضسا ٔ يرصٌ

 نەضەر صیٕاری ْەژاری صۀَٕضیٍ يەرگ ثۆ ثرضێتی

 ێٕارەظ صەچیُۀە گڵۆپەکبَی صەرص ٔ سەو پێضەکەیٍ ٔ ثۆ ئ
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تبٔێک نەثەرصەو يێسێکی ثرضی ٔەک سۆيبٌ نەتەَیبیی ٔ نە تەـرەلە ٔ 

 صٔٔثەرەکیی ڕاصەيێُیٍ

 صەَۆڕیُە يیٕەجبتی ـڕێضرأی غەلبيێکی ثێُبَٔٔیػبٌ

 تەَٓب يٍ ٔ غیعر ٔ کچی ْەَبضەضبرص

 ثێکەش َٔجٕٔ نەڕێی غیعرێکی تبزۀە

ًبٌ صەَێریُە َێٕ گۆڤبر ٔ َێٕ ضبیت ٔ ـەیطجٕٔکەکبَی صەَگ ٔ ڕٔد

 نەَێٕچٌٕٔ

 ْەتب نەَێٕ کۆيێُت ٔ الیکەکبَی ڕۆژە َٕٔضتٕٔەکبٌ

 تبکٕ نەَێٕ ْۀری ثێضەَگی ضەر َٕێڵی ڕۆژێکی َٕێ

 ڕۆژێک پڕ ثێ نە ْەتبٔ ٔ سبڵی نە غۀ

ڕۆژێک سبڵی نە تەَیبیی ٔ پڕ نە عەغك صەثیٍ ثە تۆزی یبصۀەری 

 ر کتێجێکی ْبرَیػتٕٔی ضە

 ثە گەرصیهەی ثەجێًبٔی ضەر ڕٔسطبری سۆغۀیطتی

 

 ١٠٢٢ئبیبری 

 کەَەصا -ڤبَکۆڤەر 

 

 

 

 ١٠٢٨ی ضبنی  ١٢٨ژيبرە تێجیُی : ئەو غیعرە نە گۆڤبری ڕايبٌ 

 ثاڵٔثۆتۀە.
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 صەَکە يرٔارییەکەی غیعرو

 

 گەنێ غٕێُێت نەثۆ گەڕاو

 کۆاڵَەکبَی ئۀ ثەری ثیرکرصَۀە

 ی پڕ نە َیگبر ٔضەکۆکبَی ئەَضێػە

 پەَب ٔ پەضیٕی ْەضت ٔ َەضت

 نە ضەرەڕێی ڕێجٕارەکبَی ئبزاصی صۀەضتبو ٔ

 نێًضەپرضیٍ کە تۆ نە کٕێێ؟

 نەضەر غۆضتەکبَی ْبٔار ثۆت ٔێم ثٕٔو ٔێڵ

 صەرگبکبَی ثیُیُە ئەرسۀاَییەکبٌ َەيب ضەری پیب َەکێػى ٔ 

 ثە صەَگی ثەرز ثبَگت َەکەو

بٌ پػکُى ٔ ثە چۆنەکەکبَی ثڕٔا َەڵێى نە گٕێطٕاَەکبَی سۀٌ َەيب ئەی

 کٕێی؟

 ژێر پێشەـی سەيە ضُۀثەرییەکبَی سۆيى ضەیر کرص

 َبٔ ثبٔڵی دەزەکبَی ثەرصەو ْەتبٔو َیگب صا

 تبق ثەتبلی ڕٔاَیٍ َەيب پەرصەکبَی گٕيبَیبٌ نەضەر ال َەصەو

 ثطت ثە ثطتی ضەرثبَەکبٌ
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 ٌ ٔ ثەرصەو دۀزی ئبِ ٔ َبڵەی کچبَی غیعر ٔ ڕۆيب

 َبٔ دۀغەکبَی ثێکەضیى ثە تیهەی چبٔ ٔێُب صەکرص

 َەيساَی نە کٕێ ٔ َەيجیُیت

 تب نە پڕا نەَبٔ صێرەغیعرێکی تبزەی ئەيطبڵى 

 صیى ٔەک عبغك ڕأەضتبٔی ٔ غیریٍ غیریٍ پێضەکەَیت

 

١٠٢٢ 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 ًە ٔ ئۀاٌئێ

 

 ئێًە تەيەٌ نە ڕۆژگبرە َٕٔتەکەکبٌ ثەضەر صەثەیٍ
 نۀصیٕ صەاللەی دەزۀە َیگبری ْەتبٔ ئەثیُیٍ

 نەثبَیژەی تٕاَۀۀە صڵۆپ صڵۆپ صەتکێیُە َێٕ صەـری ـەَب
 صەثیٍ ثە ـەرغی ئبٔریػى ٔ 

 ژیبٌ ثە پێی پەتی ثەضەريبَضا صەڕٔا
 صەثیٍ ثە صٔٔرثیُی کبت ٔ 

 ثڕٔا صەریبی پڕ غەپۆڵی
 ئۀاَیع ضبرص ٔەک ثەضتەڵەک نە پەَجەرەی ژٔٔرە گەريەکبَی سۀَیبٌ

 ٔەک ئۀەی َەثیٍ ضبرص ٔ ضڕ
 ثێجەْب نێًبٌ صەڕٔاٍَ

 چهێص چڵێص ثە صەضتێکیبٌ سەریکٍ گەَجی ٔ تەيەًَبٌ صەصٔٔرَۀە ٔ 
 ثۀی تریبٌ سەریکی ضتەو ڕٔاٍَ.

 ئێًە ٔ ئۀاٌ نەیەک َبچیٍ
 ە ْەژارێکڵیچی يبئۀاٌ صڵیبٌ ڕەغە ٔەکٕ ثًُ

 ٌٔٔ ٔ ضپیصڵی ئێًە ڕ
 ئێًە نەَبٔ ژأەژأ ٔ جەَجبڵیضا ژیبٌ ثەرْەو صەْێُیٍ

 ئۀاَیع ئبنٕٔصەی کپی
 سۆپەرضتینیٕاَهێٕ نە ٔ  یبٌ ڕەقصڵ ەکبَیبٌ چراسبَە ٔيبڵ
 ەکبَی ئێًەظ پڕٌ نە جٕاَی ٔ نە سۆغۀیطتیيبڵ

 ضەَگییۀەَی ثێتەکبی صیٕار ٔ گۆغەی غٕلەنەئۀاٌ صەَگًبٌ صەسەَە صرز
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 ئۀاٌ چبٔيبٌ صەصەزٌ ٔ صەریضێٍُ
 صەرصەثڕٌ نەغبغەی تیڤییەکبَییۀە ْبٔضۆزییزيبًَبٌ صەثڕٌ ٔ 

 ئۀاٌ صز ٔ جەنالص ٔ ـریٕصەراٍَ 
 ئێًەظ ژێرچەپۆکەی ؼەصرە ثێًبَبکبَی ئۀاٌ
 ئێًە پػٕٔ صرێژتریٍ نە گەیػتٍ ثە ئبٔاتەکبٌ

َەی کە ئۀاٌ ْەرگیس پێیضا َی ئۀ کۆالَبثە صڵضاری کرصٌ نەگەڵ کچەکب
 َبڕۆٌ

 صەگێڕێٍصەثڕیٍ ٔ غیُیع ثۆ غەْیضثًَٕٔبٌ ئێًە ضەری سۆيبٌ 
 ەلۆی جەنالصيُضاڵەکبًَبٌ صەَێیُە ثەر چ

 ـريێطکی سۆغۀیطتییبٌ ثۆ صەثبرێُیٍ 
 ئێًە جگە نە جهٕثەرگ ٔ پێالٔەکبًَبٌ 

 سبٔەَی ْیچ غتێک َیٍ َە يبڵ َە يُضاڵ
 َە ْبٔضەر َەسبک َە ضرٔغت

 ئۀاٌ ضەـتە ضەـتە ڕٔدی ٔغکۀەثٕٔيبٌ صەگۆڕَۀە ثە پبرە
 ئۀاٌ َە صەگریٍ ٔ َە يبَضٌٔٔ

 تەيەَیبٌ ضێ ْێُضەی تەيەَی ئێًەیە
 سبٔەٌ ْەئٕ غتێکیػٍ ثە ئێًەغۀە.

 ثۆ نەظ ٔەرگرٌ صەچُە ثەر سۆر تب ثڕێک ـیتبيیٍ صی ئۀاٌ ْێُضە
 وگەرصار ٔ ئێًەظ ڕەظ صاگەڕایٍ نەژێر چەتری ْەتبٔی 

  ٔ ثۆ ٔازی صۀێئۀاٌ ثەـریبٌ ْەر ثۆ غەڕەتۆپەڵە 
 ئێًەظ ضەريب ضڕيبٌ صەکب ٔ چبٔيبٌ ثێضار َبچتە سۀێ

 سٕڕەی ئبٔ ٔ ثبؼە ڕەَگبٔڕەَگەکبَە نە غُەثب ٔئۀاٌ دەزیبٌ 
 ئێًەظ سۆڵەيێػی کبر ٔ سۆغی ژیبٌ ئۀاٌ ٔ 

 ژیبَیػًبٌ ضٕٔتەيەَی جەَگەکبَە
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 ئێًە ٔ ئۀاٌ نەیەک َبچیٍ
 صڵیبٌ ڕەغە ٔەکٕ ثًُیچی يبڵە ْەژارێک ئۀاٌ

 صڵی ئێًە ڕٌٔٔ ٔ ضپی
 ئێًە نەَبٔ ژأەژأ ٔ جەَجبڵیضا ژیبٌ ثەرْەو صەْێُیٍ

 ئۀاَیع ئبنٕٔصەی کپی
 ئۀاٌ سۀَەکبَیبٌ ثهٕرییە ٔ 

نەپػت پەرصە تەَکەکبَی ثبٔەڕۀە پەیتب پەیتب سەریکی ژيبرصَی 
 کەنهەضەرەکبٌ ٔ 

 ەکبٍَئێطک ٔ پرٔٔضکی لٕرثبَیُُ
نیتر نیتر گبڵۆٌ گبڵۆٌ سەریکٍ سٕێُی   ثە تەَکەری زٔڵى ٔ ؼەصر

 تێکۆغبًَبٌ صەـرۆغٍ
 ثۆ گەیػتٍ ثە ئبٔاتە ڕەغەکبَیبٌ کە تٕاَۀە ٔ يەرگًبَە زۆر پەرۆغٍ

 ئێًەظ جبرێ ْەر يٕعتبصی ژەْری ڕەغی ئبیضیۆنۆژیبی ثۆرژٔازیٍ
 ثۆیە ٔا صەضت نە زَجیر ٔ سەـە کرأە ْبٔار ٔ صەَگ 

 ًۀ  ئۀاٌ نەیەک َبچیٍ ثۆیە َێٕاًَبٌ پرصێکەئێ
 پڕ نە ْەرا ٔ ئبغٕٔة ٔ جەَگ

 
 

١٠٢٢ 
 
 
 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 
 سٕێُرأەتۀە.
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 ئەثطتراکتی سەیبڵ

 

 نە صرزی پیتەکبَی َەْبيەتییۀە
 پیُە ٔ پەڕۆکرصَی ژیبٌ ٔ 

 ٔلەصاؼکرصَی ثێجبيەی َەْبيەتی 
 صٔٔریُۀەی گیرـبَە صڕأەکبَی ٔەْى صەثیُى

 پەَجە َبضکەکبَی ٔغە صەثیُى
 نە گیرـبَە کٌٕ کَٕەکەی )ڕايبٌ(ۀە

 ( یەصا صەگەڕێ١٥٠ڕژصاَە ثەغٕێٍ ئۀ )
 تب ثیکبتە صٔا ضەـەری غیریُی ضەرزاری غیعر

 ڕۆژاَە ثە ثبضی ؼەو ٔ کەيضەرايەتییۀە 
 ەصرێطی تۆ َبصۆزيۀەغەلبيە ٔ غەلبو غبری ئٕيێض صەگەڕێى ٔ ئ

 نە غٕـێر ٔ صەضتفرۆظ ٔ عەرەثبَچی ٔ يُضااڵَی ضەر ـهکەکبٌ صەپرضى
 تب صەيُێرَە الی کتێجێکی نەپبڵ صیٕاری ژێر ضێجەرێک ْەڵترٔغکبٔ

 يبَیفێطت ٔ کۆسە ٔ ضیُگی پڕ نە ئبسی صەيٓەژێُێ
 نێی صەپرضى ْەتبٔ نە کٕێ ٔ 

 سەو ثەرۀ کٕێ ٔ
 ئٕيێض نە کٕێ ٔ 

 دەغبرصأە؟ژیبٌ نەچی 
 أەضتبٔوصەيجێُێ ثە صیبرییۀە ڕ کە

 ٔەک گەَجێکی پڕ نە ٔزە ٔ جۆظ ٔ ثبٔەڕ
 صەضتى صەگرێ ٔ صەيجب ثۆ الی صەرگبکبَی سۆغۀیطتی
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 صەڵێ زاری ْیج پێػجیُی ٔ 
 ڕٔسطبری ْیچ گٕيبَێکی نەڕٔالٔاز  ٔ نەرزۆک

 صیًەَی ْیچ چیرۆکێکی کبرەضبتجبر
 ْەتبکٕلەت پێکەَیٍ ثە سۆیبَۀە َبثیٍُ 

 يضا َەڕٔاَُە ثبؼەکبَی پڕ نە گٕڵی جٕاَیی ٔ ئٕيێضنە صرزی غەق ٔ ضتە
ْەتب نٕٔتکە ٔ پێضەغت ٔ یبڵ ٔ صۀەَی َیػتًبَە ؼەيگیُە َبٔی 

 ْەضبرەی زۀییە
 برە پڕ نە ژأەژأەکبٌ ْٔەتب غ

 ضەَگەکبٌکۆاڵَە پڕ نە تەَیبیی ٔ ثێ
 َەثُە ْبٔار 

 ْەتب ئیُطبٌ ْۀری ضٕٔر ٔ 
 ٕٔر ٔ ثبراَی ض

 ضی ضٕٔر ٔ گٕڵی ضٕٔر ٔ ئٕيێ
 سٕار یعری ضٕٔریبٌ ثە ضەر ضەرصا َەیەتەغی

 َە ئبزاصی نە صەرگبی ژیبٌ صەصات ٔ
 َە زَجیرەکبَیع صەيرٌ 

 ٌٔٔ صەچێتۀە ٔ َە ئبضۆ ڕ
 َە يُباڵَی ْەژاریع

 ـريێطکەکبَی ؼەریجی ٔ ئبٔارەیی سۆیبٌ صەضڕٌ.
 

 ١٠٢٢ئبزاری 
 

ثاڵٔ  ١٠٢٨ی ضبڵی ٢٢٥ەَبيەی ْۀاڵ ژيبرە ە نە ْەـتتێجیُی : ئەو غیعر
 ثۆتۀە.
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 کە جێت ْیػتیٍ

 ثۆ يەرگی يبرکص                                                          

 

 پرضەیەک ْبت سۆی کرص ثەَێٕ َیػتًبَی پڕ نە ئبزار ٔ ضٕێی ژیبٌ

 ثبڵُضەکبٌ ثۆ ضبتێک نە ـڕیٍ ٔەضتبٌ

 ەَبضەکبٌ تبضبٔ تبضبٔ ضییەکبَیبٌ جێضەْێػت ٔ ْ

تێکەڵ صەثٌٕٔ ثە ثۆٌ ٔ ثەرايەی ٔغە ٔ یبصۀەرییە ڕەَگیُەکبَی ڕۆژاَی 

 پێکۀەثًَٕٔبٌ

 نە لەراغ ڕٔٔثبری ْۀڵ ٔ تێکۆغبٌ

 ؼەو ٔەک ْۀرێکی ڕەظ تبریک

 ضێجەری سطتە ضەر ڕۆژەکبَی تەيەٌ

 بَی چبٔەڕٔاَی ٔ ثٕٔ ثە پۆنە ئەضتێرەی صرۀغبٔەی غۀەک يبتەيی

 صەضت گەیػتٍ ثە ْیٕاکبٌ

 کە جێت ْێػتیٍ غەلبيەکبٌ صەیبٌ پرضی ٔ

 صەَگیبٌ صەگەیػتە ئبضًبٌ

کبرگەکبٌ نەَێٕ پبپۆڕەی کرێکبراٌ کس کس ثەصیبر ٔێُەیەکی ْەڵٕاضرأی 

 تۆ صايبثٌٕٔ

 ڕێگبکبٌ يبتتر نە جبراٌ نەژێر پێ ٔ ْەَگبٔی ڕێجٕارەکبَیضا

 ەی کە تۆ پەَجەی ئٕيێضت ثۆ صرێژ کرصثٕٔصەیبَڕٔاَییە ئۀ ئبضۆی

                       * 
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 کە جێت ْێػتیٍ ڕیس ڕیس کرێکبراٌ ْبتٍ 

 ثە ثێضەَگی کاڵٔەکبَیبٌ نەضەریبٌ صاگرت ٔ 

 ثەڕیسۀە نەثەرصەو گۆڕضتبَەکە ٔەضتبٌ

 نە پێػٕازی  ئۀ ْەتبٔەی کە تبریکبیی لٕٔت صەصا

 کرصئۀ ڕٔٔثبرەی گەرٔٔی ٔغکی تێرأ صە

 جێی ضەیراَگبی کرێکبر ثٕٔ ئۀ پێضەغتەی پڕ نە گٕڵ نە گٕڵسارەی

 ئۀ غُەیەی کە ئبرەلەی نەغی يبَضٔٔی کۆیهەیەکی صەضڕییۀە

 ئۀ ئبضًبَەی جێی غەلەی ثبڵی ثبڵُضەی ئٕيێض ٔ ْیٕا ٔ ئبٔات ثٕٔ

ئۀ ثبٔەڕەی پۆاڵ ئبضب صیٕارەکبَی ؼەریجیی ٔ تەَیبیی ٔ گۆغەگیریی 

 تێکٕپێک صەصا

 ئۀ صەضتەی پڕ ثٕٔ نە سۀٌ

 ئۀ چبٔەی پڕ ثٕٔ نە ڕٔاَیٍ

 ئۀ صڵەی پڕ ثٕٔ نە ئٕيێض

 ئۀ چرایەی پڕ ثٕٔ نە غۀق ٔ نە غکۆ

 کە جێت ْێػتیٍ ئیتر ثٕٔی ثە سۆر ثۆ ژیبٌ

 ثۆ صەرص ٔ زاو ثٕٔی ثە ْەتٕاٌ

 ثٕٔی ثە ڕێگب ثۆ گەیػتٍ ثە ئبضۆ َسیک ٔ صٔٔرەکبٌ

 ثبٔەڕی ثٕٔی ثە غەثەق نەَێٕ صڵ ٔ َێٕ

 کرێکبرە يەچەک تۆکًە ٔ ْەڵگری ئباڵ ضٕٔرەکبٌ

 

 ١٠٢٢ئبزاری 
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 نە ثەْبرێکضا ڕۆیػتٍ

 

جبرێکی تر ثۆ ثریُی يەرگی                                               

 غبپٕٔر ٔ لبثیم

 

 ثەر نە ضەـەری یەکجبریی ْیچ ڕۆژ َەثٕٔ

 کبَی ثرضێتیَەثٍ ثە سەَضە ٔ ثسە ثۆ ضەر نێٕی يُضااڵَی گەڕە 

ٔەکٕ تیػکی ْەتبٔ َەچُە ْەَبٔی گػت يبڵێ يەدکٕو ثە تبریکیی ٔ 

 ضێجەر

 ْەتب َەغجٌٕٔ ثە گۆراَی َەچَٕٔە الی صیرۆکی َٕێ

 نە ثەْبرێکضا ڕۆیػتٍ گٕڵ ڕەغپۆظ ثٕٔ 

 سەزاٌ چبٔی ثە ـريێطکی ئیُطبٌ ئەڕغت

 غیعر نە َٕٔضیٍ یبسی ثٕٔ

 غەلبو نە سٕێٍ

 عیػك نە صڵ

 َەکبَی ڕەَجەڕۆیی ژیبٌ تۆرا.گٕڵ نە ثبسۀا

 کە نە ثەْبر کۀتُە ڕۆیػتٍ

ئەضتێرەکبٌ نە کۆاڵَە صەیجٕٔرەکبَی ئبضًبٌ ٔەکٕ ضەرسۆظ یەک یەک 

 ثەالصا ئەْبتٍ

 کەضێک َەثٕٔ صٔا چیرۆکی يبڵئبٔایی ثریُەکبَی ْەژاری ٔ کٕێرۀەری
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 ژێر کەپرەکبَی ثەصثەستی يرۆڤەکبٌ ثُٕٔضێتۀە 

 َضەی نێٕەکبَیبٌ ثجبت ثۆ گٕڵکەضێک َەثٕٔ صٔاییٍ سە

صٔاییٍ يبچیبٌ ثضاتە صەضت صەزگیراَە َبکبيەی ئۀ صیٕ پەرصەی 

 چبٔەڕٔاَی

 صٔاییٍ ٔتبریبٌ ثەرێتە ثەر يبڵە ثرضییەکبَی غبر 

نێیبٌ گەڕێ جگەرەیەک نە سەيی لٕٔڵ ثۆ ضٕکُبیی صڵی َبضکی ئبٔارەکبٌ 

 ثکێػٍ ٔ 

ی لەراغ ثەضتەکبَی ئٕيێض ٔ ئیُجب ثچُە الی دۀزی پڕ نە يرٔاری ْەلجێژ

 ْیٕا ٔ ئبٔات

 ٔەستێ ڕۆیػتٍ کە زۆر زٔٔ ثٕٔ ثۆ ئۀ کۆچە

 ثبراَێک نە ٔغەی ضٕٔری سۆغۀیطتی ْبتە ثبریٍ

 ْەَبضەکبَی َبٔ ضیُگی عبغمەکبَی ڕێی ضٕٔری صاصپەرٔەی 

 تبضبٔ تبضبٔ ڕێک نەثەر پێی يەرگی ئۀاٌ ْبتُە چۆکبٌ

ـەر سۆی َەْبٔیػتجٕٔە ضەر پػتی ئۀاٌ نە ثەْبرێک ڕۆیػتٍ ْێػتب ضە

 کەغتی زٔڵى ٔ

 ثێ صڵەڕأکێ نە صەریبی ترش ٔ ثیى ثپەڕێتۀە.

 تبزە سەَضەکبٌ ثە کبڵی ضەَگەریبٌ نە نێٕ صەگرت ٔ 

 تبزە صڵەکبٌ صەثَٕٔە يێرگی جٕاَی ٔ

 تبزە ٔغە ضٕٔرەکبَی َێٕ ْۆڵەکبَی يیضیب ٔ گەل 

 تبزە ْبٔارەکبَی دبيییەکە ٔ گڵکەَض 

 ر عەنی ٔ غیعر تبزە ثەک
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 ـەرْبص ـەرەج ٔ سەثبت ٔ 

 ئٕيێض ٔ غەلبو ٔ کتێت ٔ دیسة ٔ چەک 

 َە ثٕٔ ثٌٕٔ ثە يبضییەکبَی َێٕ صەریبی ؼەصری جەْبنەت

 پەَجەرەکبٌ ـێر َەثٕٔثٌٕٔ صاثشرێٍ ٔ 

 صەرگبکبٌ ْەر نەضەر پػت ثٌٕٔ

 تبزە يُیع غیعرو چبٔی نە تبریکیی تبرأگە ْەر ْەڵئەگهۆـی ٔ 

 نەپڕ نۀصیٕ صەریبکبَی ؼٕرثەتۀە ثۆ ْەيیػە  َەیضەزاَی

 صەثیٍ ثە صٔا یبصگبر ٔ 

 صٔا يبڵئبٔایی صٔٔ ْبٔڕێ

 ْەرصٔٔ نە ثەْبر ڕۆغتیٍ

 يٍ ثەرۀ صٔٔرگەکبَی غیعر ٔ تەَیبیی ٔ

 ئۀاَیع ثۆ ضەريەصییەکی جبٔیضاَەی عبغمجٌٕٔ چٌٕٔ.

 

 

 ١٠٢٢َیطبَی 

 ٔاڵتی ثبراٌ ٔ ثەـر

 

ثاڵٔ  ١٠٢٢ی ضبڵی  ٢٠٩ەـتەَبيەی ْۀاڵ ژيبرە تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْ

 ثۆتۀە.
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 یەکی ئەیبر نەَێٕاٌ يٍ ٔ گۆرگیضا

 

يەکطیى گۆرکی صەـتەرێکی ثچٕٔکی ثەرثبسەڵی ْەثٕٔ نەگەڵ لەڵەيێک کە 

ْەيیػە نەگیرـبَی َبٔۀەی چبکەتەکەی صەئبسُیٍ. نە پەڕەیەکی ئۀ 

يرصَی نۆَبتػبرضکی صەـتەرەصا کە يەکطیى گۆرکی چەَض ڕۆژێک ثەر نە 

ْبٔڕێیضا َٕٔضیجٕٔی ٔ کۀتجٕٔە صەضت صەضتەی ْۀاڵگریی ضۆڤیەت ٔ 

نەو صٔاییبَە نە ئەرغیفی صەضتەی ْۀاڵگرییۀە صزەی کرص ٔ ثاڵٔ 

 کرایۀە،  ئەو صێراَەی نە سۆ گرتجٕٔ :

 

 ٔاو صەزاَی ضبيی صەریب گۀرەترە نە تۆـبٌ ٔ زریبَی ثەـری ضیجیریب 

ی کرێکبراَی غیکبگۆ ثە ضبيترە نە يەتەڵە گڕی ئبگری گیبَ 

 ْەڵجەضترأەکبَی سەثبت. 

يبیکۆـطکی گٕێی ثگرتبیە نەگەڵ ئەضتێرەکبَی ئبضًبٌ صەثٕٔ ثە تبثهۆی 

 پێکۀە گَٕجبَضَی غیعر ٔ گەرصٌٔٔ

 صەترضبو ثچًە ضەـەر ٔ َەیەيۀە.

ثچًە الی ڕۆژَبيە صەرَەچٕٔەکبَی چبپشبَە َٓێُییەکبٌ ٔ چیرۆکێکى پێ 

 ثێ ثۆ ثاڵٔکرصَۀە.َە

يٍ ضەرضبيی صەضتی )صایک( ٔ پێکەَیُەکبَی )کرۆثطکبیب(و کە ْەيیػە ثە 

 سەَضۀە ْبٔڕێ نیُیُی نە يبَضٔٔثٌٕٔ صەالٔاَضۀە.
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 يٍ ئۀەو کە ثە چەتری ٔغە صەچًە ژێر ڕەْێڵەی َٕٔضیٍ. 

 ثە )ئەصەة( ۀە صەچًە گۆڕەپبَی کبر ٔ يەراضیًی یەکی ئەیبر. 

 ی تر َب.يٍ ئۀەو ٔ ْیچ

نەکبتی کبرکرصٌ نەژێر  ١٠٢٢)يەغشەڵ(یع صٔٔ ڕۆژ پێع ئەیبری 

 کبریگەری ئەو صێراَەی کۆرگی ئەيەی سٕارۀەی َٕٔضی.

 نە ثیرو َبچی يٍ ضبڵ صٔاَسەی يبَگ

 نە صژی سەو ٔ تبریکی ٔ جۀر

 صڵى پڕ ئٕيێض زاریػى پڕ ثبَگ

 ئۀ کرێکبرەو ْەئٕ ئەیبرێ

 ًُە ٔەریٍئبٔاتی گۀرەی ضەريبیەصاری صێ

 ْەئٕ ئەیبرێ نە تێکۆغبَضاو

 ڕیسو یەکشەو ٔ ئۆسەی صەضتکۀێ ثکەيە ضەریٍ

 ئۀ کرێکبرەو غۆڕظ ثە ثیر ٔ ثبزٔٔ ٔ يەچەکی يژصەْێُەری يٍ َەثێ

 ْەرگیس َبیەتە ڕٔٔصاٌ

 چۆٌ ثەرژۀەَضی يٍ ٔ ضەريبیە

 ڕێک ٔەک ضپی ٔ ڕەظ ٔەک ئبگر ٔ ئبٔ نە یەکتر جٕصاٌ

 ە الـبٔی ئبٔ صەکبتۀەْەرٔەک چۆٌ ئبگر ضڵ ن

 ْەرٔەک چۆٌ سێساٌ َیػتًبٌ ئبییٍ یبٌ يٕڵکضاری
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 ڕێگبی ڕزگبری نە ثیر کۆیالَی کبر صەثبتۀە

 ٔەکٕ چۆٌ نەغکری ثەـر ٔ ثەضتەڵەک صێُە غکبَضٌ نەئبضت ْەتبٔا

 ئبٔظ ضەريبیە نەثەرصەو ْۀڵ ٔ سەثبتی کرێکبر

 ژاٌ گرتٕٔیەتی ٔ ضڕە نەتبٔا

 ٔو صَٔیبئۀ کرێکبرەو سٕڵمبَضٔ

 ڕزئَٕی ڕەغى نە چبٔ ضتەو ٔ 

 يەرگٓێُەری ضەرٔەتی ئۀو نە َێٕ ثَٕیبصی ـەنطەـەی ثَٕیب

ئۀ کرێکبرەو نە یەکی ئەیبر یەک یەک َبيیهکە یبضبؼەکبَی ضباڵَی جبراٌ 

 صەرصەْێًُۀە ٔ صەیبٌ سٕێًُۀە

 ٔغە ثە ٔغەی ئۀ َبيیهکبَە نەَبٔ صڵًضا ْەڵیبٌ صەگرو ٔ

 یەک صەچُە سٕێًُۀەئیُجبکە یەک ثە 

 چی َیگەراَی ٔ تەـرەلەو ْەیە صەَێًە الٔە

 ثەرۀ ئبزاصی يهی ڕێ صەگرو

َەک نەَبٔ يسگۀت گێژ ٔ ثێ ئبگب ضەر ثهەلێُى ثەصەو ٔتبری ـەلێ ٔ 

 يەالٔە

 نە یەکی ئەیبر نەگەڵ ْبٔصەو ٔ يُبڵەکبًَبٌ سۆ صەگۆڕیٍ ٔ صەچیُە گەڕەک

 یبسٕص نە پبرکێک صەگێریٍ ئبْەَگ

 ەیؿ ٔ غبصی ثبش نە ْبٔصڵی ٔ ْبٔسەيی صەکەیٍثە ک
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 ثۆ صَٔیبی یەکطبٌ صەکەیٍ ْەيئبْەَگ

 ئۀ کرێکبرەو َەک ْەر ثە تەَٓب نەیەکی ئەیبر 

 ثەڵکٕ گػت ڕۆژێ چبٔو پڕ تیػک ٔ 

 نێٕو ثە سەَضە ٔ زارو پڕ ٔغە ٔ صڵ پڕ نە ژیُى

 ثۆ ژیبَێکی غبیطتە ثە سۆو 

 ئۆلرە نێ ثرأ

 ی ڕەغی َبٔەتە ثیُى ثەاڵو ثۆرژٔا صٔٔ صەضت

 تبزە ْەتبٔی ژیبَی ئێًە ثەثێژَگی سەو تەـرەلە ٔ صرۆ َبگیرێت ثەری

 ثەاڵو ضەريبیە ثیری صیم گرتٕٔیٍ ثەرۀ ئبٔاتە يەزَەکەی ئیُطبٌ

 ڕێیەکی ضەست ٔ پڕ نە ْەڵضێری َبٔەتە ثەری

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 َٕٔضیُی ضەر تبثهۆیەک

 

يەغشەڵ صەرثبرەی                                                       

 غیعری سۆی ئەصٔێ

 يٍ ثە ڕەگی سۆو چٕٔيەتە سٕارێ

 جگە نە سبکی َەرو ٔ ثە پیتی سەيی ئیُطبَییەت

 صەزاَى نەضەر ْیچ سبکێکی تر َەڕٔأو ٔ َبڕٔێى 

 ثە ْیچ ئبٔازێک َبکۀيە ضەيب

 جگە نە ثبضی ئٕيێضی صَٔیبی ثێ چۀضبَۀە نە چیتر َبصٔێى

 ٍ ئۀ غبعیرەو زيبَى گڕی ڕەسُەیە ٔ سۆغى ئبگری تٕٔڕەوي

 ْەڵئەلرچێُى سەو ٔ يەیُەتی ٔ زٔڵى ٔ زۆرصاری 

 ٔەکٕ ثبْۆزێک ئەچى ثە ئبضًبٌ 

 پبیە ثە پبیە ْەڵئەتەکێُى ثَٕیبصی ڕەغی ضەريبیەصاری

 ئۀ کسەثبیەو ئۆسژَی ئۆسەی صەسەيە صڵی

 بٔەئۀ زەدًەتکێػەی نەَێٕ ڕەغجیُی ٔ ئٕيێض تیب ي 

 ـەنطەـەی ڕٔدی غیعرو ئٕيێضە ٔ 

 تب يٍ ثًێُى ٔ تب صَٔیب يبٔە.

١٠٢٢ 
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 ْەئٕ ڕۆژێک ڕەظ صەچًۀە

 

 ثە لٕرثبَیبَی کرێکبراَی کبَەسەڵٕٔزەکبٌ پێػکەغە

 

 ئۀێ ڕۆژێ ثەر نۀەی ئبسریٍ َبيەی غۆڕغگێڕێکى پێجگب

 ثەر نۀەی گٕڵی سۀَەکبٌ ثپػکٕێٍ ٔ

 نالصی چبٔچُۆکًبٌثەر نە تۀأثَٕٔی تبثٕٔتی جە

 ثەر نە سەثبت ٔ ئیعتراز

 ثەر نە زیُضاٌ 

 ثەر نە ْەڵکێػبَی یەک یەکی َیُۆکًبٌ

 نەَێٕ ئبرەلە ٔ صٔٔکەڵی ڕەغی کبَەکبَی يەرگب

 ثەسەیبڵ صەڕۆيە پبرک ٔ کەَبر صەریب

 صەضتی ْبٔژیُەکەو صەگرو. پێضەکەَیٍ

 تب نەَبکبٔ ْبٔکبرەکەو صەڵێ ضتەو چی نێکرصی

 زگە ٔ سەیبڵ ثۆ کٕێی ثرصیصیطبٌ يەنی سۆ

 يُیع نەَێٕ گۆيی يەَگی ڕەغبٔی ئبرەلە ٔ تەَیی ْەر يەنەيە

 ثۆ گەیػتٍ ثە ڕَٔٔبکی ئۀ صیٕ پەرصەی ڕەغی ژیبٌ زۆر پەنەيە

 صیًەَێک صەيجب ٔ صەيٓێُێ

 صیًەَی سۀ، سۀٌ ٔ سەیبڵ ٔ سٕنیب ٔ سەو

 و صەثًۀەئۀ کبتبَەی کە ئێٕاراٌ ثەرۀ يبڵ ٔ َێٕ ثبٔەغی سبَۀاصەکە
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 يُی کبرگەر نەَێٕ کبَە گۆڕ ئبضبکبَی سەڵٕٔزصا

 ٔەکٕ لەتراٌ ڕەظ صەچًۀە

 َبَى ڕەظ ٔ

 ئبٔو ڕەظ ٔ

 ژیُى ڕەغە

 نەَێٕ ثبؼی سۆغۀیطتی سبَۀاصەو

 ثسەی جٕاٌ ٔ 

 يبچی رەَگبٔڕەَگ ٔ

 ثۆَی ضٕٔری ْبٔژیُەکەو ثەغە

 يُی کبرگەر ْەضتى صەَێًە َێٕ صڵی کبَەکبٌ ٔ َبسی زۀی

 ڕەَجى ثۆ ئۀەیە ثێجبک ثە ڕۆڵەکەو ثڵێـىئبسر 

 سەيت َەثێ کبرێک صەکەو لەت َەکۀی

 يٍ صەزاَى ڕەَج ٔ ئبرەلەی کبرکرصٌ ثۆ گیرـبٌ ضەريبیەصارە

 يُی کبرگەر ْەرچی صەکەو ْەر صەثیُى ثۆرژٔازی پبیەصارە

 چَٕکە ڕیسيبٌ یەک ڕیس َییە

 چَٕکە صڵًبٌ یەک صڵ َییە

 سۀًَبٌ ْەيبٌ سۀٌ َییە

 بَج ْەيبٌ ئبيبَج َییەئبي

 کبتێ ؼەصری ضەريبیەصار صاصەپۆغێ ئبضًبَی ژیٍ 

 نەثۆ غۆڕظ صێًە يەیضاٌ ٔەال صەَێى تەـرەلە ٔ لیٍ
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ْەتب ٔەکٕ گٕاڵڵەی ضٕٔری یەک صەضتی ٔ یەک صڵی سۆ َەصەیٍ نە 

 ثەرۆکی یەکتر

 َەثیٍ ثە یەک جەضتەی گۀرە

 ْەرگیس َبتٕاَیٍ ثگۆڕیٍ جۀْەری ئەو چەرر ٔ صۀرە

 صەی ْبٔڕێیبٌ ثب نەثری صاثڕاٌ ٔ صەَگ ْەڵجڕیُی تبک تبکًبٌ

 ڕیسيبٌ یەکپبرجە ثێ ٔ کبريبٌ

 کۆتبیی ثێ ثە ژیبَی پڕ صەرصەضەری ٔ سەيُبکًبٌ

 

 ١٠٢٢ئبیبری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 ْەڵضاَۀەی صۆضیەیەکی نەیبصکرأ

 

 ئۀ ثەژێر ڕەْێهەکبَی يەرگب تێضەپەڕی ٔ  

 چبٔیػی نەضەر تُۆکە ٔرصیهەکبَی ئٕيێض ثٕٔ

 سەيی صەکرصە ثەرصەثبز ٔ 

 ثەضەر جۆگەنەکبَی َەْبيەتی صەپەڕییۀە

 نە چبٔییۀە ترٔضکبیی َٕێجَٕٔۀە صەثیُرا ٔ 

 نەزاریػی غەکرە ٔغەی پڕ نە يبَب 

 ئبغُبی ٔغە ٔ کتێت ثٕٔئۀ صڵضاری صەکرص ٔ کچێکی سۆغضۀیطت کە 

 زۆرثەی ئێٕاراٌ ثە عەنالگەیێ ضەئَٕی گەرو ٔ 

 ْەَضێجبریع يیٕە ٔ ضۀزەی ثەصەضتۀە ٔ صەگەڕایۀە ژٔٔرەکەی

 ئۀ غۀاٌ صرەَگ صۀَٕضت ٔ 

 پهکە عبضی ٔتەَی :

 ؼٕرـەکەی پڕ ثٕٔ نە کتێت ٔ ٔەرەلە ٔ يەرەلە.

 ْێُضە ثەڕێس ثٕٔ ْەر دەزت صەکرص ثیشۆی

 َی کەو صەْبتٍئۀ يیٕا

 کرێی سبَٕٔی ْەر نەیەکەو ڕۆژی يبَگضا صەصا

 جبرَەجبریع نەگەڵ صەضت سۆی رٔثعە کیهۆیێ پبلالٔە

 یبٌ َەـەرێ کەثبثی ثۆ سبٔەٌ سبَٕٔ صەثرصۀە 

 ئۀ ثە ضیًب گەًَڕەَگ ٔ ثەژٌ کٕرت ثەاڵو تۆکًە ثٕٔ
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 تب صڵ دەزکب سۆغۀیطت ثٕٔ

 کە صەصٔا صڵ ئۆسەی صەکرص

 ضەری نە غتبٌ صەرصەچٕٔ ْێُض عبلڵ ثٕٔ

                         * 

 ئۀ سبٔەٌ ـبیهێکی ئەضتٕٔر ثٕٔ الی صەزگبی ئەيٍ ٔ 

 سراثۆٔە ژێر چبٔصێرییۀە

 کبتێ گرتیبٌ جگە نە پبکەتێک جگەرە ٔ ْۀیەکەی

 ْچی تری پێُەگیرا 

 ئبزاریبٌ صا.. ئەغکەَجە ثٕٔ ثە ئبغُبی جەضتەی ثەْێسی

 ٌ ْەرصٔٔ گَٕٔت صەتەلێُیٍْەڕەغەیبٌ نێکرص ٔتیب

 ٔتیبٌ سٕغکت نەثەرچبٔت صەضتضرێژی صەکەیُە ضەر

 ٔتیبٌ تۆ "ْیچ يێػکت َییە

 ئۀە پبرە..ئۀە سبَٕٔ ٔ ئۆتۆيجێهی جٕاٌ ٔ لەغەَگ

 ثەش کبر نەگەڵ ئێًە ثکە

 چی صەزاَی ٔ چی صەثیُی ثیکە راپۆرت."

 ئۀ ٔتی َب

 ەرصەيی َٕٔضیثە گۀرەیی )َب(ێکی نەضەر کبؼەزەکە ضپییەکەی ث

 زۆریبٌ نێضا تب ثە َبچبر ئبزاصیبٌ کرص.

                             * 

  



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

196 

 

 ئۀ ڕلی زیبتر نە ؼەصر ٔ نە ضتەو ثٕٔ

 کە صەپەیڤی يەَفەعەتی سەڵکی ْەژار ٔ صەضتەَگی نەثەرچبٔ ثٕٔ

 ئۀ ثبضی یەکضەضتی صەکرص

 ثبضی یەکجٌٕٔ ْۀێُی لطەکبَی ثٕٔ

 ٕٔئۀ نە سەيی ئۀ سەڵکە ث

 لطەکبَی يەرْەو ئبضب صەرصەکبَی ڕاصەيبڵی

 ئۀ پیبٔێک ثٕٔ، ْەر نە پیبٔی َێٕ سۀَەکبَی يە صەچٕٔ

 ثێٕەی صەضتی ثەريبٌ کۀێ

 ئۀ صەضتی یەک ثە یەکی ئێًەی گرتجٕٔ ثەرۀ ئبضۆی ڕَٔٔی سەثبت

 ثێئۀەی گڕ نە سۆی ثەرصا، ثجٕە چرا ٔ 

 غبَی ڕۆغٍ صەکرصڕێی تبریکیی تێکۆ

                * 

 ئۀ کە ڕۆیػت، ژٔٔرەکەی پڕ ثٕٔ نە ٔغە ٔ لطەی جٕاٌ ٔ

 ثۆَی ٔەـب ٔ 

 ضەثەتەی پڕ نە ئٕيێض ٔ 

 چەپکە گٕڵی سۆغۀیطتی

 کتێجەکبٌ کەضبش کەضبش نەضەر ڕەـەکبَی سۆیبٌ چبٔەڕێ ثٌٕٔ

 ئبسۆ کەی صەگەڕێتۀە نەو ضەـەرەی
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 کە جێی ْێػتیٍ ..تەَٓب کچێک ڕۆژێ ْبت ٔ پرضیبری کرص

 ریبَۀە ئۀیع چٕٔثە گ

 صٔای ٔی، َەک يبڵ، ثگرە کۆاڵٌ ٔ گەڕەکبَیع يبت ثٌٕٔ 

 ثێ ئۀییبٌ پێٕە صیبر ثٕٔ

 ئۀ صۆضتێکی زرَگ ٔ ٔریب ٔ ْێًٍ ثٕٔ

 ئۀ َە کەضبش ثٕٔ َە ْێڕ ثٕٔ

 ئۀ پیبٔەی گػت سۆغًبٌ صۀیطت

 يبرکطییەکی غۆڕغگێڕ ثٕٔ.

 

 ١٠٢٢ئبیبری 

 

 

 

 

 

 

ثاڵٔ  ١٠٢٢ی ضبڵی  ٢٢٣َبيەی ْۀاڵ ژيبرە تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْەـتە

 ثۆتۀە.
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 تەدەصصا

 

 نە ڕۆژی صایک ... ثۆ صایکى                                             

کە زۆر لەرزاری ڕەَج ٔ                                            

 يبَضٔٔثَٕٔی ئۀو

 

 تۆ ئەو زۀییەت ثە پرصی تٕٔڕەیی ٔ َسا

 پبڕاَۀە ٔ ڕق ثە جبصەی

 ثەضت ثۀ ئبضًبَە ثەرزۀە

 ثە کڵۆڵی ٔ کٕێرۀەری نەگەڵ ثبٔکی کرێکبرو

 ڕەغەسێساَێکتبٌ َبٌ صا

 يبَگە ٔ يبَگیع صەژیبیٍ ثەْۆی ْەَبضەکبَی لەرزۀە

 ضڵت َەکرص نە کبرکرصٌ

 نە صەضتجرصٌ ثۆ لەصەر ٔ ثە چبرۀَٕش یبریکرصٌ 

 التەریکثە صیبر صٔکبَێکی ثچٕٔک ْەژار ٔ پەرپٕٔت 

 تەدەصای ئەو ژیبَەت کرص

 ثە ضەرثەرزی، چی غکۆيەَضی ژیبَە

 گٕرچ گٕرج ثۆ سۆت صەضکەَەت کرص.
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 ثە صەضتێکت پرچی ثێساریت نە ژیبٌ صاصەْێُب ٔ

 ثۀی تریبٌ تەغی ثیرٔثڕٔات صەڕضت

 ڕٔدت کرصە پەیژەی ٔرە ٔ 

 ثێٓەصاصاٌ ڕەَجت کێػب ْەتب يەرگ یەکجبری نێی ثڕی ثڕضت

 ٔێُەیەک َیت نەچەرچٕپەی یبصۀەری ٔ نێت ثڕٔاَىصایە تۆ ْەر 

 تۆ ْەيیػە ٔزەی َەثڕأەی عەغمێک ثٕٔی

 َیگبو ثۆت ثجٕٔە پەرٔاَە

 ئەی صایکە گیبٌ ئەی ئۀ ئیُطبَە زۆر ثەرزەی

 ژیُت نێٕڕێژ کرصو ثە ئەزئٌٕ ٔ ٔاَە

 

 ١٠٢٢ئبیبری 
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 نۆری ٔ غەلػەلەکەی

 

                     ٔیطتی تبیجەتە ٔ کە سبٔەٌ پێضا ەیسبًَ ، ئۀثۆ نۆری

 صەڕٔاَێتە ڕەَگبڕەَگی جیٓبٌ غەلػەلەکەی صەضتییۀە ثە               

 

 تڕەتت کرصۀە گۀرە ثی

 تڕەتت کرصۀە تێکەڵی َبغیریُییەکبَی يرۆڤ ثی

 تۆ صەڵێی ثە غەلػەلە جیٓبٌ صەَٕێُى

 ؼەڵجەؼەڵجی جەَگ ٔ 

 ئبغٕٔة ٔ 

 کبراٌ ْەر ثە غەلػەلە صاصەپۆغىْبت ٔ ْەرای تەيبدی تەيبد

 گریبَەکبٌ ئەالٔێُیتۀە ٔ 

ئیُجب يُضاڵ ئبضب دیکبیەت ثۆ ئیُطبَە ثەصثەست ٔ ثەغًەیُەتەکبٌ 

 صەگێڕیتۀە.

 نۆری تۆ سۆت دیکبیەتی

 تۆ سۆت دیکبیەتی ئبزار ٔ 

 دیکبیەتی ئٕيێض ٔ 

 

 دیکبیەتی چَٕٔە َێٕ ثبزَە ئێطک لٕرضەکبَی ژیبٌ

 ٔرەثٌٕٔ ٔتۆ سۆت دیکبیەتی گە
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 َبيۆثٌٕٔ  ٔ

 ستٕٔکەصاَی لەصەرە َبلۆاڵکەی چبرۀَٕش

 ئۀ غەلػەلەیە چ پەَٓبَییەکی گۀرە ٔ 

 چ صڵُۀاییەک ٔ 

 چ صڵضاَۀەیەکی يەزَە

 تۆ ثڵێی ئۀە ڕێکۀتُی ژێرثەژێریی تۆ ٔ ثٌٕٔ َەثێ؟

تۆ ثڵێێ َەتٕاَی ئۀ غەلػەلەیە ثکەی ثە کەڕەَب  ثۆ ٔەضتبَی سیبَەتە 

 ی ئیُطبٌثێکۆتبکبَ

 تۆ ثڵێی َەتٕاَی گۆی زۀی پڕ کەی نە گۆراَی

 پڕی ثکەی نە ثەرائەت

 نە ثێٕەیی

 نە ْێًُیی

 نە ثێضەَگیی

 نە جٕاَیی ٔ 

 صٔاجبر پڕی ثکەی نە پێکەَیٍ

 .ئەی ئەيە ْەر ئۀ سۀَە َییە ثۆی تبيەزرۆیٍ

نۆری : ئەی غەلػەلە ثەصەضتەکەی َێٕ يبڵی ئۀصیٕ تشٕثەکبَی 

 غەڕاَگێسی

 پەیبيجەرە ثێٓۆغەکەی ضەرغەلبيی ثەڵێُە گۀرەکەی ٔجٕصئەی 

 ئەی غبژَی پبڵ لەضیضەی پڕ نە زیکر ٔ ضەـبی صەرٔێػبَەی غبعیر

 ئەی صارێک َبيۆ ثە ڕەگ 
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 َبيۆ ثە گەاڵ ٔ نك ٔ چڵ 

 َبيۆ ثە سبک

 تۆ نە کێُضەرێی ضٕکُبییەکبَی صڵی سبکضا ٔێطتبٔی

 نە کٕێی ٔەضٕەضەکبَی ٔەرز ٔ 

 ٔ ضکٕتەکبَی ٔغە 

صڵەکٕتێکبَی ئبزاصییضا سەریکیت يبڵەثبجێُە نەگەڵ کچە صەو ْەراغەکبَی 

 گَٕضەکبَی ئیًبٌ صەکەی

 نۆری : کێ تۆی ْبٔیػتە َێٕ ثبنکۆَی ئۀ لەصەرە ڕەغە ٔ 

 کێ تۆی ـڕێ صایە پػتی پیکبثی تٕاَۀە ٔ گۀرەَەثَٕٔی يەدبڵ ٔ

 ضەر ئەضکەيیهی َێٕ ثبسچەکبَی ضەر ڕێگبی سۆ َەَبضیٍ

 تۆیت صەزاَی کە ضەری ْبٔکێػەیەکی َەزاَرأیت ئۀە

 ئۀە تۆیت صەزاَیت تٕسًەکبَی تەيبح ٔ غەراَگێسیی َبتٕاٍَ ثتجەزێٍُ

ئۀە تۆی نە صٔکبَەکبَی ثیطتٍ ٔ ثیُیُضا َبتٕاَی عەغك ٔ سۆغۀیطتی 

 ثکڕیت

نۆری : يٍ ٔ تۆ ثەضەر پرصی گریبَێکب صەچیُە ئۀصیٕ ضُٕٔرەکبَی 

 ثَٕٔۀە

 صەچیٍ صەثیٍ ثە ٔێُەی ضەر صیٕارەکبَی ضەـەر

 صەثیٍ ثە ئبيبژەکبَی ضەر تبغەثەرصەکبَی لەصەر
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 صەثیٍ ثە سۆرَػیُێکی ئبضۆیی لەغەَگ کە تب ضرٔغت يبثێ

 تۆ ٔ غەلػەلەکەت صەثُە سۆر ٔ 

 ئبضًبَە ڕەَگبٔڕەَگەکەی ثٌٕٔ صەَێُە ژێر َیگبٔە

 کبَی سۆ َٔجٌٕٔنۆری : تۆ صەضتت ثێُە تبکٕ صەضتى صەگب ثە يیٕە

 تب ْەضتى صەگب ثە ئبلبرەکبَی تبریکیی

 ْەتب صەثى ثە غەلػەلەی صەضتی غۀێکی جذێڵ ٔ

 صەثى ثە صٔا ترٔضکبیی َێٕ گەرصَٔٔە ْەرگیس َەثیُرأەکەی تۆ.

 

 ١٠٢٢ئبیبری 

 

 

 

 

 

 

 

ثاڵٔ صا ١٠٢٨ی ضبڵی  ١٥٢تێجیُی : ئەو غیعرە نە گۆڤبری ڕايبٌ ژيبرە 

 ثۆتۀە.
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 ەويٍ ٔ ضێجەرەک

 

ئەيطبڵ ثە ثۆَەی ضبڵڕۆژی نە صایکجَٕٔى، کە صەکبتە یەکەو ڕۆژی ْبتُی 

دەرەش لۀيی ثۆ لەتم ٔ عبيی سەڵکی ثێضیفبعی کٕرصضتبٌ، ئبراضی 

 ْبٔڕێى ئەو غیعرەی سٕارۀەی نەگەڵ کبرتێکی پیرۆزثبیی ثۆ َبرصو. 

 

 يٍ ْەيیػە ضێجەرێک ٔا ثە غٕێًُۀە

 جبرەکبَىضەرەتبتکێ صەکب نەگەڵ ڕۆژە دەضرەت

 جبرێ کٕرتە ٔ جبرێ صرێژ

 جبری پبَە ٔ جبرێ ثبریک

 جبرێ نەژێر پێکبًَضا ثچٕٔک ثچٕٔک ئەثێتۀە

 جبرێکی تر ثباڵی ثەلەص صار ئەنەتریکی ضەرغەلبيە سبيۆغەکبَی ٔاڵتە

 جبرثەجبریع ثە چرپە یەکتر ئەصٔێُیٍ

 ثبضی گۆراَی سەو ئەکەیٍ

 ەیٍثبضی عیػك ٔ يەرگی ڕۆژە گەغەکبَی ژیبٌ ئەک

 نە ئیُطبَە صڵ پڕەکبَی ئەو ڕۆژگبرە تٕٔڕەیە ضەرَج ئەصەیٍ

 نە جٕاَی ْەڵٕێطتەکبَی غیتەکبَی غبر ئەصٔێیٍ ٔ 

 ْەتبٔەکٕ صڵ ثشٕازێ َەـرەت ئەکەیٍ نە ثرضێتی ٔ غەڕ ٔ ترش

 َەـرەت ئەکەیٍ نە ئبٔارەیی ٔ نە ضتەو

 چبٔ ئەثڕیُە ٔێُە رەَگبٔڕەَگەکبَی ئەو ژیبَە
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 ٔٔثبرە سۀَێکضا چبصری عەغك ْەڵئەصەیٍئەچیٍ نە نێٕاری ڕ

 پەیتب پەیتب ثەغیعری جٕاٌ ٔ ثە ضۆزی غبعیراَە 

 سۆ صەکەیٍ ثە ثەغێک نە غەلبيی جٕٔاڵٔ

 غەلبيی پڕ نە ْبٔار ٔ

 غەلبيی کبَگبی ٔەڕضیی ٔ کبَگبی ثێساری صەرثڕیٍ

 غۀ ْەتب ثەیبَی پێکڕا گۆراَی ئەڵێیٍ ثۆ سۆغیی

 ثۆ ئبزاصی

 َێکی تەژی نە یەکطبَی َێٕاٌ ئیُطبَەکبٌثۆ صاصٔەریی ٔ ژیب

 ضرٔٔص ئەڵێیٍ ثۆ غۆڕظ ٔ ئیُطبَی جٕاٌ

 ضرٔٔص ئەڵێیٍ ثۆ ژیبٌ ٔ غیعری جٕاٌ ٔ ضێجەری جٕاٌ

 

 ١٠٢٢ئبیبری 
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 ضێ صەیەیە

 

ثۆ ئێريێال يێُطب غبرو ئۀ ژَەی ضێ صەیەیە صژی ثۆچٌٕٔ ٔ ڕەـتبری 

ٓب نەضەر غەلبيەکبَی ئەڵًبَیب َبزییەکبٌ ٔ ـبغیطتەکبَی ئەڵًبَیب ثەتەَ

 سەثبت صەکبت.

 

 ْەر کە تەيبغبی ڕەظ صەکەو

 َبسی ضپیى صەْەژێت ٔ 

 ثەلەص صَٔیب صەْری صەثى

 صڵى صەثێ ثە ـڵچەیەک نە ثۆیەی ڕق ٔ تٕٔڕەیی

 پێػبَگبکبَی تبریکی ئەضڕێتۀە

 زارو صەثێ ثە يػبر ٔ

 صڕک ٔ صاڵی َبئٕيێضی صەثڕێتۀە.

 گ ثۆ پەرچەيی پەنکەزێڕێُەی جٕاَیضێ صەیەیە صەثى ثە ڕەَ 

 ضێ صەیەیە صەثًە تبثهۆ ثۆ ضەر صیٕاری پەَٓبَی

 ضێ صەیەیە چی َبغیریٍ ٔ لێسۀەَە 

 ثە ڕەَگی ڕەظ سۆ ئەَٕێُێ

 ثبٔەڕی یەکطبَشٕازی يٍ کۆرپەی ئبغتی نە ثبٔەغی سۆی ئەَٕێُێ
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 ضێ صەیەیە ضٕٔکبیەتی صڵڕەغەکبَی ٔاڵتى ثۆتە ثەغى

 ەی ضپیشٕاز ٔضێ صەیەیە يٍ ڕەَگبڵ

 صٔٔژيُی ضەرضەستی ڕەغى

 ضێ صەیەیە يٍ َێچیری سۆو صەَبضى ٔ ڕأ ئەَێى

 ضێ صەیەیە ضەرو کرصۆتە صَٔضێکی ـرە ثڵُض

 ئباڵی ضپی سۆغۀیطتی ٔ ئبغتی ٔ جٕاَی نێ صائەَێى.

 

 ١٠٢٢ئبیبری 
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 کچە پبضکیم ضٕارەکەی جبصەی گراَڤڵ

 

 غییەتیثیری الی ضٕٔتبَی کبنۆرییەکبَی نە

 ئۀ سەڵکەکەظ ٔەک ثەغێک نە جٕاَی ضرٔغت صەثیُێ

 ْەيیػە صەيٕچبٔی ٔەک غەثەلەگٕڵی ثەیبَیبٌ کرأەیە

 ثبٔەڕ َبکەو ْەرگیس سەَضە نە نێٕەکبَی زٔیر ثٕٔثێ

 ڕۆژاَە ثە ْبٔڕێیەتی کسەثبیەکی َەرو ٔ

 تەڵشییەک نە ْۀرە ثۆرەکبَی ئبضًبَی ثبراٌ ٔ ثەـر

 يٕژصەی ضەرـرازی ئیُطبَییەتی پێیەثە غەلبيەکەصا ٔەک ثڵێی 

 تیژ تێ صەپەڕێ

 ئەو کچە پبضکیم ضٕارە زيبَی ثبڵُضەکبٌ صەزاَێ ٔ صەیبٌ صٔێُێ

غبرەزای َْٕەری ـڕیُە ٔ صەـڕێ ثەضەر ڕٔٔصأەکبَی َێٕ ڕۆيبَەکبَی 

 ئبت ٔٔص ٔ

 ثریُەکبَی َەیتیڤە َٔجٕٔەکبَی َێٕ يیژٔٔە غبرأەکەی ئەو کیػٕەرە

 ۆیە ٔ ثۆَی ْەر ثۆَی نیً

 جٕاَییەکەغی ْەر نە جٕاَی َۀرەضێکی یبسی صەچێ.

 کە صەیجیُى .. یەک یەک ژَەکبَی سۆرْەاڵت ٔ 

 ضٕێُضەکبَی َێٕ یبضبکبَی ژیبٌ ٔ 

 ثەرز ٔ َسيی ئیُطبَەکبٌ ثۆ ضبتێک چبٔو نێڵ صەکەٌ

 کە صەیجیُى سۆزگەو ٔایە سٕغک ٔ صایکی يٍ ٔ ئێٕەظ ڕێک ٔەکٕ ئۀ
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 ێٍ ٔ ثچٍ.ثەضەر پەتی یبضبکبَضا ث

 ئەو کچە زٔٔ زٔٔ صەثیُى يبَگی کتێجێک نە ئٕيێض 

 کتێجێک نە ثیرکرصَۀە ٔ

 کتێجێک نە تێگەیػتٍ نەو جیٓبَە ضەرٔثُە تۀأ صەکبت.

 ئۀ ٔەرزغی ڕٔح ٔ جەضتە ٔ ثیر پێکۀە ئەَجبو صەصات.

 ٔەک يٍ يبرکطی سۆظ صۀێ ٔ

 بٌ.نە سۆپیػبَضاَەکبَیع زٔٔ زٔٔ صەکۀێتە ثەرچبٔی يیضیبک

ئەو کچە پبضکیم ضٕارەی جبصەی گراَڤڵ يبَگی یەک صٔٔجبر صەچێتە 

 ضپبرتبکۆش ٔ

 نەگەڵ ْبٔڕێ کٕڕەکەی ْەر صەڵێێ صٔاَەٌ

 غۀاَی غەيًە سۆیبٌ ٔ ْبٔڕێکبَیبٌ تب َیٕەغۀ

 ثیرەی ضبرص ٔ پیتسا ٔ گفتٕگۆی ضٕٔصثەسع يەضتیبٌ صەکب.

نە ٔێُە ٔ نە ئەو کچە پبضکیم ضٕارەی جبصەی گراَڤڵ ژٔٔرەکەی پڕە 

 يۆضیمب

 پڕە نە يبچ ٔ نە عەغك ٔ 

 نە کتێجە ضٕٔرەکبَی يبرکص ٔ ئەَجهص ٔ نیُیٍ.

 يٍ نە َێٕاٌ پێکەَیٍ ٔ َیگبکبٌ ٔ ثیرکرصَۀەی ئب ئەو کچە پبضکیم ضٕارە
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 غیعرێکى صەضتی گرتٕٔو ْەتب ٌٔ َەثى

 سەیبڵێک سۆی نێکرصٔٔو ثە َیػتًبٌ ٔ 

 ەصاجەَگێک سەریکە نەثەرصەيى ڕٔٔ ص

 ڕەَگە ئیتر يٍ پبضکیهی ٔغە ٔ غیعر

 غبٌ ثە غبَی ئۀ کچەی جبصەی گراَڤڵ نێجشٕڕو

 ڕەَگە ثجى ثە عبغك  ٔ

 صٔٔر َییە ثە چەکٕظ ٔ صاضی ضەر تیػێرتە ضپییەکەی ئۀ.

 

 

  ١٠٢٢دٕزەیراَی 

 

 

 گراَڤڵ : َبٔی جبصەیەکە نە غبری ڤبَکۆڤەر

رۆکُٕٔش ٔ غبعیری ئبت ٔٔص : يبرگریت ئبت ٔٔص ژَە ڕۆيبَُٕٔش ٔ چی

 ْبٔچەرسی کەَەصییە.

ضپبرتبکۆش : َبٔی کتێجشبَەیەکی غبری ڤبَکۆڤەرە ٔ زیبتر ثبیەر ثە 

 کتێجی يبرکطی ٔ چەپ صەصات ٔ ْەر ئۀ کتێجبَەظ صەـرۆغێت.

 

        

گۆڤبری ْبَب ژيبرە چٕار سٕٔنی صٔٔەو ضبڵی تێجیُی : ئەو غیعرە نە 

 ثاڵٔ ثۆتۀە. ١٠٢٨
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 پێکەَیٍ

 

 کە تبريبیی تەَیبیی ڕێگبو پێضەگرێ

 کە کٕپێک لبٔەی سەضت ٔ تبڵ صەضتى نەگەڵ تێکەڵ صەکب

 کە جگەرەیەکی ؼەصصار ستٕٔکەی نێٕو صەکبت ٔ

 پبرکەکبٌ ٔەصەرو صەَێٍ

 نە کەَبرێک ڕۆصەَیػى

 َیگب صەثڕيە ضُٕٔری ثێئۀپەڕی صەریبی ئبراو

 صارێک صەکەو ثە ْبٔەڵ ٔ

 ٔغەظ ثە ثبڵ

 ەڵ غیعر ْەرصٔٔ يبت ٔ ْەرصٔٔ ؼەيگیٍنەگ

 صەثیٍ ثە يیٕاَی سەیبڵ

 يٍ صەـڕو ٔ سۆو صەثیُى

 ْەر نە کەَبری صەریبکە ڕۆَیػتٕٔيە

 نە ئبضًبَى ٔ سۆو صەثیُى ثە ثێ جٕٔڵە

 نەضەر پػتی صێرەغیعرێک، کۆپڵەیەک

 نە ئبضۆی ثێ َیگبکبَی ثٌٕٔ ٔ گەرصٌٔٔ صاَیػتٕٔيە

                   * 
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 تبَەی غەلبو ڕێگبی نێ ٌٔ صەثێئۀ کب

 کچێك صەثێ ثە ٔیژصاَی يبچێکی ضڕثٕٔی ضەر نێٕاٌ

 ئۀڕەضێک سەو صەیکب ثە پەیکەرێک نە ـڕیٍ ٔ ضرٔٔص

 صەیکب ثە ثبزَەی ڕژاَی ئبزاصی ٔ يبچ

 دەزێک ثۆ چَٕٔە صەرۀەی جٕؼسەکبَی َبئٕيێضی

 نەَێٕ صڵ ٔ نەَێٕ ْۆظ صەثێ ثە يێٕاٌ

 ێڵێ ثجسٔێىئبی نۀ کبتەی کەَبر َبْ

 سەیبڵ چٕار صۀری تەَیٕو

 ضبتێکیع ثە ْۆظ صێًۀە ٔ ـهیًی سەیبڵ چبٔ صەکەو

 سۆو صەثیُى نۀ تەَیبییە کٕغُضەیە ڕٔٔ نە ئبضۆی ڕَٔٔی ژیبٌ

 ثۆ صٔاڕۆژێکی پڕغُگضار پێکەَیٕو

 

 ١٠٢٢ی دٕزەیراَی ٢٩
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 کٕغتُی غیعرێکی یبسیی

 

                           ثە ٔغە ثۆ غبعیری عێرالی ئەدًەص ئەنُعێًی کە 

 ثەگژ ضتەيی عەيبيە ثەضەرەکبَی صەضەاڵت ثۆٔە ٔ                       

 گیبَیػی نۀ ڕێیە ثەسػی"                             

 

 ضەرزەيیُی ژیبٌ ئێطتب کیژێکە ٔ ثەصیم گیرأە

 کەتۆتە صەضت صڕَضەکبَی ثۆرژٔا عەيبيە ثەضەرەکبَی لٕو ٔ َەجەؾ

 ْەئٕ ڕۆژێ تەدەرٔغی جەضتەی ئەکەٌ

 ئبزاصییبٌ کرصٔٔە ثە ـهیًی ضەرصەو ٔ يێژٔٔ

 پێُج ـەرزە ٔەک َٕێژکرصَیبٌ ئەتکی ئەکەٌ

 َیػتًبٌ ثٕٔە ثە زیُضاٌ

 سۀٌ ثٕە ثە ئەـطبَە

 ٔغە ثە چەک

 ْەتب ثڵێی نە ٔغەی تٕٔڕە صەترضٍ

 ئەو ثۆرژٔا عەيبيە ثەضەراَەی زیُضاَی عێراق

 ٌ ثێئۀەی نە سەڵکی چۀضبٔە ٔ ْەژار ثپرضٍچییبٌ ثٕێ صەیکە

 ئب ئەيبَە نەژێر ضبیەی ثێضەَگیضا

 ٔغە صەکەٌ ثە لەَبرە

 غیعر صەکەٌ ثە تفەَگ ٔ 
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 سەیبڵی ڕٔٔت ثە تبٔاَجبر

 ثەثەرچبٔی ثێضەَگییۀە غیعر نە ضێضارە ئەصەٌ

 ڕێک ٔەک غیعری غبعیر ئەدًەص ئەنُعێًی

 بعیر ئەدًەص ئەنُعێًیسۀٌ صەکٕژٌ ڕێک ٔەک سۀَە جٕاَەکبَی غ

 چبٔی ٔغە صەرصەْێٍُ

 ٔەکٕ َیگبی ْەڵکۆڵرصرأی ٔغەی ئەدًەص ئەنُعێًی

ئەو عەيبيە نەضەراَە صرۆی ثە ڕاضتی تەؼهیفکرأ ثە ئێًە ڕەَجضەر 

 صەـرۆغٍ

 نەئبضت ژیُی َەْبيەتی ئەو ڕێٕییبَە

 ٔا سۆ صەَٕێٍُ کە ثۆ ئبزاصی ئێًـە ثەصەرثەضتٍ ثەپەرۆغٍ 

 صەضەاڵت صەضتیبٌ ضٕٔرە ثە سٕێُی سەڵکی ْەژار ٔ  ئۀ جەنالصاَەی

 غیعرە ئیعضايکرأەکبَی ضبدەی تەدریر

 صەضتیبٌ ضٕٔرە ثە کٕغتُی غەلبيەکبَی ڕەغیض ٔ يٕتەَەثی

 صەضتیبٌ ضٕٔرە ثە ضەرثڕیُی ثبسچەکبٌ

 ثە سُکبَی صیجهە ٔ ـٕرات

 ثە چبٔثەڵەکەکبَی دەیی جەيیهە ٔ ثبثٕنًٕعسەيی ثریُضار

 عەيبيە نەضەراَەی دٕکًی لەرەلٕٔظ پیبصە صەکەٌئەو ثۆرژٔا 

 ژێر يێسەرەکبَیبٌ پڕە نە سبغبک  سبڵی نە ٔیژصاٌ ٔ عەلڵە 

جێگبی ئۀاٌ ثبڵەسبَە ٔ لەضرەکبَی َبٔچەی ضۀز ٔ لەراغ صەریبچەکبٌ 

 َییە

 جێگبیبٌ ڕاضتەلیُەی ئۀاٌ َبٔەڕاضت تەَەکەی زثڵە
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 صەثب ثێضەَگیی ثػکێُیٍ ئەی ْبٔچیُبٌ

 بگەو ثۆچی ْیچ لەضیضە ٔ غیعرێکيٍ تێُ

 ـريێطکی ئۀ پەتەیبٌ َەثیُی کەچٕٔە يهی غبعیر ئەدًەص ئەنُعێًی

 يٍ تێُبگەو ْیچ َیگبیەک ئۀ دەضرەتەی کرێُی ئیعضايەکەیبٌ ٔێُب َەکرص

 کە جەضتەی ئەدًەص ئەنُعێًی غبعیری ْەڵٕاضیجٕٔ

 ئەدًەص ئەنُعێًی غبعیر ثٕٔ ثە غیعرێکی َۀَٕضرأ

 ڤبڵی ڕلێکی پڕ تٕٔڕەییثٕٔ ثە کە

 ثە ضرٔٔصی ضەرزاری سەيە گۀرەکبٌ

 ثە ئبٔێُە ثۆ َیػبَضاَی ڕٔسطبری غێٕێُرأی

ئۀ ژیبَەی کە صیبری صەضتی ثۆرژٔا عەيبيە نەضەرەکبَی دۀزەکبَی  

 َەجەؾ ٔ لٕيی ئێراٍَ

 ئەدًەص ئەنُعێًی غبعیر نەَێٕ صیرۆکی َٕێێ عێراق 

 اصی ضەرثڕصرێثٕٔ ثە صارێکی زۆر ثەرز کە تب ئبز

 ئەو ْەر ضۀزە ٔ ْەيیػە گەاڵ صەرئەکب

 ثٕٔ ثە صارسٕريبیەکی پیر

 ْیچ ڕەغەثبیەک زەـەری پێ َبثبت ٔ 

 ْەتبکٕ صَیب ثًێُێ ڕٔٔ ثە ئبضًبٌ ثباڵ ئەکب

 

 ١٠٢٢دٕزەیراَی 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 صۀێ؟ تنێ ىچی

 

 ثۆرژٔای يەرگٓێُەر چى نێت َبٔێْی 

 صەضتەثەر کە سۆغگٕزەراَیثە پبَتبیی ْەئٕ جیٓبٌ 

 ثب يُیع ٔەک تۆ پۆغتە ثى

 َبڵێى ٔەک يٍ جم نەثەر کە

 ڕێسو صۀێ ْەتب ْەضتی ئیُطبٌ ثَٕٔى

 ْەتب ْەضتی ْێسی ژیبَى ثەرز ثێ

 سبٔەَضارێتی ْۆیەکبَی ثەرْەيٓێُبٌ ثۆ گػت ثێ

 َٔەک تۆ ژیُی غبْبَەت ثێ 

 ڕۆژەکبَی تەيەَی يٍ ؼەرلی ثرضێتی ٔ لەرز ثێ

 ئەی ثۆرژٔا غتێکی ٔا صأا َبکەو

 ئبضۀاری جەَگ ثجڕۀە

 ئێًەی کبرگەر ثەرْەيٓێُەری ژیبَیٍ

 ضُٕٔرەکبَی َێٕاًَبٌ ثطڕۀە

 زیُضاَەکبٌ تێک ٔ پێک صە ثیکە ثە ثبسچەی پڕ نە صار

 ەصارثیتٕێُۀە ثەضتەڵەکی ئۀ زۆَگبٔەی سۆی َبَٔبٔە ضەريبی

 ئەی ثۆرژٔا گەر صەتٕاَی ئبییٍ نە کۆيەڵگە صەرکە

 ئەو تهیبکە ثۆ تۆی نەضەر ضتەو ژیبٔ

 ْەو پەَجەرەیە ٔ ْەو صەرکە
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 سۆظ سەیبڵ َیى ئەی ثۆرژٔا 

 ئەزاَى َبثێ ڕٔٔی صأاو، ڕٔٔی ئٕيێضو نە تۆی ضتەيکبر ثێ ئەزاَى

 نە غەڕی چبرۀَٕضی َێٕاٌ ْەرصٔٔال

 صٔٔژيُی ضۀصا ٔ ضبزاَى

 ی ثۆرژٔا يٍ ڕٔٔی صەيى نە تۆ َییەئە

 ْبٔارو ثۆ ْبٔچیُبَی ثەغًەیُەتی ٔەکٕ سۆيە

 کە یەکًبٌ گرت ..ئۀضب ْبٔارت نێ صەکەو

 چۀضێُەر نەگەڵ تۆيەيکبر ضتەصەڵێى ئەی 

 ثە چەکٕغی یەکضەضتی ٔ یەک صڵی ٔ یەک ثیرٔثبٔەڕیی

 پبٌ صەکەیُۀە ثۆ ْەتب ضەری ضتەيی ضەريبیە 

 يیػە نەَێٕ صەثەیٍْەر ثە غۆڕظ ثۆ ْە

 ضەرتبپب َب صاصپەرٔەریی ٔ زٔڵى ٔ زۆریی ئەو صَٔیبیە.

 

 ١٠٢٢دٕزەیراَی 
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 ضرٔٔصی ثەنػەـیکێکی َێٕ جەْەًَی ضەريبیە

 

 يٍ ئۀ ثبزٔٔە پۆاڵییُەو

 صژ ثە زٔڵى ٔ َبعەصانەتی ضتەيکبر

 گڕو نە ٔغە ثەرصأە.

 يٍ ئۀ ثڕیبرە يێژٔٔییەو

 ـێڵ ٔ تەڵە ٔ ثۆضە ٔ صأە صۀەضتًۀە ثەڕٔٔی ْەرچی

 چی پیالَی ثٕرژٔازی ْەیە ْەئٕ پٕٔچەڵ صەکەو

 صەثًە تیؽی يم چۀضێُەر

 ۆڕغی َٕێی سۆی صاَبٔە غیعرو گەرای غ

 نەَبٔ يبڵ ٔ 

 نەَبٔ کبرگە ٔ

 َبٔ ضەَگەری لبرەيبَبَی ْەق ضێُەر

 ئۀ ثرٔضکە ژآَێُەرەو

 ضٕاری پػتی تۆـبٌ صەثى

 ثەگژ ڕەغەثب صەچًۀە

 پڕ نە ئٕيێض ٔ ٔرەی ثەرز ثەصڵی

 نە ئبضتەَگەکبَی ثەرصەو تێکۆغبَى ٔرص صەثًۀە.

 يٍ يەزَترو نە ضتەو

 ثەْێسترو نە تێکػبٌ
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 ثۆ ثەرگری نە ثەْب ٔ نە غکۆی ئیُطبٌ

 ثباڵی ٔرەو غبٌ صەصا نە لٕثەی ئبضًبٌ

 ثۆ ڕزگبرثٌٕٔ نە ثەغًەیُەتی ٔ َەْبيەتی کرێکبراٌ

 ڕێ ْەتب ثڵێی صژٔارە

 ێػەکبَی ژیٍ ڕاَبٔەضتى صەضتۀٔەضتبٌنەثەرصەو ک

 صەثًە پرغُگی ئٕيێض ٔ 

 کٕٔرەو ثۆ سەثبت ٔ ْەضتبٌ

 نەَبٔ ضُٕٔری غۀۀە

 ثێ صٔٔصڵی ْەصا َبصەو تب ئۀ ڕۆژەی سۆو صەثیُى

 نەَبٔ صَٔیبی ثێ ضتەيضا پۆغتە ٔ تێرو

 ێُەر تب ئۀ ڕۆژەی يُی ثبزٔٔ پۆاڵییُی ثەرْەو

 صڵ ثە ئبزاصی صەضپێرو.

 

 ١٠٢٢ی تەيًٕز

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 ۀژيی ثبَگۀازت

 

 ضۆراٌ ثۆ يٍ ْەر کسەثبی ضجەیُبٌ ٔ

 ْەر َەضیًی ئێٕاراَی جەضتەی الٔازی سەو َییە

 ضۆراٌ تەَٓب ثەضتەی ئۀیُی َبکبو ٔ

 چبٔی کسی پیرەصایک ٔ

 کەضەری ضەر صڵی ثبٔک ٔ

 یرۆکێکی َٓێُی َبٔ ثبٔڵی صڵی کچە صرأضێیەک َییەچ

 ئۀ ئێطتبکە ثۆتە صاضتبَی َێٕ ٔغە ٔ

 ضرٔٔصی ضەرزاری ْەئٕ عبغمەکبَی ڕێی ئبزاصی

 ثۆتە گۆراَییەک ٔ ْەرگیس نەثیر سەڵک َبچێتۀە

 ئۀ ئێطتبکە لٕـڵی صاسرأی ضەر صەرگبی

 ئٕيێضی تبریکپەرضت ٔ ثکٕژاَی ئبزاصییە ٔ َبکرێتۀە

 راٌ ئێطتب تۀژيی ثبَگۀازێکەضۆ

 ْەڵًەتجەری ثبٔەڕێکی گەظ ٔ يەزَە

 ْەئٕ ڕؤژێ ٔەکٕ ْەتبٔ صاصەثەزێتە َێٕ يبڵی ْەژاراٌ ٔ

 ضاڵٔ نە صەَگی صنێری یبسیجٌٕٔ ٔ

 نە گۆراَی تٕٔڕەثٌٕٔ ٔ
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 نە چیرۆکە تبزەکبَی سٕێُی َێٕ يبڵەکبٌ ئەکب

 ضۆراٌ ئێطتب ثۆتە ْەَبضەی ئبزاصی ٔ

 ەیُەتی نەئبرا ثێتب ضتەو ٔ ثەغً

 ئۀ لەڵەيێکی ضەرکەغە ٔ ثێٓەصاصاٌ

 ثبش نە غیعر ٔ

 ثبش نە ٔغە ٔ

 ثبش نە جٕاَی ٔ

 ثبش نە ڕاضتی ٔ

 صاَبَی سبڵەکبٌ ئەکب

 

 ١٠٢٢ی تەيًٕزی ۱۲
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 ژیهەيۆی سۀَێکی َٕێ

 

ثۆ َەزیر عٕيەر)ئبراو( کە ثە صەضتی ڕەـتبر چەتەکبَی کٕرصایەتی تیرۆر 

 کرا

 

 ڕەْێڵە صەچێتە ژێر ثبڵت ٔ چبٔ نێک ئەَێ کە زاَیبٌ

کە زاَیبٌ صڵی سۆرەتبٔت ثرصٔٔە ٔ ثَٕٔەتە صٔٔ ئبغمی ضۀصاضەری 

 یەک

 کە زاَیبٌ نەزيبَی ئبگر ئەگەی

ئیتر ْەرەضی ْەراضبٌ تەَگی پێٓەڵچُیٍ ٔ کرصَی ثە َٕٔکی تیژی 

 چەلۆی ؼەصری ڕۆژگبر

 ْەتب چبٔی کٕڕەکبَی جٕاَی ژیبٌ صەرثٓێٍُ

 جبيێ تیساة ڕژاَە ضەر لبچی ڕٔٔتی کچبَی ئەو يەيهەکەتە کرصَی ثە

 کرصَی ثە يێرصەزيەی جەَگ ٔ ٔێراَی

 يێرصەزيەی صزیُی نٕلًەَبَی ضەر ضفرەی ْەژاراٌ

 يێرصەزيەی يەرگ

 يێرصەزيەی صڵ صەرْێُبٌ ٔ 

 ْەتککرصَی ئۀیُە ثێگەرصەکبَی سۆغۀیطتیی
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 َۀەضتبٌ ٔ ْبتٍ ْەئٕ زيبَیبٌ کٕغت

 تعەغمیبٌ کٕغ

 ٔغەیبٌ کٕغت

 تۆ ٔ ئۀاَەی ٔەکٕ تۆیبٌ کٕغت

 ثٌٕٔ ثە ئەژصیٓب ٔ َۀەضتبٌ ْبتٍ یەک یەک 

 ْیٕا ٔ يێػکی

 صڵی سۆزگە ٔ 

 جەرگی ئبٔات ٔ

 گهێُەی ئٕيێضیبٌ سطتە ژێر پێاڵٔی چۀضبَۀە

 ثُٕٔ ْبٔڕێ ..ثُٕٔ ئبراو..کە ئبگریبٌ نەجەضتەی زايضارت ثەرصا

 گەکەت ئەڕٔێٍ َٔەیبٌ زاَی صەیبٌ ئبراو نەضەر ڕێ

 َەیبٌ زاَی ضەصاٌ َەزیر صەثُە ئێػکگری ئبزاصی ژیبٌ ٔ

 ثەْەزاراٌ سبَۀاصە صەچُە نێٕارەکبَی صەریبی تێکۆغبٌ

 سۆیبٌ صەصەَە ثەر سۆری ڕزگبری نە کۆیهەتی ٔ زۆر

 نەَێٕ صەریبچەی یەکطبَی يەنە صەکەٌ

ثەضەر غبسی ثبٔەڕێکضا ضەرصەکۀٌ کە ْەر ْەيبٌ ثبٔەڕی ثەرزی 

 تبَەسۆ

 ْبٔڕێى ثُٕٔ.. ئبراو ثُٕٔ.. يٍ ثێضارو
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 ْەئٕ ڕۆژێ ثەر نە ْەڵٓبتُی ْەتبٔی ڕۆژێکی َٕێ

 کبرٔاَێکی ضٕٔر صەثیُى ثەرۀ نٕٔتکەی ضەرـرازیی

 ضرٔٔصێکی َٕێ صەثیطتى ثەزاری تۆ

 ثسەیەکی تر صەثیُى ثە نێٕی تۆ

 ئۀ جەضبرەتە صەثیُى کە تۆی کرص ثە تۆپەڵێ ژیهەيۆ ٔ پػکۆ

 زییەی تۆ صەثیُى کۀا تک تک نێی صەچۆڕێئۀ غبَب

 ڕاضتگۆیی ٔ صنێریی ٔ غکۆ.

 

 ١٠٢٢ی تەيًٕزی  ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 ١٠٢٢ضبڵی  ٩تێجیُی : ئەو غیعرە نە ثاڵٔکرأەی ثۆ پێػۀە ژيبرە 

 ثاڵٔثۆتۀە.



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

225 

 

 

 ضرٔٔصی کۆڵجەر

 

 نەو ضەرەتبی ضەصەی ثیطت ٔ یەکەی تیبیضا زیُضٔٔو صەژیى

 صەکەو ٔٔەکٕ يبغێٍ ٔەکٕ ڕۆثۆت کبر 

 ئبرەلەی ئیع ثۆ ژیبَێکی ضەرثەرزاَە صەڕێژو

 نەَێٕ پەتٕٔی ڕۆژگبرەکبٌ، نەضەر پػتی ئەضتێڵکێک نە سەو ٔ دەضرەت

 صاَە صاَە چرۆی سۀٌ ٔ ئٕيێضەکبٌ نەَێٕ چبڵی زەيەَی ؼەصصار صەَێژو

 ضەیری صەضتەکبَى صەکەو زثر ٔ غەلبر

 پێطتی ژێر ْەتبٔی ژیُى غەق غەق ثٕٔە

ٔٔ ثە ضتەو ٔ زۆرصاری ضەريبیەصار تب ثڵێی زثر ٔ ڕەق ٔغەی یبسیى ڕ

 ثٕٔە

ئەيٍ صەڕۆو پەیژەکبَی ڕٔٔ نەضەر ٔ ڕٔٔ نە سٕاری تێکۆغبَى َبضیٕە 

 ْەر ٔەک دەزی سۆو 

نەتبٔ ثرضێتی ْبٔچیٍ ٔ ئۀڕەغەسێساَەی ْەيە ڕۆژاَە سەو ٔ صار 

 صەسۆو

 يٍ کۆڵجەرو...کۆڵی ژاَی ئەو ژیبَەو ثەکۆڵۀە

 ە َٕێیۀە چبسی ثە گَٕض ثَٕٔی جیٓبٌ نەَبٔ ئەو چبس

 ٔێڵى ثەصٔای َبٔ ٔ َیػبٌ

 نەو پەرأێسی زەيەَە ثە پػتی کۆو ٔ ْەَبضەی تبضبٔيۀە

 ثۆ ثژیٕی يبڵٕيُضاڵ کۀتٕيەتە ضۆراسی َبٌ
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نە کەنێُی زايەکبَی ئەو ڕۆژگبرە صەڕٔاًَە ئۀ سۆزگبَەی کۀا ْەڵضێٍ 

 ٔەکٕ ْەتبٔ

 ئەثًە ئۀ سۀَە ڕەَگیُبَەیيٍ نەچبٔی ثرضێتییۀە سەریکە 

 ثەرۀ ڕٔٔی ڕۆژەکبَى صێٍ ثە ؼبر پرتبٔ 

 يٍ نەزاری ْبٔارۀە ئۀا صەثى ثۀ گۆراَییەی ْەئٕ صەيێک صەيڵێتۀە

 صەضتی ڕەغی ژێر ضێجەر ڕیػی ئبسَٕضێک 

 ثێئۀەی ئۆسەیەک ثکەو ْەَبضەو صەثڕێ ٔ ئۀضب صەيکٕژێتۀە

 يێسەرێک نە تەڵە ٔ ضتەو 

 یذی ئیعضاو ٔ سٕا پەرضتی کۆڵەکبَى نێٕەرصەگرێ ْٔەر ثە تەضج

 صەیشبتە ضەر غبَی يبڵٕ يُضاڵی ثرضی ٔ  ثێچبرەو

 ثریُێک صەسبتە ڕۆدى، ڕۆدی ْەژاری ثێپبرەو

يٍ کۆڵجەرو... تەَٓب سۆو ٔ تەَٓب يبَگ ٔ ئەضتێرەکبٌ صەزاَیٍ چۆٌ 

 ڕەَجى صأە

 صأە ئەژصیٓبی يەرگ نە َبٔەستضا چۆٌ لەپبڵی نە ڕۆدی زايضارو

تٕٔنەڕێگبی ئۀ ْەڵضێر ٔ غبسبَەی ضُٕٔر صەزاٍَ صڵی يٍ چەَض پڕ 

 تبضەیە

ژێر گۀەڕ ٔ تبغە ثەرصەکبٌ ثیُەری ٔەریُی صَٔیبیەک سۆزگە ٔ 

 ْەَبضەیە

 ثۆرژٔا صەزاَێ ئۀ کبرە يەرگٓێُەرەی صەیکەیٍ

 نەضەر غبَی ڕۆژەکبَی ئەو تەيەَەو ثطت ثطت صەيشبتە ژێر ئەرز

 َێت ٔ صايضەڕزێُی نەژێر لەرزگیبَى نە لەـەش صە
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 يٍ کۆڵجەرو...ئبٔازێکى صێتە گٕێ ؼەيگیٍ ٔ ْێًٍ
 ضۆَبتبیە ثۆ ئۀ صەرص ٔ ثەاڵیبَەی ٔەکٕ ثبراٌ صەثبرێُە ضەر جەضتەيبٌ

 ئۀيیهۆصییە صڵ گٕێی نێیە ْەَبضەیە ثۆ ثەضتەيبٌ
 چەَض صەکٕژرێى..چەَض نەَێٕ يەَجەَیمی زۆر صێًە ضٕٔتبٌ

 صاغی ژیبٌ ٔ يەرگی َبٔەست صێًە کٕتبٌٔەکٕ گەَى نەَێٕ ثەر
 کۆڵ َبصەو ٔ کۆڵی ژیُى ثەکۆڵۀە

 ثبڵەسبَەی ئەو ئٕيێضەو َبیە ضەر یەک 
 نەَێٕ صڵی ئەو نٕٔتکە ٔ غبر ٔ صۆڵۀە

 يٍ کۆڵجەرو...کۆڵُەصەرو گڕو الـبٔو جەرثەزەو
 ثۆ َەيبَی چۀضبَۀە ٔ ژێرصەضتی ٔ کۆیهەتی ژیبٌ

 ڕەْێڵەو زریبَى تەرزەو
 جەرو.. ثەکۆڵی سۆو دەضرەتەکبَى صەثەو ثۆ ثبزاڕی ژیٍيٍ کۆڵ

 ڕق ٔ صەرص ٔ ثرضێتی ٔ سەو 
 ٔەکٕ تۆزی صٔای کبرکرصٌ صاصەتەکێُى نەسۆو ٔ 

 چبپٕٔک چبپٕٔک ْەڵضەزَێى ثە غبسەکبَی ڕزگبرثٌٕٔ
 ْەتب ئۀ ڕۆژە ثێتە صی يُی ڕەَجضەر

 صژ ثە ضتەو 
 صەثى ثە ثبْۆزی ضٕٔر ٔ ثە گەرصەنٕٔنی تٕٔڕەثٌٕٔ

 
 ١٠٢٢ئەیهٕٔنی 

 
 

ی ٢٢١٩تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْەـتەَبيەی ڕێگبی کٕرصضتبٌ ژيبرە  
 ثاڵٔ ثۆتۀە. ١٠٢٨ضبڵی 
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 ضەصەیەکە غۆڕغێکى نە َێٕسۆيضا ْەڵگرتٕٔە!

 

 ثەیبصی ضەص ضبڵەی ثەرپبثَٕٔی غۆڕغی ئۆکتۆثەری يەزٌ

 

 ضەصەیەکە ئەگێڕيۀە چیرۆکی کۀتٍ ٔ ْەضتبَى

 ی تەَیبییضا ْبٔپػتیى ٔضەصەیەکە نەَێٕ زەریب

 کبَیبٔو ثۆ ٔزەی سەثبت ٔ کەضتبَى

 ضەصەیەکە ْبٔاری ثەرزو نەضەرزار

 ْێسی ئەژَۆو ثۆ ْەَگبٔی چبرۀَٕضطبزی کرێکبر 

 ضەصەیەکە يٍ يیهۆصی گۆراَییەکى ثەضەر نێٕی زَبرۀە

 گڤەیەکى نەضەر ضیُۀ ثەرثەرۆکی کەَبرۀە

 نە پێضەغت ثێ یبٌ نەضەر چیب

ضەر صَٔٔضی سەثبتی ضٕٔر صەڕٔاًَە چٕارگۆغەی تبریکی ئباڵیەکى نە

 صَیب

 ٔرص صەثًۀە نۀ پەرجٕٔەی کۆیهەتی کرص ثە ئەـطبَە

 نۀ تێکػبَە جٕاَبَەی ضیُەی ضەرصەو کە ْەَبضەی تیب تبضبَە

 ضەرثرصەو ثبڵُضەیەکە نە ئبضًبَی ژیبَی چۀضبٔە َەثێ نێک َبصا ثبڵ 

 يٍ ئۀ صۆضییە صاَەسرأەو 

 ێکى َبَێًە چبڵْیچ سۀَ
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ضەصەیەکە ثریُێکى ضەرصەکێػى ثە دۀغە ٔ َبٔيبڵی یەک یەکی 

 کبرگەراٌ

 صەثًە ثبضی ضەر ضفرە ٔ َبٌ

 ئۀ يۆتیڤەو ْەر صەچًۀە الی نیُیٍ ٔ صەثًە کتێجێ نە سەَضە

 صەثًە ئبٔێُەی ْەتبٔ ٔ ئۀ ئبضۆیەی کە ڕزگبری پێٕە ثەَضە

 گٕڕەضەصەیەکە يٍ ثەپێٕەو ثبزٔٔو ٔەک جبراٌ ثە

 ثۆ تیُٕێتی صەيی ژیبٌ

 ڕٔدى نێسيە ثبراَێکە ٔ زۆر ثەسٕڕە

 ضەصەیەکە يژصەی پێچرأو نە ْیٕا

 ترٔضکەی ئۀ چهچرایەو تبریکی تبر صەکب نە نٕٔتکە ٔ نەغیٕا

 ضەصەیەکە پەَجەرەی ْیچ تبضەیەکى َەثیُیٕە

 ئبَٔگی ڕزگبرثٌٕٔ َەَێتە ضەر صیضە

 ضەصەیەکە غیعرێکی ئەزثەرکرأو

 ْەتٕاٍَ ثۆ زايی ژیبَی ئیُطبَی ضتەيضیضۀغەکبَى 

 کە گٕڵێک نە ئیُجبَەی ْۀێُی سەثبتی چیُبیەتی کرێکبراٌ صێتە ٔەریٍ

 يٍ تٕٔڕەییى ضەرصەکب ٔ صەثێتە الـبٔی ڕق ٔ 

 َەعرەتەو صەَگ صەصاتۀە ثە پبَتبیی صَٔیبی ثەریٍ

 ضەصەیەکە ثٕٔيە ثە چبٔ

 ثٕٔيە ثە سۀٌ

 ثە کتێت ٔ

 ثەْەتبٔ ٔ



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

231 
 

 ْیٕاو ثەسػییۀە تبٔەکٕ ژیبٌ جٕاَتر ثێترٔضکەی 

 تب زاری ئبزاصی ثێ ترش ڕۀاَتر ثێ

 ضەصەیەکە صەریبیەک ـريێطکی چبٔەڕٔاَی ٔ ثێکەضیی 

 دەيبيێک نە سٕێُی جەَگ ٔ 

 غبرێک نە گۆڕضتبٌ ثٌٕٔ ثە َبضُبيەی ضەـەرو

 ڕێگبکبَیبٌ نێ لفم صاو ترٔضکەی چبٔاَیبٌ ثرصو

 سۆزگەکبَی صڵیبٌ صزیى 

 ثەصەو ڕەغەثبی ڕەغی سۆیبٌ ٔ لەت َەيرصوصایبٌ 

 ضەصەیەکە پەرجٕٔی ثَٕٔى ثەْبرێکی َٕێیە ثۆ ژیٍ

 ْەرچی ڕۆژە صاصەگیرضێى گڕو ثەرصەثى نە تبٔاٌ  

 ْەتب ئیُطبٌ ْەئٕ یەکطبٌ ٔەک یەک ثژیٍ

 ضەصەیەکە جریٕەی ثبڵُضەی ئٕيێضێکى گۀرە 

 ەضێجەری ژێر کەپری ْبٔیُى ثۆ ثبزٔٔی کرێکبراَی جەرثەز

 ضەصەیەکە ضەصای ضرٔٔص ٔ 

 ْبٔاری یبسیجَٕٔى نەال ثەرزە

 نەْەَبٔی ڕۆژەکبٌ تەيی ضەر غۆضتە ٔ 

 کبژێڕی کبرسبَەی نێٕار غبراَى

 نێسيەی ثەْێسی ثبراَى 

 ضەصەیەکە يٍ نە ثۆتەی ثبٔەڕێکضا صەتٕێًۀە

 کە ثەر نۀەی ثەرپب ثجى

 َەثٕٔ ْێُضە صەَگٕثبضی
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 نە ژیُێکضا چبٔو پػکٕت

 َی نێٕاَهێٕە نە ؼەصر ٔ زٔڵى ٔ کەضبضیکە ئبضًب

 ئەيێطتبکەظ پەپٕٔنەی پێکەَیُی سۆو نەضەر گٕڵی نێٕی يُبڵی کرێکبر

 َبگۆڕيۀە ثە نێػبٔێک لبلب ٔ کێٕێک نە زەرصەسەَەی ژێرصەضتی

 يبچی َەغًیهێکی ئباڵی ضٕٔر ثەصەضتی ضەر جبصەکبٌ

 صەکەو ثە تبثهۆی پڕ عەغمی غبری جٕاَی ٔ سۆغۀیطتی

کە پەڵەی ْۀرو صَٔٔض ٔ ضەر نٕٔتکەی سەثبتی چۀضبٔەکبَى ضەصەیە

 گرتٕٔە

 نە ئبضًبَە ثەرزەکبَی تێکۆغبَب ثە ضەصاٌ سۆزگەی جٕاٌ جٕاَى

 ثۆ َێٕ ثبسچەی صڵی ئیُطبٌ صاگرتٕٔە

 ثە پرصی يەدباڵ ضەرکۀتى ٔ َەکۀتى

 ثٕٔو ثە صار ٔ ثٕٔو ثە ئبٔ ٔ ثٕٔو ثە الـبٔ

 ثٕٔو ثە سۀٌ ٔ صڵُیبیی

 ڕٔٔثبر نرـەو صەْبت ڕاو صەيبڵی ضتەو ٔ ؼەصر ٔ تەَیبییٔەکٕ 

 غەلبيەکبَى يبڵی کرص غەپۆڵی ْەضتبَێکی يەزَى صایە غبٌ

ْەر ثۆ ٔەی ئبزاص ٔ یەکطبٌ ثیٍ تەيەٌ ٔ ژیبَى ثەسػییە سەثبت ٔ 

 تێکۆغبٌ

 

 ١٠٢٢ئەیهٕٔنی 

 ١٠٢٢سٕٔنی صٔٔەو ضبڵی  ٣تێجیُی : ئەو غیعرە نە گۆڤبری ْبَب ژيبرە 

 ثۆتۀە.ثاڵٔ 
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 ئێٕە چ غیعرێکتبٌ صۀێ؟

 

 ئێٕە غیعرێکتبٌ نێى صۀێ پڕ نەپێچ ٔ نە پەَب ثێ

 صٔٔر نە صەرصەکبَی ژیبٌ ْەڵجکٕريێ ٔ

 ثەچبٔی تیژی ٔغۀە 

 ثجێ ثە پەت تب ئیُطبٌ صیهی ـەَب ثێ

 ئێٕە غیعرێکتبٌ نێى صۀێ غەريٍ ثێضەَگ

 صەَگی یبسی نێٕە َەیێ

 صەرٔازەی َبئٕيێضی ثێ ٔ 

 کبَی سەیبڵیپەَجەرە

 جەضتەی لبلب ٔ نەغی يبَضٔٔ ٔ 

 گیبَی ْەالثەْەالی گیبَجەستکرصٔٔاَی پێٕە َەیێ

 ئێٕە غیعرێکتبٌ نێى صۀێ پڕ نە نٕؼس ٔ َبڕۆغٍ ثێ

 َەْێػێُێ صڵی ثێجەزەیی ضەريبیە

 ڕٔٔ ثە ْەق َەصٔێ ٔ الَەصا پەرصە نەضەر ڕٔٔی صزێٕی ئەو صَٔیبیە

 ر نۀەی تەستەسۀ جێجٓێڵى ئێٕە َبزاٍَ غیعری يٍ ثەیبَیبٌ ثە

 ئۀ نەثەر صەرگبی کبرگەکبٌ

 نەيەیضاَی کرێکبراَی غبرەکبٌ



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

233 

 

 نەَێٕ کَٕجی تبریکبیی زیُضاَەکبٌ

 نەَێٕ ترش ٔ ْەڕەغەی پیبٔ صژ ثە ژَبٌ سەریکی ئبٔاز چڕیٍ ثێ

 يەلەضتێکٍ ثێٓەصاصاٌ سەریکی ضتەو ثڕیٍ ثێ

پی کۆغکەکبَی يٍ َبتٕاَى غیعرێ ثڵێى ثێضەَگ ثێضەَگ نەثەرصەو لب

 ضٕڵتبٌ ٔ 

 چۀضێُەراٌ نە چبٔەڕٔاَی پبرە ثێ

يٍ َبتٕاَى غیعرێ ثڵێى صٔٔر نەزاو ٔ نە ئبزار ٔ صەرصی سەڵکی 

 زەدًەتکێع ثێ ٔ 

 َٕٔتەکێ ثێ پێچۀاَەی ڕێ چبرە ثێ

 يٍ صەرثبر َیى کۆیهە ٔ يەضیُەْەڵگر َیى ثۆ ْیچ ْێس ٔ صەضەاڵتێ

 ۆ يەعبظ ٔ سبَٕٔ ٔ عەرزە ٔ غیعرو ئبزاصە ٔ يهکەچی لەت ال َییە ث

 ضەر غۆڕ َبکبت نەثەرصەو ْیچ پیب ْەڵگٕتٍ ٔ سەاڵتێ 

يٍ غیعرێکتبٌ ثۆ صۀَٕضى نەَبٔ کبرگە ثۆ کرێکبر ثجێ ثە چەتری 

 تٕٔڕەیی

نەَێٕ کۆڕی سبَۀاصەی زەدًەتکێػبٌ تٕٔڕ ْەڵجضا نە عەیت ٔ عبرە ٔ 

 غٕٔرەیی

 ئۀ غیعرەی يٍ نەگۆغەی زیُضاَی ؼەصرا

 پەَجەرەی دەزێثجێ ثە 
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 نەَێٕ صەریب ٔ ڕێگبی لبچبسی ْەاڵتٍ نە زٔڵى ٔ زۆر

 ثۆ گەرٔٔی ئیُطبَی ڕێجٕار ثجێ ثە غەراة ٔ ڕەزێ

 يٍ غیعرێکتبٌ ثۆ صۀَٕضى سبٔەٌ ثەڵێُی تبضەر ثێ

 نەگەڵ ئبزاری ئیُطبَەکبٌ ثژێت ٔ 

 نەگەڵ سەڵکی ئبٔارەصا صەرثەصەر ثێ

 ٔازٔغەکبَی ثجٍ ثە ژێ ثۆ صەَگی پڕ نە ثبَگە

 ثجٍ ثە ٔرەی پۆاڵییٍ  ثجٍ ثە گۆراَی ٔ ثە ئبٔاز

 گەر صەتبَۀێ ثجیٍُ غیعری يەغشەڵ چەَض کەڵەگەت ٔ ضەرثەرزە

 نە نٕٔتکەیب ثۆی ثگەڕێٍ َەک نەو صەغتبیی ٔ ضەر ئەرزە

 يٍ غیعرێکتبٌ ثۆ ئۀَٕضى نەگەڵ سەَضە ٔ ٔێرصی زارتبٌ

 نەْەڵپەرکێ ٔ نە ضەيب ثێ

 و نەپرضە ٔ نەسەيب ثێثۆ نەصەضتضاَی ئبزیساٌ ْە

 يٍ غیعرێکتبٌ ثۆ ئۀَٕضى سبکیی ضبصە

 ثۆَی ْەيبٌ ثۆَی ثبراٌ

 تبضەی ْەيبٌ تبضەی سەڵک ثۆ ئبزاصی

 َیگبی ْەيبٌ َیگبی پڕ نە سۆغۀیطتی کرێکبراٌ ثۆ ڕزگبری

 غیعرێک ثجێتە ڕٔٔثبر ٔ صارچُبرەکبَی سۀٌ ئبٔ ثضات ٔ 

 ڕۆدی ڕۆژگبرە ٔغکەکبٌ تێرأثکب
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 تە کەَبرێک ثۆ کەپڵی عەغك ٔغیعرێک ثجێ

 کەپڵی ئبرەزٔٔی سەثبت ٔ  

 کەپڵی ئٕيێض ٔ ڕزگبری

 غیعرێک صەضتێکی ضۀزەاڵَی ژیبٌ ثێ ٔ 

 صەضتەکەی تر گڕ ثێ صژ ثە َب یەکطبَی

 يٍ ئۀ غیعرە غۆڕغگێڕە ئۀَٕضى ٔ 

 ئێٕەظ چی َبٔ صەَێٍ ثُێٍُ

 ثب ٔڕێُەکبَی ئێٕەی َٕٔضەری صەرثبر، َٕٔضەراَی ثٕرژٔازی

 کاڵٔ ثێشەيی نەضەر َێٍ.

 

 ١٠٢٢ئەیهٕٔنی 

 

 

 

 

 

ی  ٢٢٣٢تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْەـتەَبيەی ڕێگبی کٕرصضتبٌ ژيبرە 

 ثاڵٔ ثۆتۀە. ١٠٢٨ضبڵی 
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 گیبَجبزی

 

 يٍ گیبَی سۆيى ثەست کرص

 الو ڕٌٔٔ َییە ڕێ ٔ ڕێجبزو کٕێر ثۆتۀە

 یبٌ ْبٔڕێکبَى ثەرصۀايٍ نەضەری

 ٍ ثۆتە جۆغضاَی سەثبتی ْبٔڕێیبَىالو ڕٌٔٔ َییە ئۀ يەرگەی ي

 یبٌ پەیژەیە ثۆ صەضەاڵتی گەَضەڵی ٔ ثبزرگبَبَی ضەرضەری

 گیبَجبزی يٍ صاضتبَێکە ٔ غەلبيەکبٌ صەیُبضٍ ٔ

 چەکەکبَیع پێی ئبغُبٌ

 سەڵکی ْەژار ثە غبَبزییۀە صەیبَٕت ضجەی کبتێ ْەتبٔی ڕزگبری ْەڵضێ

 اَی صَٔیبی ئێًەصڵًبٌ صەکەیُە چەپکەگٕڵ ثۆ ضەر گۆڕی گیبَجبز

 دیکبیەتە ثەضۆزەکبَی لٕرثبَی صەکەیُە ٔێرصی 

 ضەرزاری َۀەی تبزەی ئەو ضەرصەيە ٔ 

 يەرگی ئۀەی ڕلی نێًە

 ثە جۆغۀە صەْبتًە ضەر غەلبيەکبٌ

 تٕٔڕو صەصا کهتٕٔری کۆٌ
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 يٍ ثۀ ثرٔا پتۀۀە گیبٌ ثەسػی کە ئبزاصی

 چەتر ثێ ثۆ ضەری ضەرجەو ڕەَجضەراٌ ٔ ْەژارەکبٌ

 کە ڕزگبری نە ضتەو ٔ نەکۆیهە ثٌٕٔ 

 ْەتبٔێک ثێ ثتٕێُێتۀە

 ثەضتەڵەکی سەو ٔ صەرص ٔ پەژارەکبٌ

 يٍ ژێٕاٌ َیى نە سەثبت ٔ نە لٕرثبَی

 يٍ ژێٕاٌ َیى چٕٔيە ڕیسی گیبَجبزییۀە

 ثەاڵو گەنێ پەغیًبَى 

 

١٠٢٢ 
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 تیرۆریطت

 

 کرێکبری غۆڕغگێڕو

 تیرۆریطت َیى 

 ەَرأە غەظ الی ژیبَى ت

 ثە ْەڕەغە ٔ ثە ترش ٔ ثیى

 ثۆرژٔازی کە سۆی ضەرچبٔەی تیرۆرە

 ثە ثێ ثەڵگە

 صەضتی تبٔاَجبری سۆیى نەڕٔٔ ثەرز صەکبتۀە

 ثە چەَض کهکێکی کۆيپیتەر

 َەضەثى ثەرۀ زەنکبٔی ڕەغی تیرۆر صەثبتۀە

 ئۀ سۆی ڕەغە

 صەضتی ڕەغی تبٔاَی سۆی ثە يٍ صەضڕێ

 ەیُەتیًەئۀ سۆی يبیەی َەْبيەتی ٔ ي

 ثەيەلەضتی ضتەو ٔ زۆر

 زيبٌ ٔ ْبٔارو صەثڕێ

 ئۀ گٕڵ کٕژە صەضتەکبَی ضٕٔرٌ ثە سٕێٍ

 يٍ عبغمی صار ٔ ثبسچە ٔ غیعر ٔ ثۆَى

 ئبزارەکبَی ژیبَی ضەستى ثە ضٕێٍ

 يٍ سەریکی گۆراَیى ٔ
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 ثۆ ثەستیبری ضەرجەو ثەغەر تێضەکۆغى

 ثۆرژٔازیع ثۆ کەڵەکەی ضەريبیەکەی

 ەر ٔئبيبصەیە کەنهەی ض

 چی ثەصثەستی صَٔیب ْەیە ثشبتە ضەر ضفرە ٔ کۆغى

 کرێکبرێکی ٔغیبرو، ٔریبو، زرَگ

 زۆر نەسۆو ثبغتر صەَبضى ڕێی ڕزگبریى 

 صٔٔژيُبَی چیُبیەتیى ثۆرژٔا ٔ سٕنمێُەری جەَگ ٔ تیرۆرٌ 

 ثۆیە ْەتب صٔا ْەَبضە

 جەَگبٔەری ڕێی يەرگی ضەريبیەصاریى

 

١٠٢٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا  تێجیُی : ئەو غیعرە

 سٕێُرأەتۀە.
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 َیٕ ضەصەیە

 

 ثۆ یبصی پەَجب ضبڵەی تیرۆر کرصَی ئەرَطتۆ تػی گیڤبرا

 

 پەَجب ضبڵە تۆ ڕۆیػتٕٔیت ٔ جێت َەْێػتٕٔیٍ

 پەَجب ضبڵە ْەتبٔیت ٔ ْەر نە تبریکیی ڕۆَیػتٕٔیٍ

 ەر پێیەپەَجب ضبڵە تفەَگەکەت ْەصای َەصأە ٔ ثەرصۀاو نەض

 پەَجب ضبڵە ڕێگبکەتًبٌ ثەرَەصأە ٔ 

 ْەيبٌ ڕزئٌٕ ٔ ترضًبٌ نەثەر پێیە

 پەَجب ضبڵە ثۆَی ْەر ْەيبٌ گٕڵ صەکەیٍ

 کە تۆ صەتُب ثە نٕٔتی ژیُی ثێجەغبٌ 

 پەَجب ضبڵە چەتری ضەريبٌ ْەر ْەيبٌ ئۀ ڕێجبزەیە

 کە ْەَگبٔی تۆ َەسػبَضی ٔ کرصی ثە صَٔیبی تێکۆغبٌ

 ک تۆ صەچًە ثەر نێسيەی ـیػەکی ؼەصرَیٕ ضەصەیە ٔە

 جەضتەو صەکەو ثە لەڵؽبَی ئبزاصی ژیٍ

 پەَجب ضبڵە کیػٕەرەکبٌ نێک صەصەو ٔ 

 ڕێگبکبٌ ثەرۀ ڕزگبری پەی صەکەو ٔ

 ڕۆح ٔ ثبٔەر ثەَبٔ ٔ کبری تۆ تەژیٍ

 پەَجب ضبڵە صەزگیراَەکەت صەثیُى چبٔەڕٔاَە ٔ تۆ ْەر َبیەی

 ە ضیًجٕنی ئبزاصی ٔ نۀ ڕۆژۀەی ضەـەرت کرص ثٕٔی ث



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

241 
 

 ثۆ پەیژەی ژیٍ تۆ ْەر پبیەی

 ٔێُەکبَت ئێطتبظ ثۆرژٔا تۆلێُە ٔ 

 ثۆیبٌ ثکرێ صەتطڕَۀە 

 صاری ثبٔەڕ ٔ ئبيبَجت نە ڕەگۀە صەثڕَۀە

 ثۆرژٔا َبزاَێ تۆ صێی ْەئٕ ڕۆژێ نەگەڵ ثبراٌ

 نەگەڵ غُەثبی ضجەیُبٌ نەَبسًبَب 

 ثە گڕ ثۆ ضٕٔتبَی ضتەو ٔ يەیُەتی ئیُطبٌ صەثیت

 صەثییە ئۀ ضرٔٔصەی کە صڵ صەیڵێتۀە ٔ 

 صەثییە ئۀ زریبَە تٕٔغەی ضەريبیەصاری صەکەی لڕ

 

 ١٠٢٢تػریُی یەکەيی 
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 نەصەرۀەی جٕؼسی تەَیبیی
 

 صاَت ثەسۆتب گرتٕٔە 

 َێچیری صەضت ـێڵ ٔ ـریٕٔ

 ژیبَی پڕ نە ـەالکەت

 غەکەتی کرصٔٔی ڕەَگ پەڕیٕٔ

 

 ەوتەيبغب کە گٕرگی ضت

 ثەچٕار صۀرتب صەنٕٔرێُێ

 گەر سۆت سەيی سٕرغت َەسۆی

 کەش َییە پػتت ثشٕرێُێ

 

 تبکەی ثیرت الی ْە سۆتە ٔ 

 ـەرايۆغە الت صۀرٔثەر

 لەت نەسۆت پرضیٕە ثۆچی

 ڕێگبی غۆڕظ َبگریتە ثەر

 

 ثیرکۀەرە ٔەرە يەیضاٌ

 زار پڕ ْبٔار صەضت ثە ئباڵ

 ئبسر ْەر ئیُطبٌ ثٌٕٔ يەرجە

 غًەک ٔ کباڵَەک ثٌٕٔ ثە 
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 نەيەَگەَەی صأی ضتەو

 زٔڵى لٕٔڕگی تَٕض تَٕٔض گرتٕٔی

 ئەو ضیطیتەيە ثەصەرص ئبرصی

 ڕژأی َبٔ صڕکی ثرصٔٔی

 

 َبثێ ٔ ثەرپرضیبرێیەتێکە

 سۆی نێ َەثبٌ کەی ـەرايۆظ

 صەی ثۆ صَٔیبیەکی تبزە

 ٔەگەڕسە ثیر ٔ ْەضت ٔ ْۆظ

 

 ْەتب صٔٔر ثیت نە ْبٔچیُبٌ

 ەکەش َبثێژێ ئۀاٌ کێُ

 ثێرە َبٔ کۆڕی تێکۆغبٌ

 جٕؼسی تەَیبیی ثػکێُە

 

 ١٠٢٢ضەرەتبی 
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 ئباڵ

 

 گەر ئباڵیەک َەثێتە ْۆی یەکگرتُى

 َەثێ ثە ضیًجۆنی ئۀیٍ ئبزاصی نەسۆی َەپێچێ

 ڕێگبی ڕزگبریى ڕاضتەڕێ َیػبٌ َەصا ٔ 

 ثًضاتە صەضت پەَبٔ پێچێ

 گەر ئباڵیەک ْێًبی تێکۆغبَى َەثێ

 جیٓبَی ضتەو ثگۆڕو

 صەی ترٔضکەیێ َەثێ ثۆ تبریکی ژیبَی ْەر ٔەکٕ گۆڕويٕژ

  گەر ئباڵیەک ٔا نە زَجیری ژیٍ َەکب ثتٕێتۀە ٔ

 صَٔیبی تبزەو َیػبٌ َەصا ٔ ئبٔڕ نە صەرص ٔپەژاراٌ َەصاتۀە

 ئۀ ئباڵیە َە پیرۆزە ٔ َە صەغتٕاَێ

 جێی سۆی نە َێٕ صڵ ٔ صەرَٔٔی ْەژاراٌ ثکبتۀە.

 

١٠٢٢ 
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 ضٕٔتەيەَی

 

 ٔەتەی ْەیٍ ثە پبَتبیی يێژٔٔی کۆٌ ٔ تبزەی ئیُطبٌ نە

 ضٕٔتەيەَیٍ ثۆ جەَگەکبٌ

 غبًَبٌ نەژێر ثبری لٕٔرضی ژێر صەضتییە

 نۀەتەی ْەیٍ سۀٌ ثە ئبزاصی صەثیُیٍ 

 کەچی ژیًُبٌ ْەر کۆیهەتی ٔ ْەر پەضتییە

 نۀەتەی ْەیٍ ثبراغیٍ ٔ ڕۆژەکبَی تەيەَی سۆيبٌ صەْبڕیٍ

 یٍ تبکٕ ثٕٔیٍ ثە ئبگر ٔ ژیمٔەکٕ چرا کس صەضٕٔتێ

 ْەتبکٕ ثٕٔیٍ ثە گبڵتەجبری ڕۆژگبر ٔ

 ئٕيێضەکبٌ ثٌٕٔ ثە زَجیر ٔ ثٕٔیُە صیم

 پەَبيبٌ ثۆ تفەَگ ئەثرص تبٔەکٕ صٔٔژيٍ ثکٕژیٍ

 ثەثێ ئۀەی ثساَیٍ صٔٔژيًُبٌ کێیە

 صەکۀتیُە صٔای َەزاٌ ٔ َەسٕێُۀار

 ثەثێ ئۀەی ثساَیٍ کۀا چی پێیە

 ٍ ٔەک ٔیطتیبٌْەڵیبٌ پەڕاَضی

 ْەرگیس گٕێێبٌ نێ َەگرتیٍ گەرچی ئۀەی ٔتًبٌ ثیطتیبٌ

نۀەتەی ْەیٍ ڕۆژێ ئەکرایٍ ثە لبرەيبٌ ثە پبڵۀاٌ ثە ضەرکرصە ٔ ثە 

 تێکۆغەر

 ئیُجب پۆل پۆل ثەکبرٔاَب ئەَێرصرایٍ ثۆ پێػۀەی غەڕ
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نە غەڕگبکبٌ کە ئەکٕژرایٍ سٕێُی يێژٔٔیەک صەچۆڕا پڕ نە َبڵە ٔ ـیؽبٌ 

 ەرصٔ ص

 جەضتەکبًَبٌ ئەَجٍ ئەَجٍ صەچۆٔە ثەر صەيی صایکەکبٌ

گیرـبَەکبٌ ثێ پبرە ثٌٕٔ ثەاڵو صڵ پڕ ثٕٔ نەثبٔەڕ  ضەریػًبٌ ْەر صەیضا 

 نەثەرص

 نەئبٔێُەی يرصَۀە تەيبغبی ڕٔسطبری ئیُطبٌ غیتگیریی ثٕٔ

 چبٔەڕٔاَی کۆضتی يەرگ ژیبَێ ثٕٔیٍ

 َەچْٕٔەر ثۆیەکە ڕۆژێک َەثٕٔ ثڵێیٍ ڕەَج ثەـیڕۆ 

 ڕۆژێ غیُیبٌ پێ صەگێڕایٍ ڕۆژێ غبییبٌ پێ صەکرصیٍ

 ْیچ ڕۆژ َەثٕٔ سەجبڵەتی ژیبٌ َەثیٍ

 ئێًەی ئیُطبٌ ْەئٕ ڕۆژێ ئبر ثە ضەصاٌ جبر صەيرصیٍ

 پێیبٌ صۀتیٍ ئێٕە چیٍ تب صەَگ ْەڵجڕٌ ٔ ثێُە پێع

 ئەی َبزاٍَ گەر ثشٕازیٍ صەتبٌ کەیٍ ثە گڕ سۆڵەيێع

 ت ٔ ضەرٔەری ثکەَۀە ئێٕە تەَٓب ٔزە ٔ تیٍُثۆتبٌ َییە ثیر نە صەضەاڵ

 ثۆ ئبضٕٔصەیی ئێًۀيبٌ ئێٕە ضٕٔتەيەَی ژیٍُ

 

 

 ١٠٢٢ئۆکتۆثەری 
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 ْەتبٔەکە صٔاجبر ْەڵٓبت

 

 ثۆ َەضریٍ عەثضٔاڵ ـەريبَضەی یەکیُەکبَی پبراضتُی ژَبٌ

 

 َەضریٍ ڕۆیی ْەتب ئبزاصی يبچ َەکرص َەْبتۀە

 صەو ْەزاراٌ ژَی غەڕڤبٌ  ْەتب ڕێگبی ضەرـرازی َەَبیە ثەر

 تب چبٔاَی َەچَٕٔە سۀ پػٕٔی َەصا

 َەضریٍ ئبٔی نە کبَییە ضٕٔرەی يبرکطیسو سٕارصۆتۀە 

 پڕ ثە نٕٔتی ضەرـرازی ثۆَی گٕڵی ثبسچە ئەکب

سۆغۀیطتی ثۆ ڕزگبرثٌٕٔ نە کۆیهەتی نە صەرٌٔٔ ٔ صڵی پڕ ْیٕای ضەر 

 ئەکب

 ئۀ غەْێُە ئۀ يۆتەکە پڕ ترضەیە 

 ی نەچبٔاَی کۆٌ ٔ جەْبنەت تۆراَضٔٔەکەسۀ

ثۆ یەکطبَی ژٌ ٔ پیبٔ نە ْەئٕ ثٕارەکبَی ژیبٌ ئۀ ْەڵگری ئەو 

 پرضەیە

 َەضریٍ ڕۆیی َەْبتۀە تب گسَگی َەکرصە پەرچەيی تفەَگ

 یەکطبَی َەصایە صەضتی ئیُطبَەکبٌ

 َەضریٍ نە زریبٌ ْبتە ثٌٕٔ

 ترضی ضپبرصە صٔٔرگەکبَی ئۀصیٕ ڕۆح

 ی سەڵٕەتیی ثٕٔ ثەْبٔارنەَێٕ غەلبي
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 نە غۀەکبٌ ثە ئەضتێرۀ  

نەضەر صارە ثەرزەکبَی ئٕيێضۀە ثٕٔ ثە جٕٔکەی پبضبرییەکبَی 

 ثەرسٕرصاٌ

 َەضریٍ ْەتب سۀَی صەصی زیبتر صەثٕٔە غەثەَگەثەڕۆژی جٕاَیی

 ْەتب صەْبت ڕەَگی ڕەغی نەَێٕ ڕەَگەکبَی ژیبٌ َٔتر صەکرص

 ٔغەکبَی ڕَٔٔبکیبٌ نێ صەچۆڕێ

 ٔاَی پڕ نە ثریطکەٌ صڵی گڕکبَی سۀَێکە ثێ ٔێُەیەچب

 َەضریٍ ثۆتە ئۀ ـەريبَضە ئێطک ضٕٔکەی 

 ْەر ْەَگبٔێکی ثۆ ژَبٌ ئبٔێُەیە

 ثڵیطەیێ کەڵەگەتە

 ْەتب ثڵێی غەَگە نەَێٕ النەزارەکبَی ژیبٌ 

 تٕٔڕەثَٕٔی صۆزەسێکە ثۆ ضٕٔتبَی صاعػەکبٌ

 ەڕێکی گەظْەتب ثڵێی پڕە نە ثەْبرێکی جٕاٌ پڕە نە ثبٔ

 ئبگرصاَە ٔ صەضٕٔتێُێ ثیر ٔ صڵ ٔ ثبٔەڕی ڕەظ.

 

 ١٠٢٢تػریُی یەکەيی 
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 تۆ سۆظ ْبتی ئەی يێٕاَە ثچکۆنەکە

 

 ۆ(ی تبزە نەصایکجٕٔثۆ  )ْیر                                       

 

 ئەی يێٕاَە ثچکۆالَەکەی ئەو صَٔیب پڕ نە ئبغٕٔة ٔ ؼەيگیُە

 غی يیٓرەثبَی ئبزیسەکەوئەی ضبٔاکەی َێٕ ثبٔە

 ئەی پیبٔی صٔاڕۆژ، ئەی َۆتەی يۆضیمبیەکی کپ ٔ جٕاٌ

 ئەی نەْبژەچٕٔی صاَیػتٕٔی لەراغ چەيەکبَی ژیبٌ

 ئەی گڤەی دٕزَی ئۀیٍ ٔ 

 ئەی َەضیًی ئێٕاراَی پبرکەکبَی عەغك ٔ ئٕيێض

 صەی سۆظ ْبتی ثۆ ئەو جیٓبَەی ثەثێ تۆ تبریکییە

 ٔیطتیصەی سۆظ ْبتی ثۆ ثبٔەغی سۆغە

 صەی سۆظ ْبتی ثۆ َێٕ چبٔە ڕەَگبڵەکبَی سٕغُٕٔصی

 سۆظ ْبتی ثۆ َێٕ گۆراَی

 ثۆ َێٕ لەتبرەی ئبٔاز ٔ ثۆ َێٕ ضەيفۆَیبی ئبزاصی

 ئەی يێٕاَە ثچکۆنەکەی ضبٔای صڵى 

 ئەی پیبٔە يەزَەکەی صاْبتٕٔ

 ئۀ ضبتەی تۆ نەگەڵ یەکەو ترٔضکەی ژیٍ ثٌٕٔ ثەْبٔڕێ

ٕٔ ثە ْۀری ئٕيێضێکی ڕەَگبٔڕەَگی ئەو ئۀ ضبتەی یەکەو ْەَبضەت ث

 زەيەَە
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 ئۀ ضبتەی یەکەو ثۆَت کرص 

ثۆَی يٍ ٔ ثۆَی صایە ٔ ثۆَی سۀٌ ٔ ثۆَی ژیبٌ ثٌٕٔ ثە گٕڵی ئۀ 

 ثەْبرەی

 کەثڕیبرە تیبیضا ضەـەری تەيەٌ ٔ گەغتی گۀرەی تیب ئەَجبو صەیٍ

 کەوئەی ضبٔاکەو نە ترٔضکبیی چبٔتۀە يٍ صەيۀێ زرَگییەک ثەصی ث

 يٍ صەيۀێ ضۀصاضەری ئبزاصییەکت تیب ثجیُى  

يٍ صەيۀێ ڕێک ٔەکٕ يٍ يەغشەڵێک ثیت ٔ صاثگیرضێی تب تبریکی 

 لەاڵچۆ کەی

 ضرٔٔصێ ثیت ثۆ صاْبتٕٔیەکی پڕغُگضار

 گۆراَی ثیت ثۆ ژیبٌ ٔ صاصپەرٔەری

 کبَی ثیت ثۆ نێٕی ڕۆژگبر

 ثبَیژە ثیت ثۆ ثیُیُی َەْبيەتی ٔ صەرص ٔ ئبزار

 ر ْبٔڕێ ثچکۆنەکەو يٍ صەيۀێ سەیبڵی َێٕ ئۀ غیعرە ثیتصٔاجب

 کە ثڕیبرە ثتُٕٔضًۀە

 صەی سۆظ ْبتی ئەی يێٕاَە ئبزیسەکەو

 ئەی ضبٔاکەی َێٕ ثبٔەغی يیٓرەثبَیى

 

 ١٠٢٢تػریُی یەکەيی 
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 کۆچە َبٔاصەکەی غیعر

 

 صەەيۀێ نەو تبریکییە ثێکەضەصا ضەری سۆو ْەڵگرو ٔ ثڕۆو

 ٔەی صارثییەکبٌ صەگرو ٔ َە گٕێ نە پبڕاَە

 َە ال نە پەَجەرە تەيبٔییەکبَی ژیبٌ صەکەيۀە

 صەەڕۆو ثەَێٕ جبصەکبَی ثیى ٔ ترش ْەَگبٔ صەەَێى

 صڵى ئەکەو ثە چەپکێ پػکۆ ژیهەيۆ 

 صەيۀێ ثبر کەو ٔ ثڕۆو

 غٕێٍ پێی ْۀرە کۆچەرەکبٌ ْەڵجگرو

 نەثەرصەو کبرٔاَطەرا غیعرصا تەيبغبی ئبضًبَی سەیبڵ ثکەو

 ەئەضتێرەی غۀ ڕاثًێُى تب ثساَى ئبراضتەی ژیبٌ ثەرۀ کٕێى صەثبتن

 َبيۀێ ٔەرزا ٔ ٔەرز نەثەرصەو صاری چبٔەڕٔاَیضا 

 ثەئٕيێضی ْبتُی یبر ڕاثٕەضتى

 ثبر صەکەو ثبر

 ئیتر دۀەجەو ثە ثێضەَگییە لٕٔڵەکبَی ژیبٌ َبيێُێ

 جٕایەز جٕایەز نەَێٕ گرتە ڤیضیۆکبَی ؼٕرثەتضا صەژیى

 گۆڤبرە پبَٕپۆرەکبَی ـەَب صەَێرو غیعر ثۆ

نە ئۆـیطەکبَی یبسی ٔ ثەرەَگبرثَٕٔۀەی ضتەو صەثًە ضپبرتبکۆضی 

 يێژٔٔیەکی تبزە

 غۆڕظ نە َێٕ ڕضتە ٔ غیعر ثەرپب صەکەو
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 صەيۀێ ثبر ثکەو ثبر

 نەو جٕؼسە ثەرتەضکەی سەیبڵ صەچًە صەرێ

 صەثى ثە ثەرص

 صەثى ثە ئبٔ

 ثە کۆترێ یبٌ ثە غیعرێ 

 ْەَبضەثڕکێی ضبتی گەیػتٍ ثە ئٕرگبزيی َٕٔضیُی صەقیبٌ ثە 

 صەيۀێ ثبرکەو

 ثٕزگٕرەکبَی َەگجەتی ٔ َەصاری  ٔ ثێکەضیی سۆو

 صەَێًە َێٕ عەرەثبَەی پػتی پیکبثێکی سۀٌ ٔ ضەـەر صەکەو

 َٕلڵی ٔغە ٔ  

 غیعرە کێک ٔ 

 َەضتەنەی لەضیضەی سۆغی 

 ْێػٕٔە ْبیکۆ

 زضەثەتەیەک سۀَی ڕەَگبٔڕەَگی جٕایە

 ثەرچُەیەک نە ئٕيێضی ضٕٔری ژیبٌ صەصەيە يُباڵَی 

 

 ١٠٢٢تػریُی صٔٔەو 
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 غەريەزاری

 

 يٍ نە گٕژاڵک تەَٓب چبٔەڕێی تبيی تبڵ ئەکەو

 ئبییٍ ثەصەضتیعنە دکٕيەتی 

 زۆر ثێ يێػکییە ئەگەر پێًٕاثێ نە یبضبکبَیب

 پێػٕازی سەَضە ٔ گٕڵی ئبڵ ئەکەو

 ە ٔزايێکی ضەست ئیُطبَجٌٕٔصەرکۀت 

صەرصی کبرییە صَٔیبی ضیبضەتی غەنالتی ْەرزە یثەصەضت ئیُطبٌ  

 َەلػی ضەر ثەرصە کۀا صەیبَٕت

 ئبییٍ تهیبک ٔ 

نەثۆ ثەغەرییەت غەريەزارییە یعَبضیَٕبنیسي  

 

١٠٢٢ی تػریُی صٔٔەيی ١٠  
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 صەسٕازو

 

 نەْەر کٕێیەک صەَگێ ْەثێ صژ ثە ؼەصر
 صەَگێ ْەثێ ثۆ نێسيەی زٔڵی ضەريبیە

 نە ئبضًبَی کبرگەراٌ ثٕٔثێ ثەچەتر
 صەَگێ ْەثێ رأی تبریکبیی ثُێ

 صەَگێ ْۀڵی یەکگرتٍ صا
 ْەَگبٔ صژ تەَیبیی ثُێ

 صەَگێ نەْەر ضٕٔچ ٔ لٕژثُێکی ژیٍ ثێ
 ضٕٔتێُەری ڕق ٔ کیٍ ثێ
 يٍ صەسٕازو ئۀ صەَگە ثى

 نەْەر جێیەک 
 نەضەر ْەر ضەرزەيیُێکی َٕٔتەک ئبضب

ە ٔ ڕايبَێکبنەگۆغەی ْەر ثیرکرصَۀ  
 نەچێٕەی ْەر ڕٔٔسبٌ ٔ صاڕيبَێکب

 ترٔضکەی راپەڕیُی ضٕٔری ئٕيێضثەسع
 ثۆ یەکطبَی ٔ ثۆ ضەرـرازی نە ژیبٌ

 نۀ جێیەصا لٕرَبثی صات ثەصڵ ٔ ثەگیبٌ
 تەکبٌ ثضا نەگەڵ ڕیتًی غۆڕغی ثێگەڕاَۀە 

 يٍ صەکۆغى ئۀ جەَگە ثى
 

١٠٢٢تػریُی صٔٔەيی   
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 کێڵگەی سەیبڵ

 

ٔای ڕۆژ زیبتر زەـەرو پێ صەثبتەيەٌ ڕۆژ ص  

 سەریکە ڕۆتیُیبتی ژیبَى ثیرچێتۀە

 چبٔیهکەکەو ثەضەر ضەريۀەیە ٔ ثەصٔایضا صەگەڕێى

 کۆيپیٕتەرەکەو ثە ڕۆغُی ثەجێ صەْێڵى ٔ صەڕۆو صۀَٕو

 جسصاَەکەو نەضەر يێسی ژٔٔری صاَیػتُەکەیە ٔ 

 ثەگیرـبَی ثەتبڵ صەڕۆيە صەرۀە.

ایکى َەيرصٔٔە ٔ ئێطتب َب ئێطتب ثبَگى صەکبت ٔا صەزاَى ْەر جبراَە ٔ ص

 ثچى َبٌ ثشۆو

ْەَضێ جبریع ٔا صەزاَى ڕەدیًبٔەیە ٔ نەگەڵ ْبٔڕێکبَى ثەصەَگی ثەرز 

 صەصٔێى

ثیرو صەچێتۀە َەسۆغی غەکرەو ْەیە ٔ يم ثە سٕارصَی پبلالٔەکەی 

 دەضەٌ َەجى صەصەو

نەضەر ثبَۀەثیرو صەچێتۀە پبڵە جٕاَەيەرگ ثٕٔە ٔ زٔٔ زٔٔ ثەسەیبڵ   

ثبَگی صەکەو تب ْبٔضەرەکەو صێتە ژٔٔرەکەو ٔ صەڵێ ئۀە چیتە صیطبٌ 

 سەیبڵ ثۆ کٕێی ثرصی؟

 صەرصی تەيەَە ژیبٌ ئبٔا ضٕٔک ٔ ئبضبٌ 

 سۆی نەصەضتًبٌ ڕاصەپطکێُێ ٔ ڕاصەکب.

 ٔەک يُضاڵێکی ثسێٕ کتێجەکەی ئەيیٍ ثبڵضارو نێ صەڕـێُێ ٔ َبيضاتۀە.
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ڕاج ٔدیکبیەتەکبَی عەثضٔاڵ ضە  

 تبيی ترضی صڵەڕأکێکبًَبٌ نە يبيۆضتب ؼەـٕٔر

 پێکەَیُەکبَی ڕەيسیًبٌ نێ صەغبرێتۀە

 ئۀە ژیبَە عەیُەکێکی ڕەغی نەچبٔصایۀ  

 نە ضبصەییۀە صەيبَجب ثەرۀ ڕۆر ٔ نێٕارەکبَی جەَگ

 َبزاَى تەيەٌ چی نێى صۀێ؟

 َبزاَى ژیبٌ صەيُبضێتۀە یبٌ َب؟

بٔی َەَبضۀە نێى صەڕٔاٍَئێطتب غبر ٔ کۆاڵَەکبٌ ثەچ  

 ثبزاڕەکە ئەڵێێ ڕۆژێ َەیجیُیٕو

 پبضەکبَیع چەَێ صەضتی چبٔەڕٔاَیبٌ نێ ثەرز صەکەيۀە ڕاَبٔەضتٍ

 ْەرچەَضە ضەکُەکبَیػیبٌ ْبٔار صەکەٌ تەَٓب جێی صٔٔ َەـەريبٌ يبٔە 

ئەگەڕێًۀە ثەرۀ پبظ..ژیبٌ ٔەکٕ ضەعبتەکەی يەچەکى ثەرۀصٔا 

 صەگێڕيۀە

ی نەثٍ َەْبتٕٔە جبرێکی تر ثچًۀە پەیًبَگبچ سۆغییەک  

 نەثەرصەو کچێکی َەَبضضا کەپێی صەڵێـى دەز صەکەو ثجی ثەْبٔڕێى

 ڕٔسطبرو ٔەک پەنکەپیبزی نێ صێ، غەرو ثگرو.

 چ سۆغییەکە یەکەو غیعرو نەثەرْەيی الٔاَضا ثجیُى ثاڵٔ ثۆتۀە

 ثبٔکى ضەرێکى نێ ثب ثضا ٔ نێٕەکبَی سۆی ثکرۆژێ ٔ صەڵێ :

ٕڕو ثەرگەی ضیجُی ثەعص َبگرو!ک  

 ثەو پیرییە تۆ چیت صأە نە کۆيەڵە ٔ يۆيەڵە.

 چ سۆغییەکە یەک یەک صٔعبکبَی صایکى ٔەکٕ َٕلڵ  نەگیرـبٌ صەَێى
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 ضەیتەرەکبٌ چۀاغە صەکەو. ـێڵ نە صەرٔجیراٌ صەکەو

 ثە زەی يٕەدەصۀە نەيبڵ صێًە صەر 

گۆپتەپە ثۆ کۆثَٕٔۀەنەضەر جبصەظ غەڕٔاڵێک نەپێ ْەڵضەکێػى ٔ ثچًە   

 نە ْەئٕی ثەتبيتر ثجى ثە کۆيۆَیطت ٔ چبٔیهکەی يبرکص نەچبٔ کەو

 َبزاَى ژیبٌ صەيُبضێتۀە یبٌ َب

 جبرێ پػتی تێکرصو ٔ تێی لٕٔچبَض

 کە نە ئەيُی کەرکٕٔک گیراثٕٔو ٔ ثیُیًی سۆی ؼەغیى کرص

 ضەری سۆی سٕراَض گٕایە یەکتر َبَبضیٍ

ر ثۆڵەی ثٕٔکبتێ ضٕٔتبو ئۀ ژیبَە ْە  

 ئێطتبظ صٔٔ صڵى نۀەی ثًُبضێتۀە

 چَٕکە ئۀیع ثەصٔای ثۆَی تەپٕتۆز ٔ ٔغکە گەرصەنٕٔنی ثبریک

 ثەصٔای ثۆَی عبرەلەی ٔغکی ضەر جەضتە

 ثەصٔای ثۆَی ـریٕصاٌ ٔ 

 ثۆَی پەیًبَی َبڕاضتی  ٔ

 ثۆَی جبراَی غەريۀە عۀصاڵ  ثٕٔە.

 َبزاَى صەيُبضێتۀە یبٌ َب

سطبری ڕەَگبٔڕەَگی ئۀو نەثەرچبٔ کبڵ ثجێيُیع سەریکە ڕٔ  

 ڕەَگە ثیری ئەو جەژَەیە نێجگەڕێ ثچًە ضەر پػتی ْەتبٔ ٔ 
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 چەرسٕـەنەکی سٕغُٕٔصی ئەزئٌٕ ثکەو

 پبضکیهی ئبرايی ثەکرێ ثگرو ٔ صٔٔ ـەڕە نێضەو

 نٕٔلى غرٔٔثییەک ثشۆو

 کێک ٔ ضبرصییەک ثکڕو ثۆ غیعرێکی ْەَبٔ ثرضیى

رثکۀوثەکۆڕَیػی صاْێُبَب ضە  

 نەثەرصەو ْۀرەکبٌ ثگریى

 تب دەز دەز ثکبت کتێجە سبریجییەکبَى ثشٕێًُۀە

 نەگەڵ لبضًی ئبيۆزاو گٕێ نە صەرضەکبَی يبرکطیسو ثگریٍ

 گۆڤبری پێػرۀ ثضەيە دەيەزەکی ٔ 

 ثەغضاری کۆڕێکی غیعریی ثکەو

 

 

 

صٔٔەيی تػریُی  

١٠٢٨ 

 

رَتۆی کەَەصا تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆ

 سٕێُرأەتۀە.
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 يبتەيیُێکی صرەَگ ٔەست 

 

ثۆ ئۀ ژَە چەکضاراَەی )ح ظ ع( کە نە ضەرەتبی صەیەی ْەغتبکبَی 

ە ـەريبَی َۀغیرٔاٌ ضەصەی ڕاثرصٔٔ نە پػتئبغبٌ ٔ لەرَبلب کە ث

ثبراٌ کراٌ.يطتەـب گٕنهە  
                                                                  

 
لەرَبلب ٔ پػتئبغبٌ  نە کە ەیَئۀ گٕاڵ  

 ثە گٕنهەی ؼەصر

ٌثە ـیػەکی ) ی ٌ ک( کٕژرا  

 ثٕٔ ثە ئەضتێرەی َبٔ ضەصاٌ ْەگجە ٔ تٕێػٕٔ

 صڵی نەگەڵ کۀتُە زۀی نە ثری سٕێٍ ئٕيێض تیبیضا ـیچمەی صەکرص

 نێٕەکبَی ْەتب صٔا ْەَبضەغی صا

ػٕٔغەکرەترێی پێکەَیُی پێٕە ثٕٔ ْەرٔەکٕ ْێ   

 چبٔەکبَی نەضەر ڕاضتەْێڵی ئبضۆی صٔاڕۆژی ڕٌٔٔ َەصەترٔکب

 ئبر نۀ غەْێُە تٕٔرەیەی

 جەضتەی نەثەرصەو ثەرصاغی گڕەؼەصرێک ْەڵپرٔکب.

 

١٠٢٢کبََٕٔی یەکەيی   
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 ئێًەی تٕٔڕەی ئباڵ ثەصەضت

 نەَێٕ صڵی غەلبيۀە ْبٔار صەکەیٍ                        

 

 ێضاغەلبيەکبَی ژیبًَبٌ نێک گر

 غۀەکبَی تەيەَی َێٕ تبریکطتبٌ ڕٌٔٔ ثَٕٔۀە 

 کبزیٕەی ڕۆژێکی تبزە صەصەیٍ ثەضەر غبَی ڕۆژگبر

 ڕٔٔ نەْەر الیەک کەیٍ ئێًە ٔزەی پڕ نە تێکۆغبَیٍ

 نە ْیچ ترضێک ضڵ َبکەیٍ ٔ

 ْیچ ئبضتەَگێک ڕايبٌ َبگرێ

 ئێًەیٍ ْێسی ثەرسٕرصاٌ ٔ راپەڕیٍ ٔ سرۆغبَیٍ

 یەک تب صێت صەَگًبٌ صەثێ ثە

 ثۆ َەيبَی ضتەو ٔ زۆر

 ثۆ َەيبَی جۀر ٔ ثێضاصی ضەريبیە

 ئیتر یەک صەَگ ٔەک یەک ْبٔار ٔ یەک جەضتە

 یەک الـبٔی پڕ نە تۀژو

 ڕاصەيبڵیٍ ئبضتەَگەکبَی ڕێی غۆڕظ

 ضۆغیبنیسو ثەرپب صەکەیٍ نەو صَیبیە

 ٔا سەریکیٍکرێکبریٍ ئێًەی تٕٔڕەی ئباڵ ثەصەضت 
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 صەثیٍ ثە ْباڵٔی ئبگر

 ضبَۀە صەضٕٔتێُیٍچۀ

 نەژێر ثبَگۀازی ئباڵی ضٕٔری سەثبت

 َەک ْەر سۆيبٌ

 يبـی ضەرجەو سەڵکی چۀضبٔە صەضتێُیٍ.

           * 

 غەلبيەکبٌ ئێطتب غۀاَیع َبسۀٌ

 ثَٕٔە ثە َێرگسەجبڕی ئبڕەزایی ٔ صەَگ ْەڵجڕیٍ ثۆ ئبزاصی

 ثَٕٔە ثە ثبَیژەی ڕَٔٔی تێکەڵجَٕٔی ئیُطبٌ ٔ ڕق

 ٕێطٕاَەی سۀَی ئەضتێرەکبٌ ٔ ثبَگۀازثَٕٔە ثە گ

 تریفەی سٕێٍ نێچۆڕاَی صڵی ژَبَی تبيەزرۆ ثە ئبزاصیٍ غەلبيەکبٌ

 ثسەی نێٕی گەَجبَی صژ ثە تبریکی ٔ کۆَەسٕازیٍ غەلبيەکبٌ

 غەلبو َەثێ ئیتر کێیە صەچێ ثەالی سۀَە ضەـتەکرأەکبَی غیعری یبسی

ضبکەی نێٕی صٔا ْەَبضەی ئیتر کێیتە صەچێ ثەالی پێکەَیُە لەڵجەزە ئب

 ئیعضايکرأێک

 ئیتر کێیە صەچێ ثەالی َیگب تیژە يبَضٔٔەکبَی غەنالق کرأێک

 غەلبو ئێطتب پبڵتۆی ئٕيێضە ضٕٔرەکبَی ژَبَی  نەثەرصایە

 غەلبو ئێطتب غیعرێکە گەڵەگەت ٔ ثەرز
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 غەثمەی ٔغە ٔ سۀَی جٕاٌ ٔ ڕەَگبٔڕەَگی نەضەرصایە 

 کەکبَی صەَێتە صەيی َەضرۀتٍغەلبو ئێطتب ْەئٕ غۀێ يەي

 غەلبو ئێطتب ضٕێُضە گۀرەکەی کبرگەراَی تٕٔرەیە ٔ 

 ْەصا َبصا ْەتبٔەکٕ ڕاَەيبڵێ ضتەو ٔ زۆر

 ْەتب َەگب ثە صٔا يەَسڵی ضەرکۀتٍ. 

 

 ١٠٢٨کبََٕٔی صٔٔەيی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 ە یەکی ئەیبرن

 

 کە صەنەرزێُێ عەرغی ضتەيکبر ْبٔاری ثەرزی َبٔ گەرٔٔی تٕٔڕە

 ژیُی غبْبَەی گػت ضەريبیەصار ترضێک صەکبتە ْۀری ضەرضەری

کێ گٕێ نە ٔەعض ٔ نە پەیًبٌ  کە غەلبو کٕاڵ ئبضًبٌ جۆغی ضەَض

 صەگرێ

 ڕۆژی ثڕیبری چیُی کرێکبر ئەيەیە ڕۆژی تەلیُۀەی ڕق

 

 ١٠٢٨کبََٕٔی صٔٔەيی 
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 جەَگ

 

 چ يبڵٕێراَییەکە جەَگ

 چ ثەصثەستییەکە ئیُطبٌ صڵی ثە جەَگ سۆظ ثێ

 َەْبيەتی نۀەصایە چەک ٔ جەَگ

 ثَٕٔەتە َبضُبيەی ئەو ضەصەیە

 ثۆ صەثێ ڕێگب ثە سٕێٍ ثُەسػێ

 ڕٔٔی تەڵشی ئبٔێُەکبَی ژیبٌ 

 ٔێُەی جٕاَێک َەگرَە سۆ

 ٔەصاچ َەْبيەتییەکە ثەَبچبری نەپێُبٔ يبَە

 چەک ثگرێتە صەضت

 تەلە ثکەی..ثتکٕژٌ  ٔثکٕژرێی

 تؿ نۀ یبضبیەی يهًالَێکبٌ ثە چەک صەثڕێتۀە

 َەـرەت نۀ کڵٶڵییەی کە صیبری صەضتی چەکە

 ئێًە چەک پەرضت َیٍ

 ئێًە عبغمبَی سٕێٍ ٔ جەَگ َیٍ

 ئێًە ئبغتیًبٌ صۀێ..صەيبَۀێ نەصەرۀەی ثبزَەی جەَگضا ثژیٍ

 ەکبَی سٕێٍ ٔ جەَگۀەچَٕکە نۀصیٕ ضُٕٔر

 ئیُطبَیەت يبَبی صەثێ ٔ يبَبی ْەیە

 ئبی صٔٔژيُەکەو چەَض صڵڕەلە َبچبرو صەکب صەضت ثضەيە چەک
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 َبچبرو صەکب ثکٕژو ٔ ثکٕژرێى

 َبچبرو صەکب نەپێُبٔ ئبزاصیضا

 نەپێُبٔ يرۆڤبیەتی گیبٌ ثەست ثکەو

 چەَض صڵرەلە صٔٔژيُەکەو

 ەضت َەچێئۀ چەکی ثەصەضتە تب ثەْەغتەکەی نەص

 صەکٕژێ تب ضەرٔەتەکەی ثًێُێ

 ـەتٕای سٕێُڕغتٍ صەرصەکب تب کۆیهەتی ثباڵ صەضت ثێ

 يُیع چەکى ثەصەضتە

 يەرگی ـەتٕا ٔ سٕێٍ ڕغتٍ ٔ کۆیهەتیى 

 ْەئٕ ئیُطبَى ال يەثەضتە.

 

 ١٠٢٨ی کبََٕٔی صٔٔەيی ١٥
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 پێُبضە غیعر

 

، يٍ ٔايضەزاَی َٕێیە ئەو غێٕازە نە غیعر گەرچی ثڕێک َبيۆ صەرصەکۀێ

ٔ نە ئەصەثی کٕرصیضا ْیچ کەضێک ئەو کبرەی َەکرصٔٔە. ثەاڵو کبتێ ثیُیى 

ضبنخ غیعرێکی  غێزضا تەَٓب غێز َٕٔری نەيێژٔٔی ئەصەثی کٕرصی

 نەيجۆرەی ْەیە. 

 

 ـڕیٍ ثەضەر ْۀرەکبَی ْەَبضەصا        

 

 ؾ، ـێرثَٕٔی صەضتٕپەَجە َەريکرصَە نەگەڵ سەو ٔ

 نەگەڵ ٔەًْەکبَی ضەـەرْبتُۀەیە 

 ڕ، ڕۆیػتُە ثەضەر ئبضًبَەکبَی سەیبڵ ٔ نەسػتەثرصَی صڵە

 ثەپەنکە ڕەَگبٔڕەَگەکبَی گریبٌ

 ی، یبسیجَٕٔە نە ضەرصەو ٔ ڕەتکرصَۀەی گۆراَییە ثبٔەکبَی عەغمە

 ٌ، َٕٔضتُی َیگبیە نە َێٕ غەپۆڵە ثێسارەکبَی ثیُیٍ ٔ َبضککٕژیە 

 ثەر نە کٕغتُی ضیسیؿ  ة، ثرصَۀەی گرۀەکبَی گٕيبَە

ە، ئبٔێُەثەَضی غیعرێکە تۆرأ نە سٕێُەر ٔ غبعیر ٔ ثێسٔٔکرصٔٔ ثە 

 تەَیبیی
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 ش، ضەرَجی ضەـەری ضەراثەکبَی ضەر َەسػەی ثیبثبَی ثێئٕيێضییە

 پێع ئۀەی سۆر ضاڵٔ نە پەَجەرەکبَی تبریکی ثکبت

 ە،ئبضۆی کٕرتجیُی ثبڵُضە کۆچەرەکبَی سۆغۀیطتی يرۆڤە

نەغەلەی ثبڵ ثضأ ثفڕی ٔ َەنەضەر تبڵە تریطکەی ْیٕایەکضا َەصەـڕی 

 صەَیػُۀە

 ر، ڕٔاَیُە نە ژيبرصَی ئەضتێرەکبَی ڕٔأ نەچەلی ئبضًبٌ

 ِ، ْەڵًی ضڕثٕٔی ضەر پەَجەرەی یبصۀەری صڵضارییە

 ە،ئبٔاتی ٔغکۀەثٕٔی صڵی لەیرە پێکەَیُێکی ڕەغپۆغە

 چە جبدێڵێکی کٕرصۀ، ٔرصثَٕٔی گۆزەکبَی پبکبَە ٔ غٕٔغەی صڵی ک

 ر، ڕاکرصَە ثەژێر پرصەکبَی سۆَٔکرصٌ ٔ صۆزیُۀەی پەَجەرەکبَی ئیًبَە

 ە،ئذى ٔ لٕرگ پبککرصَۀەی کبرەکتەرێکی ئێضٔارص ئەنجییە

 ک، کۆچی پیتە ٔێهەکبَی َبيەیەکە سبڵی نەضۆز، تەژی نە ترش ٔ ْەڕەغە

 ا،ئبٔەصاَکرصَۀەی ٔێراَەسبکی ت ش ئیهیۆتە

جێًبٔەکبَی صٔای غەڕٌ ثۆ کچە ثێٕەژَەکبَی نەغبر  ٌ، َبرصَی َبيە

 جێًبٔ

 ی، یبصسطتُۀەی َبيەکبَی غبپهُە ثۆ ضەصە گەيژەکبٌ

 ِ،َْٕەری صەضتجرصَە ثۆ َبٔ گەڵی چیرۆکێکی ئیرۆتیکی

 ە، ئبٔێساٌ ثَٕٔی يٍ ٔ َێرگسە نە ضبتی ضەيبی ضۆـکهیطضا
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 ٌ،َٕێجَٕٔۀەی جەَگەکبٌ ٔ کٕغتُی ْەضتەکبٌ ٔ ڕٔدە

 ٔڕصاَۀەیەکی تٕٔڕەی ضترێُجێرگە نەڕاثرصٔٔا، ئب

 ش،ضێجەری صٔٔرکۀتُۀەیە نەْەتبٔەکبَی ؼەصر

 ە، ئۀیُێکی لەصەؼەکرأ ٔ ڕیپێضرأی ضەر غەلبيێکی تٕٔڕەیە

 ص، صاڵضاصاَی ٔغەیە نەثبٔەغی غیعرێکی ئۀیُضار

 ا،ئبيبصەثَٕٔە نە ثەرصەو ـڕیٍ ثەضەر ْۀرەکبَی ْەَبضەصا

 

 ١٠٢٣ی ی کبََٕٔی صٔٔەي٢٢

 

 

 

 

 

 

ثاڵٔ  ١٠٢٢ی ضبڵی ٢٢تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْەـتەَبيەی َطێ ژيبرە 

 ثۆتۀە.

 

  



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

269 

 

 

 کەرکٕٔک

 

 ک، کۆچی زەيەٌ ٔ جێٓێػتُی ٔەرزەکبَە

 ە، ئەَجٍ ئەَجٍ ثَٕٔی جەضتەی ژیبَە نەثەرصەو ئەژصیٓبی تەيبح

 ر، ڕٔٔ ٔەرگێڕاَە نە گَٕبْەکبَی ضٕپبرتۆ

 نەژێر ڕەْێڵەی سٕێٍ ٔ يەرگک، کٕٔڕثَٕٔۀەی پػتی يێژٔٔیەکە 

 ٔ، ٔتُۀەی صٔعبکبَی ضەرـرازی ٔ ضرٔٔصەکبَی ئبزاصییە

 ٔ. َٔجَٕٔە نەَێٕ صٔٔکەڵەکبَی ثبٔەڕ ٔ ئیًبَە ضبستەکبٌ

 ک، کەرت کەرتجَٕٔی صڵە ضبرصەکبَە نەثەرصەو ڕەغەثبی ڕەغضا

 

 ١٠٢٣ی کبََٕٔی صٔٔەيی ٢٢
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 عەثضٔاڵ ضڵێًبٌ يەغشەڵ

 
 نە تۀأی َۆريبڵ ٔ َەریت ٔ ڕێطب ثبٔەکبَی ژیبٌ  ع، عبضی ثَٕٔە

 ە، ئبيبصەثَٕٔە نەثەرصەو ضەرجەو ئەگەرەکبَی يەرگ
 ة، ثیرێکی لٕٔڵە نەثیرۀەرییەکبَی صەیە تبریکەکبٌ

 ص، صرٔێُەی تبڵە ضپییەکبَی پیری ٔ غەثەَگە لەغەَگەکبَی کۆيبری عەلڵە
 ٔ، ٔازْێُبَە نە ضەرکۀتٍ ثەپەیژەکبَی سۆٔیطتی

 ڵێڵجَٕٔی ئبضۆی تەيبغبکبَی سەیبڵە نەضەر گرصی الٔیتیضا ڵ،
 ا، ئبگر کۀتُۀەیە نە سۀٌ ٔ غیعر

 ش، ضٕارثَٕٔی پػتی "ثب"یە ثێ ڕٔسطەتی ئبضًبٌ
 ل، الٔاَۀەی کچێکە پڕأپڕ نە چٕاَی ٔ غیعر

 ێ، یەکڕەَگکرصَی ْەئٕ گٕڵەکبَی ثبسچەی َبئٕيێضییە
 ٔ سۆڵەيێػی سۆَٔکرصٌو، يبَۀەیە نە َێٕ تبثهۆکبَی ثەـر 

 ا، ئبڵٕٔااڵ ثَٕٔی لەصەرە ثە ثۆیەی يەَفب
 ٌ، َٕٔضیُۀەی ثەضەرْبتە ؼەيگیُەکبَی تەَیبییە

 و، يۆيیبکرصَی گەيژەیی ٔ ڕاکرصَە نەيرازەکبَی گەَجی 
 ە، ئبٔڕغیُکرصَی ڕٔدی گەريە ثەئبٔی ـێُکی َێرگس

 ظ،غبرصَۀەی ٔێُەکبَی ضەر صیٕاری یبصۀەریە
 ی ْەَگبٔەکبَی جٕاَییە نەثەرصەو ْەڵکػبَی تەيەٌر،سبٔثَٕٔۀە

 ە، ئبرایػتکرصَی ئبَٔگەکبَی ضەر گەاڵی عٕيرە
 ڵ، اڵاڵَۀەیەکە نەثەرصەو ثٌٕٔ

 ١٠٢٣کبََٕٔی صٔٔەيی 
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 َێرگس

 

 ٌ،َەريَٕیبَتریٍ نەَجەیە کە عەغك تب ئێطتب صرکی پێکرصثێ

 ێ، یبڵۀیبڵکرصَە ثەضەر یەزصاَپەرضتی ئۀیٍ

 رثەضتەکبَی یەئطە نەڕٔٔثبری سۆغُٕٔصیر، ڕۆَبَی ثە

 گ، گەیػتُە ثەگەاڵ ٔەریٕەکبَی رٔح

 ز، زایەڵەی زەَگی ئبيبصەییە صژ ثە ئەْریًەَەکبَی ژیٍ

 

١٠٢٣ 
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 سۆغى صۀێی      

 

 ر، سُکبَی ْەَبضەکبَی ثَٕٔە نەچٕارچێٕەی صڵێکضا

 زصاۆ، ٔەیػەيەکبَی زیُضەگییە نەنێٕاری ڕـبَضَی ضۆ

 ظ، غۆڕثَٕٔۀەیە ثەرۀ َبسی پەنکەڕەَگیُەکبَی نەزەت

 و، يبراَگبزە ٔ ْەَضێکجبر پەڕ ٔ ثبڵت صەضٕتێُی

 ص، صۆزیُۀەی صٔٔرگەکبَی ْیٕایە نەَێٕ زەریبی ژیبٌ

 ە، ئیُجبَەی گٕڵە ثۆَشۆغەکبَی ثەرائەتە

 ٔ، ٔازْێُبَە نەگەيە ٔڕەصٔٔکۀتُی ضەراة

 اضتەڕێگبی چێژێ، یبلٕٔتی دەغبرصرأی ْەضتە نەڕ

 ی، یەسطیرکرصَی صڵە نەکۆاڵَەکبَی عیػمضا

 

 

 ١٠٢٣ی کبََٕٔی صٔٔەيی ١٢
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 َٕٔضەر

 

 ٌ، َبضیُی کۆيەڵگە ٔ صەرْبٔیػتەکبَی ژیبَە

ٔ، ٔریبثَٕٔۀە ٔ کرصَۀەی کرصَۀەی زەیُی سەڵکی ضتەيضیضەیە نەڕێی 

 َٕٔضیُۀە

 ثەرژۀەَضی تبیجەتی ٔ سسيەتکرصَی چۀضبٔەکبَۀ، ٔەرگێراَی ڕٔٔە نە 

 ش، ضبت ٔ ضۀصا کرصٌ الی ئۀ نەضەر ئیطبٌ ْێڵێ ضٕٔرە

 ە، ئٕيێضەکبَی ئیُطبَە تٕاَۀەیبَە نە صەق

 ر، ڕەَگڕێژکرصَی ئەصەة ٔ َٕٔضیُە ثە ٔالیع.

 

١٠٢٨کبََٕٔی صٔٔەيی   
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 کتێت

 

 ک، کهیهی کرصَۀەی ضەرجەو صەرگبکبَی ژیبَە

تۀەرە ثەضتُە نە صۀری َەزاَیٍ ٔ ـێرثٌٕٔت،   

 ێ، ێک ثَٕٔە نەگەڵ غێٕازەکبَی گۆڕاٌ ٔ پێػکۀتٍ

 ة، ثەصەضتٓێُبَی ئبضۆی ڕَٔٔە نەغۀەزەَگی َەزاَیضا

 

١٠٢٨کبََٕٔی صٔٔەيی   
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 غەڕڤبٌ

 

 ظ، غبرثەصەرکرصَی تبریکی ٔ يەرگە نەصەڤەری ئبزاصی

ۀەیەە، ئەَگٕضتەچبٔکرصَی ڕێگبی ؼەصر ٔ چۀضبَ  

 ڕ، ڕێگەَەصاَە ثە تبريبییەکبَی ڕەغی جۀر ٔ ضتەو

 ڤ، ڤبکطیُی جەضتەی ژیبَە ثۆ ثەرگری نە ڤبیرۆضی تیرۆر

 ا، ئبضتەَگە نەثەرصەو ثبْۆز ٔ ڕەْێڵەی ترش

 ٌ، َبرصَی ضەرجەو ڕٔدە پیطەکبَی َەْبيەتییە ثۆ َێٕ چبڵی يەرگ.

 

١٠٢٨کبََٕٔی صٔٔەيی   
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 کبرل يبرکص

 

 ۀەی صەرگبکبَی ئٕيێضە نەثەرصەو تبریکیی ضتەيضاک، کرصَ

 ا، ئبٔەاڵثَٕٔی صەرٔازەی َٓێُییەکبَی ژیبَە نەثەرصەو پرضیبرە گۀرەکبٌ.

 ر، ڕۀیُۀەی تەيی ترضە صەلگرتٕٔەکبَی ژیبَە نەضەر پەَجەرەی ثیر.

ڵ، ڵێڵکرصَی ڕێڕۀی جۆگەنەی پیالٌ ٔ َەسػە صۆزەسییەکبَی زٔڵى ٔ 

 ٔەدػەتە.

دەتًی ثێ ئەيالٔئۀالی ضیطتەيە نەضەر صەضتی گڕە نە ثبٔەڕ  و، يەرگی

 ْەڵکێػرأەکبٌ.

ا، ئبٔێتەثَٕٔی تیئٕر ٔ پراکتیکی ئبڵٕگۆرەکبَە نەضەرجەو ثڕگە 

 يێژٔٔییەکبٌ.

 ر، ڕٔٔگەی صٔاییٍ صەضتُٕٔضی تێسەکبَی ْەالثەْەال کرصَی ؼەصرە.

 یەت ٔ زٔڵى.ک،  کۆکجَٕٔە نەضەر ثُەيبکبَی ٔەضتبَۀەیە صژ ثە ثەرثەر

ش، ضەَگەری ضەرغەلبو ٔ کبرگەکبَی يهیۆَبٌ ئیُطبَە ثۆ ثەرگریکرصٌ 

 نە ئبزاصی.

 

 ١٠٢٢تػریُی صٔٔەيی 
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 ئەَگڵص

 

 ئ، ئەَگیسە ثەرصۀايەکبَی پرضیبر ٔ ضۆراسە نەَێٕ يێژٔٔصا

 ە، ئەَضێػە جٕاَەکبَە نەثەرصەو جٕاَی کتێجضا

ەٌ،َٕٔضیُە پڕ ثبیەسەکبَی ئۀە نەضەصەی َۆزص  

 گ، گهضاَۀەی سۆغۀیطتی ٔ ٔەـبیە ثۆ َێٕ صڵە پبکەکەی

 ڵ، نەت ٔ پەتکرصَی زَجیرەکبَی کۆیهەتییە ثە ثیرصۆزە تیژەکبَی

 ش، ضەرٔەرییە ْەيیػەییەکەی سەثبتە ٔا ثە ثەرۆکی کتێجەکبَییۀە.

 

 

١٠٢٨غٕثبتی   
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 غۆڕغی ئۆکتۆثەر

      

يرٌ ثۆ ئبزاصیظ، غکۆی ْەيیػەیی ئۀ ئیُطبَبَەیە کە صە  

 ۆ، ٔێُبکرصَی ضەرجەو صزێٕەکبٌ ٔ َیػبَضاَی جٕاَییەکبَە

 ڕ، ڕۀاَکرصَی ٔاَەکبٌ ٔ ڕۀیُۀەی تەيی ترضە نەضەر ژیبٌ

 ظ، غەکبَۀەی ئباڵی یەکطبَی کۆيەاڵیەتییە نەضەر صَٔٔضی يێژٔٔ

 ی، یەکگرتُی ْەئٕ سۆزگەکبَە نەژێر چەتری ئبڵۆگۆڕی ڕیػەیی.

نە ثەرژۀەَضی زێضەثبیی ٔ ئبٔەژٔٔکرصَۀەی  ئ، ئبگر کۀتُۀەیە

  صَٔیبیە

 ۆ،ٔزەی نەثٍ َەْبتٕٔە ثۆ کرصە ٔ چبالکی کۆيەاڵیەتی

 ک،کبراکرصَۀەی تۀأی جٕيگەکبَی کۆيەڵگەیە نەپێُبٔ ئیُطبٌ

 ت،تەریک کۀتُۀەی ضتەيە نەضەر ژیبٌ

 ۆ،ٔرٔژاَضَی ْەضت ٔ جۆظ ضەَضَە ثۆ ڕزگبری

ر ٔ صەضت صرێژی ضەريبیەصاریة،ثەرگرتُە ثە الـبٔی ؼەص  

 ە،ئیُجبَەیەک نە ئٕيێض ٔ ْیٕایە نەضەر ثبڵکۆَەکەی يێژٔٔ

 ر،ڕێگبیەکە ْەرگیس کٕێر َبثێتۀە.

 

١٠٢٨غٕثبتی   
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 ترايپ

 

 ت، تۆلیُە نە کۆيۆَیسو ٔ تۆپەڵێ ترضە نەْەر کرصەیەکی غۆڕغگێڕاَە

 ر، ڕأکرصَی تٕسًە ضٕٔرەکبَی سەثبتە

تە نەگەڵ ضرٔغتی ضەريبیەصاریا، ئبٔێساَجَٕٔی ـبغییە  

 و، يهضاَە ثە تۀأی پێضأیطتییەکبَی جٕٔڵەی ضەريبیە

 پ، پەرأێسسطتُی ْەرچی زیبتری ضۆغیبنیسيە نە ژیبَی ئەيریکب.

 

١٠٢٨غٕثبتی   
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 صز

 

 ص، صەضتکۀت چیُیُۀەی کرصەیەکە کە کەيتریٍ ڕەَجی نەپێُبٔصا صراثێ

ٔثەرێکی صیبریکرأی ژیبَیضا.ز، زەَگی ثێئبگبیی ئیُطبَە نە ڕٔ  

 

 غٕثبتی 

١٠٢٨ 
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 ئەرصۆؼبٌ

 

 ئ: ئبٔێتەثَٕٔی صڕَضەیی ٔ ضتەيی ثێپەرصەی ضەريبیەصارییە

 ە: ئەَگٕٔضت تب ضەر پەڕاَضَی ئیُطبَە ثەچەکی سەالـەتی ئبنی عٕضًبٌ

 ر: ڕٔٔڕەغێکی َبٔ يێژٔٔی َٕێی يرۆڤبیەتییە

صەکەٌص: صڕَضەکبٌ نە ئبضتیب ْەضت ثە سەجبڵەت   

 ۆ: ٔازیکەرێکی ـبغیهە ثە ئبگر ٔ چبرۀَٕضی يهیۆَبٌ ثەغەر

 غ: ؼهۆرثَٕٔۀەی گڕۆڵەی صیکتبتۆریەتە نە تٕرکیب

 ا: ئبراضتەکرصَی ڕٔٔصأەکبَە ثەرۀ گۆغەیەکی َبصیبر

 ٌ: َەرو ٔ َیبٌ ثَٕٔە نە ثەرايجەر جەْم ٔ صاعػضا.
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 نیُیٍ

 

کبَی کۆيەڵگە ٔ نێطەَضَۀەی ل. الکرصَۀەیە نە صۆسە چەلجەضتٕٔە

 پیرۆزییە نە َەْبيەتییەکبٌ

 ی، یەکبَگیرثَٕٔی ْێسە پەرت ٔ ثاڵٔەکبَی ثەغًەیُەتبَە ثۆ غۆڕظ

 ٌ، َبضیُۀەی ڕێگبی گەیػتُە ثە ڕزگبری یەکجبرەکیی

 ی، یەکجَٕٔە نەژێر ضێجەری سۀٌ ٔ ئٕيێضە ئیُطبَییەکبٌ

 تە يەزَەکبَی سەثبتٌ، َبيۆثَٕٔە ثە َطکۆ ٔ صەضتگرتُە ثە صەضتکۀ

 

 ١٠٢٢کبََٕٔی صٔٔەيی 
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 يەرگی ئۀ

 

 "نەْەغتی يبرضی ئەيطبڵضا جگە نەو ٔغبَە 

 ْیچی ترو َەثٕٔ ثۆت ئەی ژٌ..ثًجٕٔرە. "

 

 َبيۆو ثە ثێضەَگیی

 تەَٓب نەَبٔ ْەرا ٔ زەَبی ْبٔارەکبَی غۆڕغضا

 صەتٕاَى ْەَبضە ثضەو

جیُى ٔ ٔێُبی نەثەریەکترازاَی ڕۆدت ثکەوصەتٕاَى ثت  

 ئەی سۆراکی ڕٶح ئەی ژٌ

 ئۀەی صڕَضەییًبٌ تیب صەچێُی، ئۀە.

 ئۀەی ثبجی ْەَبضەيبٌ نێ صەضتێُێ، ْەر ئۀە.

 ئۀەی تۆ صەکٕژێ ٔ يٍ صەکب ثە لبرەيبٌ، ْەر ئۀە.

 ئۀەی جٕاَیت صەيژێت ٔ تۆی ژٌ صەکب ثە کباڵ، ْەر ئۀە.

ەکبتە کاڵـەی سەيێکی تبریک، ئۀە.ئۀەی ڕازی صڵت ص  

 ئۀەی صەيکب ثە ثکٕژ ٔ سٕێٍ صەکب ثە غبَبزی، تەَٓب ئۀە.

 ئۀ زَجیری سۆغۀیطتی ٔ 

 گۆراَی سُکێٍ ٔ

 عەغك ثرضیکەر ْەر ئۀە.

 ئەی ژٌ يُی پیبٔ سەریکی َبغریُیى نێی صەڕژێ ٔ 
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 کبَیبٔی جەنالصیى ْەڵضەلٕٔڵێ

ُٕٔیٍئەی ژٌ ثب تب صەتٕاَیٍ نەجٕاَیضا ث  

 تب صەکرێ ثچیُە صەرۀەی ٔغە ٔ ڕضتەکبَی زيبَی ؼەصر

 ثب نەضەر ضەکۆی سٕێُۀە

 ثب نەپبڵ صارە ضۀزەکەی سۀَۀە

 ئۀ يێژٔٔە لێسۀەَە ْەڵگێڕێُۀە

 ثجیُۀە ثە پەپٕٔنە

 ثجیُۀە ثە تبثهۆ ٔ 

 ثجیُۀە ثە غەپۆڵی صەریب ْبجەکبَی غەیضایی

 ثب ثجیٍ ثە ثۆتەکەی ئۀ

َٔی ژیبَی ئۀثجیٍ ثە ڕزيٕ  

 ثجیٍ ثە غیعرە چبَٔەترضەکەی ژیبٌ

 ثجیٍ ثە کبيیرا ٔ صٔا چرکەضبتی يەرگی ئۀ ٔێُب ثکەیٍ

 ثجیٍ ثە ئبٔازێکی ضەرْەڵگرتٕٔ

 پڕ ثە ئبضًبَی ئبزاصی نە غەلەی ثبڵ ثضەیٍ ، ثفڕیٍ.

 ثجیٍ ثۀ صەَگەی يٍ ٔ تۆ

 ضرٔٔصێکی ضٕٔر ثۆ يەرگی ئۀی ضەريبیە ثچڕیٍ.

 

١٠٢٨غەغی يبرضی   
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    ثەضەرْبتی يٍ ٔ کچە جەَگبٔەرە ثەنػەـییەکە

 

کچە جەَگبٔەرە ثەنػەـییەو سۆغٕیطتکە ئۀ   

 َەيساَی ئبسۆ ضێجەری يبرکطە لژی سۆغۀیطتیًبٌ صائەْێُێ

 یبٌ پبڵُەرەکەی ـرۆیضە ثۆتە ْۀێُی ئبٔێتەثًَٕٔبٌ

 يٍ سۆغى ٔیطت ٔەک چۆٌ سۆيى سۆظ ٔیطت

ٔ ئەضتێرەکبَى سۆظ ٔیطت ٔەک چۆٌ يبَگ ٔ ئبضًبٌ ٔ ضرٔغت  

 کەچی ئۀ کچە ؼەزەنی ثۆ کتێت ٔ تفەَگ صۀَٕضی

 زۆری ثرص تب صەرکۀت يٍ ْەتبٔی غٕە تبرەکبَی ئۀو

 زۆر صرەَگ کۀت تب صڵُیب ثٕٔ ئۀ ئەَضێػەی غیعرە تبزەکبَی يُە

 يٍ ئۀ کچەو سۆظ ٔیطت ٔ ثە تفەَگەکەیۀە ْبتە َێٕ ژیبَى

ايەکەيبٌثٕٔ ثە ڕۆيبَی غۆڕغە ثەرصۀ  

 صەيجیُی صٔٔغەيًبٌ ئێٕاراٌ کۆثَٕٔۀە ثە ژَبَی غۆڕغگێڕ صەکبت

 ْەئٕ پێُج غەيًبَێک نە ضًیُبرە ضیبضییەکبٌ ثەغضار صەثێ

 پەیٕەَضی ثە ْەئٕ صەضتەکبَی ثاڵٔکرصَۀەی ڕۆژَبيەی غۆڕغۀە ْەیە

 چبٔی ئۀ ئبضبیی َییە..گٕێ ثۆ سػپەی يبر ٔ يێرٔٔ ْەڵ صەسبت

ییەک..کێػيیەک.. ْەثێ ئۀ نۀێیەنەْەرکٕێ يەترض  

نە ئەیبری پبرصا ثیُیى ئباڵیەکی ضٕٔری گۀرەی نەَبٔەڕاضتی جبصەکە 

 ثەصەضتۀە ثٕٔ ٔ 

 پڕ ثە گەرٔٔی ضرٔٔصی ئەَتەرَبضیُبڵی صەچڕی
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 نەگەڵ غەکبَضَۀەی ئبڵەکە چبٔی تێ صەثڕیى ٔ َیگبی نەضەرو ثٕٔ

 يُیع نەضەر غبَۆکە غیعری يبرکطیى صەسٕێُضۀە

ٍ ٔ ئۀ کچە ثەنػەـییە ثٕٔیٍ ثە صٔٔاَەیەکی سەثبت ٔ تێکۆغبَی ي

 ْەئٕ ڕۆژە

 ثٕٔیٍ ثە چیرۆکی گۆڤبر ٔ ڕۆژَبيەکبٌ

 ثٕٔیُە لطەی ضەرزاری گػت غۆڕغگێراٌ

 ڕۆژاَە یەکتريبٌ صەَبیە َێٕ صڵی ڕۆژەکبٌ ٔ 

 صەچٕیُە َێٕ گۆڕەپبَی ثگرە ٔ ثەرصە چیُبیەتییەکبٌ

 ئبزاصی صڵی ثرصٔٔثٕٔیٌٕ

ٕ یەکطبَیضا سەریک ثٕٔ ؼەرق صەثٕٔیٍنەَێ  

 جیٓبَێکی ضەیر ٔ سۆظ ثٕٔ

 صڵ پڕ ثٕٔ نە سۆظ ٔ غبصی

 ژیبٌ ضەرتبپب ڕۀَەلی سۆغۀیطتی نێ صەچۆڕا

 ضتەو ٔ ؼەصر ٔ کۆیهەتی ٔ چۀضبَۀە ثَٕٔیبٌ َەثٕٔ

 ضۆغیبنیسو تبرایەک ثٕٔ ثەضەر ضەری تەيەٌ ٔ  ثٌٕٔ

 نەَێٕ ثبؼێکی پڕ گٕاڵ پیبضەو صەکرص

گی زەَگێک ڕای چهەکبَضوصەَ  

 ثیُیى ضەعبتى َبٔەتۀە ْەتبکٕ صٔا َەکۀو نە کرێکبری.

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 چەَض ٔێُەیەک نە پێػبَگبی ثریُەکبَی ْەڵەثجە
 

 کە ْەڵەثجە ثٕٔ ثەزايی ضبڕێژ َەثٕٔ

 ضبصەتبَەیەک کۀتە ضەرچبٔی سەڵکی 

 ئۀە ثریُێکی لٕٔڵە

 زۆر لٕٔڵتریع نە ْەڵەثجە

 پێًبٌ ٔاثێ صزٔ جەرصە

 ثۆ ڕزگبری سەڵکی ْەژار جەَگبٔەرێکٍ ئبيبصە.

              *** 

 ئۀاٌ صەضتی ثریُیبٌ گرت

 ئۀاٌ ...سٕێٍ ٔ يەرگ َیػبٌ صا

 ثۆیە نە يەرگی ئێًەصا

 ئۀاٌ گەنێ ضەردبڵتر ٔ

 ۆغبَضائێًەظ ثرضیع صٔٔر نە پەیژەی تێک

                   *** 

 ْەڵەثجە تب يێژٔٔ يبثێ سەيی صڵی غبرەزٔٔرە

 ـريێطکێکە ٔ ْەرگیس چبٔاٌ جێُبْێڵٍ

 ئبی صەیبَٕت )سۆزگە ثۆ ْەڵەثجەیەکی تر(

 تبکٕ ثگەَە ئبٔاتی چڵێطبٌ ٔ

 ْەرچی ڕۆڵە ٔ کچ ٔ کٕڕاَی جبدێڵٍ

                  *** 
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 کەش َەیتٕاَیٕە ْێُضەی کٕرص

 ەک لٕرثبَی َیػبٌ صاسۆی ٔ

 ْەر سەریکی صەضت پبَکرصَۀە ٔ گریبٌ ٔ 

 کڕٔزاَۀەی صزاٍَ

 کەش ْێُضەی کٕرص َەیتٕاَیٕە

 ثۆ صزٔ  غەرەـطسەکبٌ

 سۆی ثطپێرێ ثە لٕرثبَی يەرگ ٔ ڕزاٌ

                  *** 

 چ صڵطبـییەکە کٕرص ثە ـیتی

 صزەکبَی کٕرصایەتی ْەڵپەرێت  ٔ 

 صٔای ْەر ْۀڵێک 

 ی نە ثُی ْەيبَە ثێتە صەرێصەضت

 جێگبی صاسە صٔای ْەر َطکۆ ٔ ئبغجەتبڵیک

 گێجی ثیرکرصَۀەی تەَٓب یەک پهە َەچێتە ضەرێ

                     *** 

 ضی ضبڵە ضێٕو َەسٕارصٔٔە

 ْەرچی جبرێ صێتە یبصو کە سُکبٔو نە ثەرٔاری غبَسەی ضێضا

 ْیچ ئبرەزٔٔو ثۆی َبجٕٔڵێ صەضتی صەيێ

 ْبت ثٕٔ ثە گەرٔٔی يەرگی ثە ضٕێ چۆٌ سەرصەل

 نەَێٕ صڵی سەڵکی غبر ٔ کەضٕکبر ٔ صرأضێضا

 ١٠٢٨ی ئبزاری ٢٢
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 تبثٕٔت

 

 ئبییٍ زَجیرێکە ئەضتٕٔر ثۆ کۆیهەکرصَی ئیُطبٌ

 تبثٕٔتێکە ثۆ َبغتُی ئٕيێض ٔ ئبٔاتی ژیبٌ

 چیتر َییە ئەو تریبکە جگە نە ْۆظ نەثبرثرصٌ

 ٔ ضەر کبرکرصٌژیٍ ٔ يەرگی صۀەضتێتە ضەر سەثبت 

 

 ١٠٢٨ئبزاری 
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 ثیرتە ْبٔچیُى ثیرتە!

 

 ْەرچیى ثۆ ٔتی گٕێت َەگرت

 ثە ضبصەیی ٔتى ثەو ڕێگەیەصا يەڕۆ ترضُبکە

 ثە ثێ گرێ ٔ گۆڵە ٔتى ئۀ ئبگرە صەضتت صأەتێ، صەت ضٕٔتێُێ

 ثە ثێ راڕایی ٔ ثۀپەڕی صٔٔصڵییۀە ، ثەاڵو ثە ئبضبَی 

 بش کرصیيبَبکبَی ژیبَى ثۆ ث

 تۆ گٕێت َەگرت ٔ صٔاجبر ٔەک لەلُەش  ثە سۆغجبٔەڕی 

 سۆی ضٕٔتبیت ئەی کرێکبر.

 ئێطتبظ صەتٕاَیٍ ڕێڕۀەکبٌ ثگۆڕیٍ

 ئبراضتەکبٌ پێچۀاَە ثکەیُۀە

 ْیچ يەکە ٔ ْیچى نێت َبٔێ تەَٓب یەک غت َەثێ

 ئۀیع ثیرکۀەرە ٔ ثەش

 تیثیرکرصَۀە صەتگەێُێتە کەَبرەکبَی ئبرايی ٔ سۆغجەس

 صەتگەێُێ ثە ڕاضتەڕێگبی ئبزاصی ٔ ڕزگبری

 ثۀ سۀَەی ٔەک يۆتەکە ضٕاری ضیُگی ژیبَت ثٕٔە

 ثیر ثکۀە ..ئۀ ْبٔچیُى ثیرثکۀە ٔ ثەش

 ثیرتە ثە صااڵَەکەی َەْبيەتیضا تێپەڕیٍ

 ْەریەک ضیگبری لەيیػًبٌ صەکێػب ٔ 

 ثبضی اليهییەکبَی ضتەيًبٌ صەکرص
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 کبًَبٌ صەکرصثبضی سٕێٍ ٔ تەڵە ٔ صرۆ ٔ ٔغە

 ثیرتە نەژێر صار پرتەلبڵێکضا صاَیػتیٍ

 ٔتت تب ئبٔا نە صژی سۆو ثجەَگى

 ٔتت تب ئبٔا تبک ثى ٔ ثێٓێس ٔ الٔاز ثى 

 َبتٕاَى صەضت نە سۀَەکبَى ثضەو

 ثیرتە چەَض کەیفطبز ٔ سۆغذبڵ ثٕٔو کە ٔتت

 غۆڕظ ! غۆڕظ َەثێ ْەرگیس نەو تبریکییە لٕتبريبٌ َبثێ

 ثیر ثکەیتۀە ٔ ثبغیع ثیر ثکەیتۀەثیرتە ٔتى صەثێ 

 ثۆ ئۀەی غۆڕظ صٔاڕۆژی غۆڕغەکە ڕَٔٔبک ثێ

 ثیرتە ٔتى ثیرکرصَۀە ضەرەتبی ْەَگبٔەکبَە ٔ 

 نە ثیرکرصَۀۀە صەگەیٍ ثە ئبيبَج ٔ سۀٌ.

 

١٠٢٨ 
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 يطەنەدە

 

 سەریکی یبری ثٕٔو ثە ثەرص نە کۆاڵٌ

 ر صۆغەکێکثبٔکى نە کبر ْبتجۆٔە ٔ نەَبٔ دۀغە نەضە

 پبڵی ثە ضەریٍ صاصاثٕٔ ٔ گٕێی نە ڕاصیۆ ئەگرت 

 يطەنەدەیەک ثە تیژی ْبت ٔ نەثەرصەو صەرگبی يبڵەکەيبٌ ٔەضتب

 ثبٔکًیبٌ ثرص.

 يٍ نەتبٔ لیژەی صایکى ٔ گریبَی ثراکەو ثەرصەکبَى تَٕٔض نەصەضت گرتٍ ٔ 

 سطتًُە گیرـبَی غەڕٔاڵەکەيۀە

 بیۀە.چەَض ڕۆژ صٔاتر، تەريی ثبٔکیبٌ ْێُ

 يُی يُبڵ تب عەیبيێک ثەرصەکبَى نە گیرـبَضا ْەڵگرتجٕٔ

 صەيگٕت يطەنەدەکە ثێت ثەو ثەرصاَە نێیبٌ صەصەو

 کە گۀرە ثٕٔو ئۀجب زاَیى ثۆچی ثبٔکى گیرا ٔ کٕژرا

 ثبٔکى نە کۆيپبَیب ڕێکشەری ْبٔکبرەکبَی ٔ 

 ضەرپەرغتیبری سەثبتی ٔاَی صەکرص.

 

 ١٠٢٨َیطبَی 

 

عرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا تێجیُی : ئەو غی

 سٕێُرأەتۀە.
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 )*(     ضەکٍ

 

 َیٕەی جەضتەی نەڕ ٔ ڕٔٔتی

 نە جبيی )تێًص(ەکۀە ْێُبثٕٔە صەر

 "صەی ٔەرَۀە  ثْٕٔبٔاری 

 ئەڵًبش ..تەپە..ڕەدیًبٔا

 غۆڕیجە.. ئبزاصی..ئیطکبٌ

 )**(ئیًبو لبضى..دەضیرەکە"

 کە صەیضٔێُی صەزاَی چەَض

 ع تەيەَی سۆی کۀتٕٔە ٔ چەَض زیرەکەپێ

 ثۆ يەؼریجیع ٔەستێ کٕٔچە ٔ کۆاڵَەکبٌ

 نە تبریکی َمٕٔو صەثٌٕٔ

 کرێی ڕۆژی)ضێ پەَجبیی( ٔەرصەگرت ٔ

 نەَێٕ صەضتی چٕٔلبٔی َێٕ گیرـبَەکەی دەغبر صەصا ٔ

 ثە ڕاکرصٌ صەچٕٔۀە يبڵ

 ثەڵکە تۆزێ ـریب کۀێ

 گەر ضەعبتێکیع کەيتر ثێ، یبری ثکب ٔ

 ێتۀە َبٔ جیٓبَی ئۀی يُبڵثچ
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 ١٠٢٨کۆتبیی َیطبَی 

 

 تێجیُی : 

ضەکٍ ثۀ يُبڵەصۀترا کەنەَێٕ پبش ٔ پۆڵەَی ٔ تێًطەکبَی سەتەکبَی )*(

گٕاضتُۀەی ْبٔاڵتیبٌ کبریبٌ صەکرص.کبری ئۀاٌ ْبٔارکرصٌ ثٕٔ ثۆ 

 .َەـەر ٔ پبرە کۆکرصَۀە ثٕٔ ثۆ غٕـێرەکبٌ

گٕاضتُۀە ثٕٔ نەصەیەی دەـتبکبَی تێًص : جۆرە ئۆتۆيجێێکی َەـەر 

 .ضەصەی ڕاثرصٔٔ نە ثبغٕٔری کٕرصضتبٌ

تەپە ٔ ڕەدیًبٔە ٔ غۆڕێجە ٔ ئبزاصی ٔ ئیطکبٌ ٔ ئەڵًبش ٔ ئیًبو )**(

 .لبضى ٔ دەضیرەکە چەَض گەڕەکی کٕرصَػیٍُ نە غبری کەرکٕٔک

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

ٔەتۀە.سٕێُرا  
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 ·  

 ئێًە ٔ ئێٕە

 

 ئێٕە يٕغەکەکبَتبٌ صەگرَە یەک

 ئێًەظ صڵًبٌ

 ئێٕە جیٓبٌ نەسٕێٍ ْەڵضەکێػٍ

 ئێًەظ سۆغۀیطتیی

 ئێٕە لبلب ثە يەرگ ٔ ثۆ يەرگ پێضەکەٍَ

 ئێًەظ ثۆ ژیبٌ

 ئێٕە گۀرە ضەريبیەصار ٔ صڕَضەٌ

 ئێًەظ ئیُطبٌ.

 ١٠٢٨ی َیطبَی ٢١
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 کطپەیەک

 

 ێرصەی ثەصیبر صٔٔ صەضتە غمبرتۀە سۀ ثرصثٕٔیۀە() ثۆ ئۀ پیرەي

 

 صٔٔ صەضتە غمبرتەی نەعیٍ

 صەثێ تیًبری چی ثکەٌ نەو ژیبَە ثێکەضییەيضا 

 صەثێ غۆضتە چۆٌ ثڕٔاَێ

 نەو ئبـبتی ثەغًەیُەتی ٔ ٔەڕضییەيضا

 کە ئبٔڕ ثۆ ڕۆژاَی زٔٔ صەصەيۀە

 گریبَى صێ ثۆ ئۀ کبتبَەی گەَج ثٕٔو ٔ

 یبٌ ثَٕٔیگبغى پڕ نە ژ 

 ئۀ ڕۆژاَەی ئٕيێض ثە صاْبتٕٔی تبریک  

 ْێسی ئەژَۆ ٔ ٔزەی گیبٌ ثٕٔ

 ئێطتبکەظ نەضەر غۆضتەیەک

 ثەصیبر صٔٔ صەضتەغمبرتەی نەعیُۀە

 صۆظ صايبٔو چۆٌ صەرثێُى سەرجی ڕۆژی

 سۆو ٔ کیژی عبزەثی َب تەعیُۀە؟

 

 ١٠٢٨ئبیبری 
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 !!چەَض کرێکبراَە صەژیى

        (٢) 

 ثڕیبريضا ْەر ئێطتبکە

 غیعرێکی َٕێت ثۆ ثُٕٔضى

 تۆ نە َبٔیب زایەڵە ثی

 يەغشەڵی عیػك ٔ جٕاَیی ثی ٔ پێکراثی

 َەک الی صڵ گٕٔـەکەکبَی پیبٔاَی ئەو ڕۆژْەاڵتە)*(

 پێاڵٔ ئبضب نەپێکراثی

                 

          (١) 

 نە چٕار ڕۆژصا ضێ ڕۆژ ٔ َیٕ

 ْۆظ ٔ ثیرو الی ئۀ ژَەیە

 کبَضثٕٔی ڕلى زۆر نۀ صٔٔژيُەیەنەضەر کبریع صر

 ثە )يٍ(ی ثٕٔ

 ثە صٔٔژيٍ صەزاَێ يٍ ئۀ 

 يٍ ئۀ ثە کێڵگەیەک نە ؼەصر ٔ لٕرثبَی

 يٍ چەَض صڵى نەالیەتی ٔەستێ نەضەر يبـی سۆی ٔ 

 ْبٔڕێکبَی ْەڵئەصات ٔ

 صەگەڕێ ٔئۀ ئۀ ضبتبَە ئەو صڵەو نە صۀری ثباڵی  

 صەثێت ثە ـیضا ٔ لٕرثبَی.
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               (٣) 

 کرێکبر صۆزەسی ثۆرژٔازی 

 )**(لەرەثرٔٔتڕەژٔٔ ٔ تبلی کرصۆتۀە ٔ تیبیضا ثۆتە 

 ثەغی ئەو ْەر کێػبَی تٕٔتُی تبڵە 

 ئۀیع چرٔٔت.

 

      (٢) 

 ْبٔضەرە کرێکبرەکەو

 ۀەڕۆژێ نەکبر ئەْبت

 يبَضٔٔ ٔ غەکەت

 غبَە َەکرصثٕٔ یلژ

 ئۀ ڕۆژە ڕێکۀت ٔا پێػٓبت

 رصثٕٔثۆ کبر َەث یغبَە

 ثەضتبثٕٔ یثە الضتیکێک نە صٔأە لژ

 صەْبت ینێْێُضە ثەجٕاَی 

 ە یبٌَەيساَی صاْێُبَ

 ثە ضەنیمە ئۀ لژە ٔا جٕاٌ ٔەضتب ثٕٔ
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           (٥) 

               

 ئێطتبظ نێى تێک صەچێ تەيەَى چەَض ضبڵە

 ثە ڕٔانەت گەَج ٔ جۀاٌ

 ثەَبسیع نە ضەرٔٔی ضەصەیەکى نەضەر ئەرز

 ثۆیەغە کبتێ َبٔی کرێکبر صێْەر 

 نەجێی سۆو صٔٔر نە ٔیطتی سۆو

 صەڵێى)ثەڵێ( ثەصەَگی ثەرز.

 

          (٢) 

 نەَێٕ جێیب ئەيػۀ سۀو زڕا ثٕٔ

 کچە صرأضێکەيبَى ْبتۀە یبص

 ٔپێُج ضبڵ ثەر نە ئەيڕۆ کە ضی

 یبٕٔو ثە سبڵی پػکُیٍ نەضەر ڕێثج

 ٔايضەزاَی کبتێ ثە پەنە ڕێ صەکب

 صەضتى ڕاکبنە ێصەیۀ

  کرێکبرێک صۆسی تبڵی ئۀ کچە ٔەکَەيضەزاَی 

 پەنەیەتی صٔا َەکۀێ

 نە صەضتضا کبر ٔ ثژێٕی ثە ثڕیبرێک
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       (٢) 

 ثٕٔ ێیبٌنە کۆيپبَیب ضٕٔکە صەيەلبڵصٔٔ ْبٔکبرو 

 ضەرَجًضا کبرـەريب نێٕەکبَی َەسػب ثە ثسە

 ْەر ئۀ ضبتە تێگەیػتى

 تەثب ٔ یەکگرتٕیی ئێًە

 ێ ئۀ صڵشۆظ ثێ ٔ ثجێ ثۀ سٕێًُژ ٔ صزە.نێُبگەڕ

 

 

 ١٠٢٨ئبیبری 

 ڤبَکٕٔڤەر / کەَەصا

 

 )*( گٕٔـەک : زثڵضاٌ

 )**( ڕەژٔٔ : سەڵٕٔز

 

 

 
 

ژيبرە ثاڵٔ ١٠٢٨ی ضبڵی  ٢٢٢تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْەـتەَبيەی ْۀاڵ

 ثۆتۀە.
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 تەَیبیی

 

 َیتثبٔک ئەيرێت..ثۆ صٔاَیگبی يبڵئبٔایی چبٔ ئەگێڕێ ٔ تۆ نۀێ 

صایک ئەيرێت..ثۆ ئبسریٍ يبچی نە یەکتر صاثڕاٌ ثبَگت ئەکب ٔ تۆ نۀێ 

 َیت

 سٕغک ئەيرێت.. ثۆ گٕێجیطتی صٔا یبصگبری يُبڵیتبٌ

 نەضەرەيەرگ ثباڵ گەرصاَی تۆ ئەثێ ٔ  تۆظ نۀێ َیت 

 ثرا ئەيرێت.. ثۆ گێڕاَۀەی غۆسییەکبٌ، 

 ثۆ ثبش کرصَی عبجسیی ٔ ئبغتجَٕٔە صەيضەيییەکبٌ

 ەيەلبڵێ ٔ غەڕەکبٌ،ثۆ ص

 ثۆ پػت نەیەکتر کرصٌ ٔ 

 نەضەر یەکتر ْەڵضاَەکبٌ، ؼەيجبری جیبثَٕٔۀەیە ٔ 

 ثە نێٕی تەتەڵۀە َبٔت ئەْێُێ ٔ تۆ نۀێ َیت

 صەی تەَیبیی..

 ئەی ئەژصیٓبکەی َێٕ ژیُى

 ثۆ ٔات نێى کرص

 پێى ثێژە ثساَى تۆ چیت؟

 

 ١٠٢٨کۆتبیی ئبیبری 
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 َٔجَٕٔی يُضاڵی

 

 سۆو َەصیٕە يٍ يُضاڵی

 ْەر ڕۀڕۀەکەو ـڕێضا

 ثٕو ثە صیم ٔ کۀتًە ژێ زۆر ٔ ئەغکەَجە

 زۆر ثچٕٔک ثٕٔو صەضتى صایە کرێکبری

 نەضەر دیطبثی ئبزاری صەضت ٔ لبچ ٔ ْۆظ ٔ پەَجە

 چ يُضاڵێکی گَٕبِ ثٕٔو

 ثە ثچٕٔکی يەدکٕو ثە گۀرەثٌٕٔ ثٕٔو ٔ 

 يُضاڵیًیبٌ نەثەرچبٔو نەتٕپەت کرص

 ەلڵی گۀرەکبَی ئۀ ڕۆژگبرەی ژیبٌثە ئبرەزٔٔی ع

 سۆغییەکبَی يُضاڵیًیبٌ کۆت ٔ پەت کرص

 يٍ يُضاڵی سۆو َەصیٕە

 نۀەتەی ْەو يٍ ْەر گۀرەو

 ئەگەر يُضاڵیع ثجًۀە نەالی سێساٌ ٔ الی کۆيەڵگە

 ْەيبٌ ئۀ َێچیرە چۀرەو

 يٍ يُضاڵی سۆو َەصیٕە

 چی ئبسر يُضااڵَی ْەژار کەی صەزاٍَ چەغەی يُضاڵی یبَی
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 تبيی سۆغی چییە ٔ چۆَە

 يُضاڵێکی کرێکبری ضیُی ثەصەضت چٕزاَێ يۆصێم یبَی چی

 ضبڵ صٔاَسەی يبَگ صەثبتە ضەر 

 نەژێر یەک صەضت جهی صڕأ یبسٕص کۆَە

 

 ١٠٢٨ضەرەتبی دٕزەیراَی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تێجیُی : ئەو غیعرە نە کۆڕێکی غیعریی نە غبری تۆرَتۆی کەَەصا 

 سٕێُرأەتۀە.
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 صەرۀەی صیرۆکغبرێک نە

 

 ْەرچی ڕۆژە ڕاصەيێُى نەو غبرەی سۆو
 گەرچی غەظ ْەزار ضبڵ صیرۆکی نە پػتە

 صەثیُى کە ثە صڵ گەَجە ٔ پػتیػی کۆو
 ثۆ ئەو غبرەو ْۀری سەيێکی ڕەظ ٔ چڕ 

 نێسيە ثبراَی ـريێطک ضبڵ صٔاَسەی يبَگ ثۆتە تێػٕٔ
 ْەَضێجبریع صار يێٕی کبرەضبتێکە

 زەرص ٔ ڕەغە ٔەکٕ ْێػٕٔثۆڵە سەو ٔ ثۆڵە صەرصی 
 جبرَەجبرێک کە صەیجیُى يەيکەکبَی پڕٌ نە غیر

 تێی ئباڵٌٔ گٕرگ ٔ چەلەڵ، پیرە کەيتیبر
 ْەَضێجبریع ٔا صەَٕێُێ کە ضەردبڵە ٔ 

 چەکێ گٕڵی ثەصەضتۀە ٔ صەڕٔا ثەرۀ ژٔٔاَی یبر
 جبر ٔا ْەثٕٔە يٍ ثیُیٕيە گٕڵەثبر ٔ 

 گٕڵی غۀثۆ ٔ الٔالٔی عەغمی چبَضٔٔە
 جبری ٔاظ ْەثٕٔە سۆی ثێضەَگ َیػبَضأە ٔ 

 ضەص صٔٔژيُی گۀجبَضٔٔە
 ْەر ئەو غبرە ثێ جیبٔازی ثۆتە کێڵگەی ثرضێتی ٔ سەو نەثۆ سەڵک

 َبز ٔ َیعًەت ثۆ چەَض کەضی َبکەش ثەچە
 ْەر نەو غبرەصا ڕۆژگبرێک کچبٌ ْەئٕ لژیبٌ ڕٔٔت ثٕٔ ٔەکٕ ْەتبٔ

 ٔ پڕ نە پەچەڕۆژگبرێ تر ڕێک ٔەک ئەيڕۆ پڕ نە عەثب 
 جبر ٔا ْەثٕٔە ؼەيجبر ثٕٔو ٔ َەیٓێػتٕٔە پێکەَیُى نێ زٔیر ثجێ
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جبریع ْەثٕٔە ڕێی َەصأو صەضتى نە صايێُی تەَٓب سۀَێکی جٕاَی گیر 
 ثجێ

 ئەو کەرکٕٔکە ڕەظ ٔ ضپی ٔ ڕەَگبٔڕەَگە
 صڵی ضٕٔرە ٔەک ضٕٔریی صەَکە ْەَبرێ

 ەرَٔٔیلەت َەيضیٕە نەو  گەريبیە ٔ نەو ْباڵٔەی َێٕ ص
 ضکباڵیەک، گهەییەک ثکب ٔ ثڵێ

 سۆزگەو ثە نێٕاری صەریب ٔ چبٔچبٔێُەی صەو کەَبرێ
 ئبر ْەزار ئبر ئەو غبرەی يٍ پڕ نە ْەَگٕیُە ثۆ صزاٌ  

 نێٕاَهێٕ سەو ثۆ سەڵکەکەی
 ثۆتە ئەـطبَەی ضەرصەو ٔ گرێیەکە ٔ َبکرێتۀە 

 ثەضەرْبتی سٕێٍ چۆڕاٌ ٔ جەرگ ضٕٔتبَیی 
 ئبراضتەیە ڕێ ثکب، َبثڕێتۀەْەتب صیرۆک ثەو 

ٔای صەثیُى تب يەچەکی ضٕٔری ثە گٕڵ َەسػێُرأی گبٔرثبؼییەکی تبزە 
 ٔ َٕێ

 نەَێٕ لەصصی غبر َەئبڵێ
 ْەتبٔی گەغی ئٕيێض ٔ سۀَی ثهٕٔریُی ژیبٌ

 َە ْەڵضێت ٔ َە ضەرصەکب ثەْیچ يبڵێ
 

 ١٠٢٨ی ئەیهٕٔنی  ١٢
 
 

ثاڵٔ  ١٠٢٨ی ضبڵی  ٢٢٥يبرە تێجیُی : ئەو غیعرە نە ْەـتەَبيەی ْۀاڵ ژ
 ثۆتۀە.
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 ڕٔاَیُێک

 

 ٕاٌ صٔٔ ثەرص ٔ ێنە صررزی َ

 اضٔٔسبٔی يبڵێکڕنەژێر صارٔ ٔ پەرصٔٔی 

 اڵێک ْێػتب ْەَبضەی تێضا يبثٕٔ ، ضەیری ئەو صیًەَەی صەکرصضيُ

 ٔەستێ نەغکر ثە )انهە اکجر(ۀە ْبتُە عەـریٍ

 جگە نە کٕغتٍ ٔ کٕغتبر، کۀتُە صزیٍ

 یيبڵیبٌ صز

 تراکتۆر ٔ يبتۆر ٔ پبضکیهیبٌ صزی

 )انهە اکجر(ی تی تر ْبتُە صزیٍ نەضەر صەضتی نەغکرغئٕتۆيجێم ٔ زۆر 

 ٔ نە صڵی سۆیضا صەیپرضی کچە ثێضەَگ تێضەـکری

 ْەر صٔێُێ ثٕٔ صایکی صەیٕت سٕصای ضەرضەريبٌ )انهە(یە

 )انهە( گۀرەیە ٔ صەتٕاَێ چی ثٕێ جێجەجێی ثکبت

 ثکە يیٓرەثبَۀ سٕاصا کچى ْەر ْبٔار ثۆ ئە

 يُیع ئۀە چەَض کبژێڕە نەژێر ئەو ئەو صار ٔ پەرصٔٔە 

 ْەزار جبر پەَبو ثۆ )انهە( ٔ گۀرە ٔ ثبٌ ضەريبٌ ثرصٔٔە

 صەَگی َەثٕٔ

 ثبَگى نێکرص، ـریبو َەکۀت
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 صیبرە )انهە( ەکەی صایکى ٔ ئەو ڕێع چڵکُبَەی ئێڕە نێک جیبٔازٌ

 یەک َیٍ ٔ صٔٔ ضرٔٔت ٔ صٔٔ ئبٔازٌَە صیبرە َساکبَی صایکى ٔ ئەو صڕَضا

 )انهە(ی صایکى ثێضەضەاڵت نەئبضت ئێًە ٔ الیەَگری صزەکبَە

 صاْێُەری غیٍ ٔ گریبٌ ٔ ـیؽبَە

 )انهە(ەکەيبٌ صەضتی ضتەيی گرتٕٔە ٔ 

 ْەرصٔٔ صەضتی نەژێر ثەثبڵی ئەرصۆؼبَە

 

 ١٠٢٨دٕزەیراَی 
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   جبيی ئبرايی نێی صەڕژێ

 

پبژَەی ضتەو ئۀ ڕۆژاَەی  

 کەنهەضەری ژیبَی صەپهیػبَۀە

 ئۀ ڕۆژاَەی گڕی ڕلێکی ئەضتٕٔر ٔ پڕ نە تۆڵە

 نەَێٕ صڵضا نرـەی صەْبت

 ئۀ ضبتبَە کە سەریک ثٕٔ َبئٕيێضی ْەال ثەْەالی صەکرصیٍ

 ئێٕە نە غبسەکبَۀە ، نە نٕٔنەی چەکەکبَتبَۀە صەجەَگبٌ ٔ 

گەکبَتبٌ نێک صەئباڵٌ.ئێًەظ ْیٕای صٔاڕۆژيبٌ نەگەڵ تەلەی تفەَ  

 صەيبَٕت ئبسۆ کەی ثێت ٔ

 ضێجەری ترش ْۀاری ژیبٌ جێجێڵێ؟

 ئبسۆ کەی ثێت پێکەَیُی يُضاڵەکبٌ گٕڵ ثگرێت ٔ

 ضیًبی پڕ نە زەدًەتی سەڵکی ثەغًەیُەت

 ثە غُەثبی کبيەراَیی ٔ ثەستۀەریی تێر ئبٔڕغێٍ ثێت

 ئەيبٌ ٔت ئبسۆ کەی ثێت ٔ 

 ترضی ثەضەر صاصاَی غۀ،

تگیر کرصَی الٔەکبٌ،صەض  

 ضٕٔکبیەتی ضەرجبصەکبٌ،

 ثێذٕريەتی ثە پیرە پیبٔە پػت کۆو ٔ ڕیع ضپییەکبٌ

 جُێٕ ٔ غەق تێٓەڵضاَی ژَبَی ْبيۆغۆکەراٌ
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تۀە.ێثجێ ثە ضەراة ٔ ثڕٔا ٔ َە  

ضيبٌ ثژێتۀە؟ێسۆ کەی ثێت ٔ ضۀزەگیبٌ ڕٔدی ئٕيصەيبَٕت ئب  

 کەی ثێت ثەضتەڵەکی زٔڵى ثتٕێتۀە؟

ڕٔٔيەتی کچبَی چبٔ نە صاْبتٕٔی گەظ ٔ ڕٌٔٔکەی ثێت   

پێکەَیُێک تەڕ ثێتۀە؟ یثە غۀًَ  

 کەی ثێت ژیبٌ ْی سۆيبٌ ثێت، جبرێکی تر 

 ثبرگەی نەگەڵ ثیى ٔ ترش َەپێچێتۀە؟

             *  

 ئێٕەيبٌ کرص ثە لبرەيبَی سۀَەکبٌ

 ئێٕەيبٌ کرص ثە پبڵۀاَی َێٕ غیعر ٔ صاضتبَەکبٌ

ریبصڕەش ثۆ ڕزگبرثٌٕٔ نە گەرصەنٕٔنی پڕ ژاَی ئێٕەيبٌ کرص ثە ـ

 ڕۆژگبرەکبٌ

 ئێٕەيبٌ کرص ثە ْەتٕاَی ْەئٕ صەرص ٔ ثریُەکبٌ

 ئێٕەيبٌ کرص ثە ئەـطبَەی َێٕ الپەڕە ٔ کتێجەکبٌ

 ٔتًبٌ لەیُب ثب ثػکٕژرێیٍ ئۀ ڕۆژە صێ کە ئبزاص ثیٍ

 ثب نە زیُضاَب ثڕزێیٍ، ئۀ ڕۆژە صێ ثێترش ٔ ثێ صڵەڕأکێ

يی تەيەًَبَب ثێیٍ ٔ ثچیٍثە غەلب  

 ٔتًبٌ ئۀاٌ ڕٔدًبٌ، صڵًبٌ، ْەَبضەيبٌ صەالٔێٍُ

 چع نە ضەريب ٔ ضۆڵی ؼەصر

 ئۀ پبڵۀاَە ثە ٔرەی صەيبٌ ژێُێ ئۀ چیرۆکە ثەجەرگەیە

 الی ئێًە ترۆپکی ْیٕا ٔ 
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 الی ضتەيکبریع يۆتەکەی پێػًەرگەیە.

                 *  

 کە لەاڵی سەو ْبتە ْەرەش

ٔصیٕ ضُٕٔرەکبٌ ڕەتڵ ڕەتڵ سۆتبٌ کرصۀە ثەغبراکبتێ نە  

 ثە چەپڵە پێػٕازی ٔ نێکرا

چرای ئبزاصی ْەڵکرا صەزاَرأا  

ثە ـیػەکی  ەکبَی یەکەيی سۆغیضا صڵی ئٕيێضثەاڵو جەسبر...ْەر نە ضبت

 ؼەصر پێکرا

 کە ْبتُۀە ڕێک ْەرٔەکٕ گٕرگی ثرضی

 نەثری ضەرصاَی يباڵٌ

ٕرثبَیبٌ ٔ سسيەتکبراَی چبٔضبؼبَی نەثری ْۀاڵپرضیُی کەضٕکبری ل

 ڕێگبکبٌ

 کۀتُە تباڵٌ.

 سەيی گیرـبٌ ثٕٔ ثە سەيی گۀرەی ئێٕە

 ْەر نە جێٕە..نە یەکەو ڕۆژی ئبزاصی 

 نەثرضی ضاڵٔ ٔ يبچ ٔ ثەیبَی ثبظ

 ضٕاری يبغێُی تبٔاٌ ثٌٕٔ

 چڵکبٔسۆرٔ  َۆکەرەکبَی ضتەيتبٌ نە جبغۀە گۆڕی ثە ثبظ

ْەزار کۆترتبٌ نە گًە سطتصەَگی ضەص ٔ ْەغتبٔ صٔٔ   

ٕ صڵی ئێًەی لٕرثبَیتبٌ صاسطتێصەرگبی ثچٕٔکتریٍ ئبٔاتی َ  

 ثڕیبر ثٕٔ تفەَگ پػٕٔ ثضات
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 ثەاڵو َەسێر..تفەَگ ثٕٔ ثە ْۀری ترش ٔ 

 لەڵەو ثٕٔ ثە ضٕٔژَی ئبزار

 ثٌٕٔ ثە صار ٔ چساٌ ثە جەرگی ئیُطبَی ڕٔٔت ٔ ْەژار

 جەَگ نە صەرگبی ژیبَی صا

ضەرٔ ٔ ثە زەرصژیبٌ ثٕٔ ثە   

ٔ ْبٔضەَگەری تب صٔێُێتبٌصڵی ئێٕەظ نەئبضت سەڵک   

 ڕەق ثٕٔ ٔەک ثەرص

 یەکترتبٌ کٕغت

 ضیًبکبَی غبرضتبَی ژیبَتبٌ کٕغت

 ڕەَگ ٔ غیعر ٔ سەو ٔ ْیٕا ٔ ئبٔاتتبٌ کٕغت

ٕ صەرَٔٔی سۆتبَتبٌ کٕغتێئیُطبَییەتی َ  

 ْبتُە ضەر تەستی صەضەاڵت

 ئۀەی ٔتی َبثێ ٔاثکەٌ

ٕە صٔٔژيُی ئۀ سەڵکە چۀضبٔەیەٌێتی ئئۀەی ٔ  

 ئۀەی ٔتی صزیتبٌ کرص

 ئۀەی ٔتی گەَضەڵٍ، پیطٍ، صزێٌٕ

ثە گٕنهەی )غەرعییەتی غۆڕغگێڕاَە(ی صەضەاڵتی ڕەغی سۆتبٌ ْبتە 

 کٕغتٍ

 سٕێُیبٌ ثەکبضەی ئبزاصی ْبتەڕغتٍ

ٕ ضیبضەتی چەپەڵی ثٕرژٔازیێئێٕە چیٍ ئەی يبتًبتیکی َ  

 صەثێ ثڕۆٌ
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ڵێ لٕيبرچی ڕەظ ٔ تڕۆٌئێٕە کۆيە  

  صەثێ ثڕۆٌ

 ئەيڕۆ ڕۆژی ْیًًەتێکە جبيی ئبرايی نێی صەڕژێ

 جەضتەی ژیبٌ نەژێر جۀری صەضەاڵتی ئێٕەی َگریص ٔا صەڕزێ

 جبيی ئبرايی نێی صەڕژێ

 ئیتر کبتی ڕايبڵیُە صەثێ ثڕۆٌ

 کە ْبتُۀە ٔتًبٌ جێتبٌ نەضەر ضەريبٌ

 ئەيڕۆ ئەڵێیٍ جێی ئێٕە َبٔ زثڵ ٔ سۆڵە

ٔکبیەتی چبرەکە ضەصەیەکی ئێٕەی ضتەيکبرضٕ  

 صەکەیٍ ثە يٕژصاَەی تۆڵە

 

١٠٢٨-٨-١٨  
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 ئۀێ ڕۆژێ

 

غبرۆچکەی  ی کەيئەَضايی پبکەت ـرۆغی  سەڵکی ثۆ ضبالر يذەيەص

چٕارلٕٔڕَە کەنەڕلی ـػبرەکبَی غبرۀاَی چٕارلٕٔڕَە ئبگری نە 

 جەضتەی سۆی ثەرصا

 

 ەڕائۀێ ڕۆژێ سۆر تب ثڵێی ڕەظ صاگ

 تبڤگەی لەْر ٔ ضتەو ٔ زۆر لەڵجەزەی ثٕٔ

 گیرـبَیػى ْێُضە سبڵی نەتبٔ صەرصی ثرضێتی ژیٍ

 ٔەکٕ يریػکی ضەرثڕأ ْەڵجەزەی ثٕٔ

 ئۀێ ڕۆژێ ْەرچی سەڵکی ثەغًەیُەتی ئەو صەڤەرە نەتهەت ٔ ثریُضارەیە

 ٔەکٕ يبضی نەَێٕ صەریبی کڵٶڵیضا يەنەیبٌ ثٕٔ

  نەيال چُگیبٌ ثە ژیبَۀە گرتجٕٔ

 نۀالظ ثەرۀ ـریٕصاٌ ثە َبئٕيێضی پەنەیبٌ ثٕٔ

 ئۀێ ڕۆژێ ژیبٌ ثجٕٔە کَٕێکی ڕەظ نە ْەژاریی ٔ َەْبيەتیی 

 ْەتب صەْبت چرکەچرکە ڕٔدی صەضپبرصو ثە ـەَب

 گەنەئەضتێرەی ئبٔات ٔ ڕۀە يبَگی ثەستۀەریی 

 صەَبرصە ضەـەری صٔٔر ٔ ڕێگبی پڕ نە پێچ ٔ پەَب

 َبئبرايیی ٔ پەغێٕدبڵی سەيی نێضەکرصيە ٔێطتگەی

 ترٔضکەیەک َەصەثیُرا 
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 ڕاثًبڵێ َٕٔتەکی گیرـبَی سبڵی

 چەَض زٔٔ زٔٔ پڕ صەثٕٔو ثە ْەضتێکی نێٕڕێژ نە غەريەَضە ٔ 

 سەجبڵەتی ثەرصەو ْبٔضەر ٔ يُضاڵ ٔ ژیبٌ صەثٕٔو

 ضەرەڕێگبکبَی ژیُى صەپػکُی ٔ

 صەڕۆیػتى ْەتبکٕ الی يرصٌ صەچٕٔو 

 اڵتصەضتۀەضتبٌ .. ثێضەضە

 کڵٶل کڵٶڵ نەثەرصەو ژیٍ صەثٕٔو ثە صڵۆپێک نە ئبٔ 

 نەصەو کەنی ْیچ ثەیبَی ٔ ئێٕارەیەک

 َەيضەثیُی سۆری ْیٕا ٔ سۆزگە ثەچبٔ 

 ثۆیە جەضتەو نەئبگر َب ٔ 

 ڕٔدی ثێگەرصو ضپبرصە ثڵێطە ٔ گڕ

 تبزە ئیتر چع َەغًرصو، ٔەنێ نەڕاضتیضا يرصٔٔو 

 ئەضتٕٔر ٔ چڕصاظ ثپۆغرێى ثە ْۀرێکی پڕ نە ژیُی 

 

 ١٠٢٨ئبثی 
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 ضەـەر نە ئۆکتۆثەری ضبرصص

 ا

            ثۆ ـەرْبص ـەرەج کە ثەصەضتی ؼەصری جەْبنەتی ئیطالو کٕژرا

 

 ئۀ َەیضەزاَی ضەـەری ٔا َسیکە

  پەیتب پەیتب ثبٔەغێُی ڕۆدی ئبزاصی صەکرص

ری غەکری ٔغەی صەَبیە صەو ڕێجٕاراَی ضەرە ڕێگەی تێکۆغبَی ضٕٔ

  ژیبٌ

  َەیضەزاَی نە تبریکیی سٕێُی صەثێ ثە تیساثی گەرٔٔی ٔغە

  صەثێ ثە يبصەی ْۆغجەر ٔ

 سەثبتی چیُبیەتی پێی يٕعتبص صەثێ

 ئۀ َەیضۀیطت ثکٕژەکەی نەَێٕ زەنکبٔی ژیبَضا ثتهێتۀە

 سٕازیبر َەثٕٔ َٕٔضیُەکبَی نە ئێٕارە ڕۆژێکی ئۆکتۆثەری ضبرص

 صٔا يبڵئبٔایی نێ ثکەٌ

بر ثیُیٕيە ئۀ ثٕٔە چۆتە َبٔ چبٔی غیعرۀە ٔزۆرج   

 يطتی صأە نە لەپۆزی ڕضتە غێٕأەکبَی َبٔ کتێجە ڕەَگ زەرصەکبَی

 ضەر ڕەـەکبَی چبیشبَە ٔ کتێجشبَە ثێُبز کۀتٕٔەکبَی غبرصا

  ثیُیٕیػًە ثە پێکەَیُە ضرٔغتییەکەی ئەضپی عیػمێکی زیٍ کرصٔٔە ٔ
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َی لەراغ غبرضٕار ثٕٔە ثۆ َێٕ کۆاڵَە صايبٔەکب  

  ثیُیٕيە ثٕٔە ثە يػت ٔ

  ثٕٔە ثە پێ نەلەی ڕق ٔ

 ثە غەلی ْەق

  ثەَبٔ کبتەکبَب ثەپەنە ڕۆیػتٕٔە ٔ

 گیرـبَەکبَی پڕ پڕ ثٌٕٔ نە دیکبیەتەکبَی ثێکبریی ٔ

 نەغبَۆی یبسیجٌٕٔ ٔ

 نە گۆراَی تبزە ٔ َەثیطترأی جٕاٌ جٕاٌ

  کەضیع چبٔی نێ َەثٕایە..نەگەڵ ْەتبٔ ثبضی سەو ٔ

 يەنٕٔنی ئیُطبَیبٌ صەکرص

 ثیُیٕيە غەلبو ثە غٕێُیب ڕای کرصٔٔە

 ٔەستێکیع نەژێر ْەتبٔی تێکۆغبَی چیُبیەتی ْۆٌ ْۆٌ ئبرەلەی صەرصأە

 کتێت ثۆی ثۆتە ضێجەر ٔ

 ڕێکشرأێکی جەيبٔەریع ثە ٔزە ٔ تیٍ

 ثیُیٕیػًە کە ڕەغەثبی غبر ْەڵی ئەکرص

  ْەر ْێُضەی چبٔ ثُٕٔلێُی ثسر صەثٕٔ

ەرۀە ثە صەضتەیەک کتێت ٔ َبيیهکەی تبزە صەْبتۀەنۀض  

 ْەرچی جبرەظ ثەگژ یەکترا چٕٔثێتیٍ
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  نەصٔای ئۀە ضەص ئۀەَضە ٔ ثگرە زیبتر

 یەکتريبٌ نەَبٔ ضکۆڵەی صاڵ جێگب کرصۆتۀە

 ئۀ نە صٔای سۆی کتێجەکبَی،

  صەضتُٕٔش ٔ ٔتبرەکبَی تەضهیًی ثبراٌ کرص ٔ

سبڵێک نە ئبضۆی ضٕٔری کبرگەراٌثێئۀەی ئبٔڕ ثضاتۀە ثٕٔ ثە   

 ثٕٔ ثە گۆراَی يەنێکی ثبڵػکبٔی َػێٕ ْٔۀرازی ژیبٌ

 ئۀ )ـەرْبص( ە ثٕٔ ثە ئۀیُێکی ضۀز ٔ ثەصار ئەَبَبضێکی ثەرز

 تب ڕەغەثبی ضتەو يبثێ َبچەيێتۀە ٔ ٔەضتبٔە

  ڕٔدێکی ثسێٕ ٔ جٕاَە گػت ضجەیُبٌ

 نەگەڵ یەکەو گًەی کۆتر ئۀ صەثیُى

.ۆرای ثبزاڕی ـرۆغتُی ْێسی کبرا ڕأەضتبٔەنەَێٕ ئبپ  

 

١٠٢٨ی ئۆکتۆثەری ٢٢  
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 صٔا صێڕی ضەرزاری زايێکی ثێئۆلرە!

 

نە  ٢٩٩٢ی ئبزاری ١٢ثە گیبَجەستکرصٔٔ جٕيعە ـبزڵ پێػکەغە کە نە 

غبری کەرکٕٔک نەکبتی گرتُی يَٕەزەيەکەی ڕەدیًبٔە پێکرا، ثەصەو 

 صی  یەکطبَی  دکٕيەتی کرێکبری(گیبٌ ثەسػیُۀە ْبٔاری صەکرص) ئبزا

                                                                 

 

 یەکەو چرپەت

 یەکەو ْبٔار

 یەکەو ٔغەت

 نەیەکەو ڕۆژ

 نەیەکەو کبژێڕی ڕاپەڕیٍ

 نەگەڵ یەکەو گسَگی سۆری ئبزاری َۀەص ٔ یەک

 پە سٕێٍ نەزارتۀە ْبتُە صەر ٔۆنەگەڵ یەکەو صڵ

 کێػب ضەرَجی گػتی ڕات

 ْەر ئۀ صەيە ثتساَیبیە ْبٔڕێێ تەَیبو، چەَض تەَیبیت ٔ 

 چەَضە ثێ پەَب ٔ ثێ پػتی.

 ئبزاصی تێکەڵ سٕێُت ثٕٔ

ثەیەکۀە نۀ ڕۆژەصا ثٌٕٔ ثە کەڤبڵی ئبٔێُەی ڕٔسطبری غبری 

 کەرکٕٔک ٔ 
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 چبٔچبٔێُەی گبٔرثبؼی ژێر ڕەْێهە ٔ ًَەی ثبراٌ

 یەکطبَیع ثٕٔ ثە ْۀرێک ٔ

ضێجەرەکەی چٕٔە ضەر يیتیُگەکبَی غۆضتەکبَی عەرەـە ٔ ضبدەت  

 تەیبراٌ

 دکٕيەتی کرێکبریع ثٕٔە يەتەرێسی ڕلێکی جٕاٌ ٔەک پەنکە زێڕیُە

 ثٕٔ ثە غٕێُی ْەڵٓێُبَی يەتەڵەکبَی ژیبٌ ٔ کبضکێتی ٔرە ت نەضەرَب

 چ لەصەرێکی َبلۆاڵ یەسەی گرتی .. تٕٔغی غەڕ ثٕٔی

 ەيۆڵەت نە غەڕ َبْەر سۆتیع ثٕٔی ْەزار چ

 ْبٔڕێی ڕێگە ڕەَگیُەکەی سەثبتی ضٕٔر

 ثە ْبريۆَیبی )ئبزاصی..یەکطبَی..دکٕيەتی کرێکبریی( 

 غەلبيت پڕ نە ْبٔەڵ ٔ پڕ نە صەَگ کرص

 کە گیبَجبزیت گەیػتە نٕٔتکەی ضەرڕاضتی

 َەک يبڵ ٔ سێساٌ ٔ گەڕەک

 ثگرە ْەر چٕار گۆغەی صَٔیبت

 ثۆ ْەتب ْەتب ثێضەَگ کرص.

 

 ١٠٢٨تػریُی صٔٔەيی  یەکی
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 ئبضٕٔصەیی

 

 ٔصە ٔ ثەستیبرو غبعیری کرێکبراٌ ثىئبی کە ئبضٕ

 ئبغُب ثە صەرصەکبَی ژیٍ نەضەر کبر ثى یبٌ ثێکبر ثى

 ثە زاَطتی يبرکطیسو ْۆغیبرو ثە ڕێگبچبرە

 ڕەَگی ضتەو نە ثٍ صێُى يبنیکیەت ٔ ْێسی پبرە

 ی سەثبت صەَبضێُىتب صەتٕاَى ئبضتەَگەکبَی ڕێ

 نەگەل ْەر ْەَگبٔێکًضا ضیُەی صٔٔژيٍ صەتبضێُى

 چیُەکەو یەکگرتٕٔ صەکەو ٔەک یەک جەضتە صەیطبزێُى

 ئبيبَجى ثۆ ضۆغیبنیسو ٔەک گٕڵی ثبسی صەڕازێُى

 نە ثٍ صەْێُى کۆیهەتی ئیُطبٌ صەثێ سۆی ضەرٔەر ثێ

 صەثێ کۆتبیی پێ ثێُى ثە سەو ٔ ژاٌ ٔ پەتپەتی

 ثێ ؼەصر ٔ زۆرٔ ئبزاص ثُیبص صەَێى جیٓبَێکی تبزە 

 ثۆ ڕۀیُۀەی تبریکی ئەو ژیبَە صەثى ثە سۆر

 ْۆغیبرو يبرکطیطتى َبَبضى ترش يٍ کرێکبری

 پرش ٔ ْەزاراٌ َبنەثبرتریٍ صۆريٍ ٔەاڵيى ثۆ

 يٍ غبعیرو ٔغەو گڕە ٔ ئبيبَجیػى تب ثڵێی ڕٌٔٔ

 نە ڕێێ ڕزگبری ئیُطبَییەت ْەتبٔو ثۆ تبریکیی ثٌٕٔ

 

١٠٢٨ 
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 نیُیٍ

 

 تۆ تەيبغبی پرٔپبگەَضەی صَٔیب کە

 الی ْەَضێ کەش صەکرێی ثە ثیهیًەت ٔ چبٔضبؼی ڕێی ڕزگبری

 الی ْەَضێکی تریع کۆری

 الی زۆریُەی ْێسی کبری ئەو جیٓبَە 

 تۆ صایُەيۆی غۆڕغیت ٔ

 الی کەيێکیع صیکتبتۆری

 ڕۆژێ صەتجەٌ ثە ئبضًبَب ٔ

 َبسی زۀیضاڕۆژێکی تر صەڕٔسێٍُ پەیکەرەکەت صەتکەٌ ثە

 نەضەر َٕێڵی يێژٔٔی تبزە ئۀە تۆ ثٕٔی 

 ضەرضەستبَە ٔەضتبیتۀە ثەڕٔٔی کسی ٔضەر َۀیضا

 الی کەضبَێک ضبتێک کۆيۆَیطتیت غێهگیر

 ضبتێکی تر صژ ثە يبرکص ٔ ئەَگڵطی

 ٔەست ْەیە الی عبغمبَی ضۆغیبنیسو تبکە ضیًبی سۆغۀیطتیت

 لەڵطیی ثەعسێک يبیەی ٔەڕضی ٔ ٔەستیع ْەیە کەال

 الی صٔٔژيُبَی چیُەکەو يبیەی َەگجەتی ٔ ٔثەصثەستیت

 ئبژأەگێڕێکی گۀرەی

 الی سۆغًبٌ ڕێُیػبَضەر ٔ ثەرپبکەری ْەرە يەزَتریٍ ضۀرەی

 چیُبیەتیت نە َیگبیە ئۀ جٕرئەتەی ْەتٕاَی ْەئٕ صەرصێکی
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 ْەتبٔێکەکرێکبر َبٔت الی ثۆیە 

  تیػک ثەسػە ثۆ گػت الیە

 ُی يەزٌ ئەی راثەرئەی ْبٔرێکەو نیُی

 ئێًە ْەرصٔٔ صٔٔ ـبرؼۆَی یەک غەيەَضەـەری غۆڕغیٍ

 ْەرصٔٔک صەضتًبٌ ثە يبرکطۀە گرتٕٔە

 ئۀەی صەضتی يبرکص ثەرصا

 ثبزیُضٔٔظ ثێت، نەڕاضتیضا ٔەک يرصٔٔە

 نەو صَٔیبیەی ثۆلی پڕٔپبگەَضەکبٌ 

 صژ ثە ْێسی ثەغًەیُەت ٔ کۆیالَی کبری کرێگرتە

 ضبٔ ٔ ڕێکبرەصەگرَە ثەر ْەرچی پب

 تۆظ ئبزیسو ْەتب يێژٔٔ ثباڵ ثکب

 َبدەز ْەر ثب ضیر ثشٕات ٔ زٔڕَب نێضا

 جێگەت نەَبٔ صڵی يهیۆٌ يهیۆٌ يهیۆٌ کرێکبرە

 

 ١٠٢٨تػریُی صٔٔەيی  ٨

 

 

 

 

 کۆر : کٕێر

 زٔڕَب نێضا : ئیضیەيێکی کٕرصییە کە صەڵی ضیر ثشۆ ٔ زٔڕَب نێضە.
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 ئبٔێُە

 

 يٍ صڵُیبو ڕۆژێ صاصێ

 َى صەثُە گەيی ڕەَگبٔڕەَگ ٔ غیعرەکب

 ثەَبٔ صەریب ٔ ئۆلیبَٕٔضی زيبَەکبٌ صێٍ ٔ صەچٍ

 ضبتێک صاصێ ئۀ غیعراَە

 صەثُە ضٕژَی َٕٔک تیژ ٔ 

 ثەَبٔ چبٔی ضتەيکبر ٔ ثۆرژٔازیضا ڕۆصەچٍ

 يٍ ئەزاَى صڵُیبغى ْەر ئۀاَەی

 ئەيڕۆ ثەغیعرەکبَی يٍ ثسە صێتە ضەر نێٕاَیبٌ

 ضت ٔ سەیبڵىڕۆژێک صاصێ کۆی ْەضت ٔ َە

 نە صیٕاَێکی لەغەَگضا صەچێ ٔ صەثێتە يێٕاَیبٌ

 صڵُیبو نۀەظ ڕۆژێ صاصێ نەگەڵ کێهی گۆڕەکەيضا

 کەضێک صێت ٔ صەچرکێُێ صەیبٌ ٔێُە

 ئبی صەثێ چەَض ئبضٕٔصە ثى

 ثجیُى ٔا غیعرەکبَى ثۆ سەثبت ٔ ژیبَی چیُی کرێکبر

 ثَٕٔەتە ضەصاٌ ئبٔێُە.

 

١٠٢٨-٢٢-٢٩ 
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 ْێهەک زەرصەکبٌ

 

  زەرصەکبَی ـەرەَطب  ثۆ ثسٔٔتُۀەی کرێکبریی ـەرەَطب کە ثە ْێهەک

 پبغەکػە ثە ثۆرژٔازی ـەرەَطی ثکەٌ َبضراٌ ٔ تٕاَیبٌ

 

 ئێٕە ئۀ پریػکە ئبگرەٌ 

 َیػبَتبٌ صا ئەتٕاٍَ سەريبَی ضەريبیە ثطٕتێٍُ

 ئۀ پەرژیُەٌ ثە چٕارصۀری ثەْبی جٕاَب

 ثڵُضی َبٔ گەرٔٔیئۀ َٕٔزەیەٌ ئەتٕاٍَ ثجُە ْبٔارێکی 

 َٕٔضبٔی ژیبٌ 

 ثۆ تێکۆغبٌ ثجُە ٔزە ٔ ْێس ٔ تٕاَب 

 َیػبَتبٌ صا ئەگەر تەَٓب ئیراصە کەٌ

 تەَٓب ئیراصە ثُٕێٍُ

 صەتٕاٍَ نەجێی ْەر زايێکی ضەر جەضتەی ئەو صَٔیبیە

 صاری گٕڵ ٔ

 ضُۀثەری سۆغۀیطتی ٔ

 غۀثۆی عەغك ٔ 

 الٔالٔی ثەستۀەری ئیُطبٌ ثڕٔێٍُ

 بَتبٌ صا صەتٕاٍَ لبٔەکبَی ئەـطبَەی کۆیهەتیئێٕە َیػ

 ئەو ضیطتەيە چیُبیەتییە تبڵ کەَۀە 
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 صەتٕاٍَ ثجُۀە ْەيبٌ کۆيۆَبرەکبَی ضەصەی جبصە ٔ یبسی

 نەَبٔ ضەَگەرەکبَی پبریطی ضٕٔرصا

 پەرجٕٔی کەڵەکەی ضەريبیە جبرێ تر ثەتبڵ کەَۀە. 

 ئێٕە صەتٕاٍَ گرص ثە گرصی صأاکبَتبٌ

 گەری غەڕی ضەرٔيبڵتبٌثکەٌ ثە ضەَ

 ئێٕە صەتٕاٍَ کۆچ ثکەٌ ثەَبٔ يێژٔٔ ٔ 

 يبرکص ثێٍُ ٔ صەضتێ ثگرێتە ثٍ ثبڵتبٌ

ئێٕە گۆراَییەکی تبزەٌ نەضەر نێٕی ئەو ـەرەَطب يبَضٔٔ ٔ غەکەتەی 

 ئۀرٔپب

 سٕنمێُەری يێژٔٔیەکٍ پڕ نە غبَبزی ٔضەرٔەری 

 ثۆ صەرصەکبَی ژیبَیع رٔدی سۆتبٌ کرصە يەرْەو.

 ْێهەک زەرصەکبَی ضەر غەلبيەکبَی ژیبٌئێٕە 

 ثەو ْەضتبَە غکۆصارە

 ترش ٔ دەضرەتی گۀرەتبٌ سطتە صڵی سبٔەٌ ثەرْەو.

 

١٠٢٨-٢١ ٢ 
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 ضرٔٔصە کرێکبرییەکبٌ
 

ی ٔ یکرێکبرٔ گۆراَی  کۆيەڵێ ضرٔٔص

 غۆڕغگێراَەٍَ
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 کرێکبرێکی تٕٔڕە

 

 سەیبڵ ثب ْەر ثەرز ثفڕێ

 کباڵی غیعرو ثە ثباڵی يەرگی يەیُەتی ٔ ضتەو ثجڕێ

 صەو پڕ غیعر 

 پڕ ثبَگۀاز ْبٔار صەکەو

 ثەَێٕ غەلبيەکبَی ژیٍ ْەر صەچى ٔ صێى

 صەَگی ضرٔٔصو ْەر ثەرزە ٔ 

 صژ ثە کۆیهەتی تفەَگێکى نەضەر پێى

 يٍ کرێکبرێکی تٕٔڕەو                                          

 یبسیى نە جۀر ٔ ضتەو                                          

 ٔغەو ئبگر صەَگى گڕی ثە ثڵێطە                                          

 صەضٕٔتێُى صَٔیبی ئبزار                                           

 تێکضەصەو ئۀ کۆغکەی سۀَی ضەريبیەصاری چڵێطە

 

 ثە ْێالَەئۀ ثبٔەڕەی يێػکی کرصٔٔو 

 ئۀ ڕاثەرەی ْەرصەو َیػبٌ صەصا ڕێگەی

 ْەتب ثڵێی سۆغۀیطتە ٔ

 نەَێٕ صڵضا ثەرزە جێگەی
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 تبریکی ڕأ صەکب ٔ ثۆ سۆی ْەتبٔێکە ٔ تیػک ْبٔێژ 

 ئۀ نەضەرٔٔی يتًبَەیە ٔ  

 ْەَگبٔ َبَێى گەر پێی َەکەو پرش ٔ ڕأێژ

 

 رێکی تٕٔڕەويٍ کرێکب                                           

 یبسیى نە جۀر ٔ ضتەو                                            

 ٔغەو ئبگر صەَگى گڕی ثە ثڵێطە                                           

 صەضٕٔتێُى صَٔیبی ئبزار                                            

 ێطەتێکضەصەو ئۀ کۆغکەی سۀَی ضەريبیەصاری چڵ
 

 چەَض ثەئبزارە ٔ چەَض ضەستە

 ثەصەضت تەـرەلە گیرۆصەی سەو ٔ ژاٌ ثى

 ثەاڵو َە غەکەت َە يبَضٔٔو

 ثۆ ڕزگبرثٌٕٔ نەژێرصەضتیی

 ئٕيێضی ژیٍ عەزيی نەَێٕ صڵضا چبَضٔٔو

 يٍ کرێکبرێکی تٕٔڕەو                                      

 نە جۀر ٔ ضتەویبسیى                                      

 ٔغەو ئبگر صەَگى گڕی ثە ثڵێطە                                     

 صەضٕٔتێُى صَٔیبی ئبزار                                    

 تێکضەصەو ئۀ کۆغکەی سۀَی ضەريبیەصاری چڵێطە
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 صەثب ْەئٕ تُۆک تُۆک ثڕژێیُە َێٕ جۆگەی سەثبت

 چەيی تێکۆغبٌ ْبژەی ثێ

 ڕاپەڕیٍ ثُیبصَێیٍ صَٔیبی ئبضٕٔصە ثە

 ئەگەر سۆيبٌ زَجیرەکبَی صەضت ٔ پێ َەپطێُیٍ

 چبٔ نەصەضت ثَٕٔی ـریبصڕەش گەنێ ثێکەڵک ٔ ثێطٕٔصە

 يٍ کرێکبرێکی تٕٔڕەو                                      

 یبسیى نە جۀر ٔ ضتەو                                     

 ٔغەو ئبگر صەَگى گڕی ثە ثڵێطە                                     

 صەضٕٔتێُى صَٔیبی ئبزار                                    

 تێکضەصەو ئۀ کۆغکەی سۀَی ضەريبیەصاری چڵێطە

 

 ١٠٢٢ئبیبری 
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 صاچۆڕاَی ئٕيێض

 

 َبيەیەک ثۆ يرۆڤە َٕٔضتٕٔەکبٌ                                

 

 صەثب ْەڵجێ سۆرێکی َٕێ

 ئیُطبٌ سبڵیی ثێ نە تبضە

 ئبضٕٔصەیی ثبڵ ثکێػێ

 ثەضەر ترپەی صڵ ْەَبضە

 

 چەپکەگٕڵی یبصۀەری

 صەَێرو ثۆتبٌ گەر َەيبو

 سۆ نەَبٔ صڵتبٌ صەچێُى

 صەڕٔێى ٔەکٕ تبزە َەيبو

 

 يٍ ٔ تۆ صٔٔریع ثیٍ نەیەک

 صڵ ٔ ْەضتًبٌ پێکۀەیە

 نەژێر گسَگی ئبزاصی

 صەسٕێُیُۀە ْەڵجەضتًبٌ
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 یەکطبَی صەکەیُە چەتر

 صەژیٍ نەژێر ضێجەریضا

 ئۀکبتە ژیبٌ صەثیُیٍ

 ئۀیٍ ڕێکە ثەثەریضا

 

 ئبيبصەیٍ ثۆ ئۀ ئبيبَجە

 ثجەَگیٍ تبکٕ صەتٕاَیٍ

 ئٕيێض ثەریُە َێٕ صاڵٌ

 ئێًە پێػڕۀیٍ ٔ جٕاَیٍ

 

 ەسعصاصەگیرضێیٍ ڕَٔٔبکی ث

 نەگەڵ ئٕيێض ْەرصٔٔک تەثب

 ئبٔازی سەثبت گٕێ صەصەیٍ

 ڕەَجی ضتەو صەصەیٍ ثەثب 

 

 ئۀ ئبٔاتەغًبٌ صێتە صی

 صەگەیٍ ثە ڕۆژی سۆ ثە سۀٌ

 ٔەکٕ ئیُطبٌ صەژیٍ جٕاَی

 صەَەسػێُیٍ ْەر ٔەکٕ تۀٌ

 

 ١٠٢٢ئبیبری 



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

333 

 

 

 یەکجٌٕٔ يەرجی ضەرکۀتُە

 

 ْەَبٔی سۆو َبسۆيۀە

 ی سەو ٔسەـەتَبسی سۆو َبکەيە کبَگب

 ثە پەیًبَی صرۆی ئۀاٌ َبثى ثە ثبڵُضەی ـڕیٕ

 سۆو ْبٔارو

 ثبَگۀازو

 نەضەر زاراٌ صەثًە ضرٔٔصێکێ چڕیٕ

 ڕێگبو ضەستە                                             

 پڕ نە ْەڵضێر ٔ کۀتُە                                            

 صەَێًە الٔە صٔٔثەرەکی ٔ ڕق ٔ کیٍ                                     

 یەکجٌٕٔ يەرجی ضەرکۀتُە                                            

 

 کاڵٔی ضەر تٕٔڕ ْەڵضەصەو

 صەضت َبگرو ثەکاڵٔۀە

 صەضتەپبچە صاَبَیػى چبٔ نە ئٕچە ٔ 

 تەيجەڵ ثەصیبر گۆغتی چۀر ٔ پاڵٔۀە

 تەکبٌ صەصەو ثەرۀپێػێ

 َجی سۆيى ال ڕَٔٔەئبيب

 ْەَگبٔو َبگەڕێتۀە ثەرصۀاو ثەرۀ پێع چَٕٔە
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 ڕێگبو ضەستە                                                 

 پڕ نە ْەڵضێر ٔ کۀتُە                                            

 ٔ کیٍصەَێًە الٔە صٔٔثەرەکی ٔ ڕق                                         

 یەکجٌٕٔ يەرجی ضەرکۀتُە                                            

 

 صرەص ٔ دەضرەت ٔ ْەژاری

 ْەر تەَٓب يەیُەتی سۆو َیٍ 

 ثەڵکٕ زَجیری ژیبَی ْەئٕ سەڵکی ضتەيضیضەی ڕٔٔی زۀییە

 ثۆیە صڵُیبو ثەرسٕرصاَى ثەپػتیٕاَی يبرکص ٔ ڕێجبزەکەی

 ڕٔٔ نە نٕٔتکەی ضەرـرازی ٔ 

 پػت نە َػێٕی ٔ َۀییە

 ڕێگبو ضەستە                                                      

 پڕ نە ْەڵضێر ٔ کۀتُە                                            

 صەَێًە الٔە صٔٔثەرەکی ٔ ڕق ٔ کیٍ                                        

 یەکجٌٕٔ يەرجی ضەرکۀتُە                                            

 

 چەک ٔ ئباڵ ٔ کتێجى ثەصەضتۀەیە ٔ 

 ڕزگبرثٌٕٔ نە کۆیهەتی سۆی سساَضۆتە ْۆظ ٔ ثیرو

 چۀضێُەراٌ نەضەر دٕکى ڕاصەيبڵى

 ثۆ ئبزاصی ٔ ضۆغیبنیسو کرێکبری ڕۆغُجیرو
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 ڕێگبو ضەستە                                                      

 پڕ نە ْەڵضێر ٔ کۀتُە                                            

 صەَێًە الٔە صٔٔثەرەکی ٔ ڕق ٔ کیٍ                                      

 یەکجٌٕٔ يەرجی ضەرکۀتُە                                            

 

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 ضەص ٔ ضی ئەیبرە ئەيڕۆ
 

 ١٠٢٢ثۆ ئەیبری                                                            

 ضەص ٔ ضی ضبڵە ڕەَگى ْەر ضٕٔرە

 صڵى یەکپبرچە کبَیبٔی ئەڤیٍ گڕی تۀَٕرە

 ضبڵە غەلبو ثەرَبصا ـريێطکی چبٔی ْەر ئۀ يُضاڵەو ضەص ٔ ضی

 ئٕيێضی صڵی ئۀ کرێکبرەو ضەص ٔ ضی ضبڵە يەیُەتی ٔ ضتەو

 ْەژاری ٔ دەضرەت یەسەی ثەرَبصا

 ْەر نە ثًَٕٔۀە صەضتێکى کبرە ٔ سەریکی ثەرْەو

 صەضتەکەی ترو ضەص ٔ ضی ضبڵە

 ثۆ ضبڕێژکرصَی صەرص ٔ يەیُەتی ٔ زايەکبَی ژیٍ پڕە نە يەرْەو

 

 ٌ صەَگىضەص ٔ ضی ضبڵە ْەر ْەيب

 ْەر ْەيبٌ ڕەَگى

 ْبٔاری ْەيبٌ گەرٔٔی تبڵگرتٕٔو

 نە ئبضًبَەکەی سەثبت ٔ غۆڕظ، ڕاپەڕیُەکبٌ

 ْەيبٌ ثبڵُضەی دەزی ثبڵگرتٕٔو

 

 ضەص ٔ ضی ضبڵە يٍ يبَیفێطتى نەَێٕ صڵ َبٔە

 جەضتەو زايضارە ٔ گۆراَیػى سۆظ

 ضەص ٔ ضی ضبڵە ئبْەَگی ثەرزو تب ثڵێی ثەجۆظ
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 ژٔای زۆرصار ْەر نە ثًَٕٔۀە ثۆر

 صڵگیرتر صەکبت

 ڕەَگیُتر صەکبت زَجیری صەضتى

 ثە ژاری ئبییٍ

 ْەضتی َیػتًبٌ

 ثە يٕڵکبیەتی ٔ پیرۆزی سێساٌ

 ْەالثەْەال ٔ نەتهەتتر صەکبت سۀٌ ٔ يەثەضتى

 

 ضەص ٔ ضی ضبڵە ْەر ْەيبٌ صەَگى

 ْەر ْەيبٌ ڕەَگى

 ْبٔاری ْەيبٌ گەرٔٔی تبڵگرتٕٔو

 ظ، ڕاپەڕیُەکبٌنە ئبضًبَەکەی سەثبت ٔ غۆڕ

 ْەيبٌ ثبڵُضەی دەزی ثبڵگرتٕٔو

 

 نۀ ڕۆژۀەی ْەو لەـەضەی ضیُگى تەَگ ٔ ْەَبضەو ضٕار ٔ تبضێُرأ

 ضەريبیەظ ثۆتە يێرصەزيەی ژیٍ ٔ 

 نەثۆ ئبرايیى ثۆيجێکە ٔ چێُرأ

 ْەر نە ثًَٕٔۀە چٕار الو ئبگرە ٔ 

 ژیبٌ تەَضٔٔرە ٔ صۆزەسە ثَٕٔى

 ثىثۆیە الو ڕَٔٔە یەکگرتٕٔ َە

 یەکێتیى َەثێ نەو جەْەًَە لٕٔرضە صەرچَٕٔى
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 ضەص ٔ ضی ضبڵە ْەر ْەيبٌ صەَگى

 ْەر ْەيبٌ ڕەَگى

 ْبٔاری ْەيبٌ گەرٔٔی تبڵگرتٕٔو

 نە ئبضًبَەکەی سەثبت ٔ غۆڕظ، ڕاپەڕیُەکبٌ

 ْەيبٌ ثبڵُضەی دەزی ثبڵگرتٕٔو

 

 ضەص ٔ ضی ضبڵە ٔێُەی غیکبگۆو ثە ضیُگۀەیە ٔ 

 ەو یەک یەکلٕرثبَییەکبَی يبچ صەک

 ثبٔەغیبٌ صەَێى ْەڵضەگرو َبزیبٌ

 ضەریبٌ صەسەيە ضەر ڕاَی يێژٔٔ

 گٕێ صەگرو نەثۆ ضکباڵ ٔ ڕازیبٌ

 ضەص ٔ ضی ضبڵە ثەگەَجی يبٔو پیریی َبَبضى ثب کبت ثێ ٔ ثڕٔا

 ئبسر َۆغیٕيە غەراثی سەیبڵ

 ثە يەززەی ئبڵی ثبٔەڕ ٔ ثڕٔا

 

 ضەص ٔ ضی ضبڵە ْەر ْەيبٌ صەَگى

 گىْەر ْەيبٌ ڕەَ

 ْبٔاری ْەيبٌ گەرٔٔی تبڵگرتٕٔو

 نە ئبضًبَەکەی سەثبت ٔ غۆڕظ، ڕاپەڕیُەکبٌ

 ْەيبٌ ثبڵُضەی دەزی ثبڵگرتٕٔو
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 ضەص ٔ ضی ضبڵی تریع پێُەگب ثەری تەلەنال ٔ ڕەَج ٔ تێکۆغبٌ

 يبرکص ئباڵيە ٔ غەلبو َیػتًبٌ

 سەثبتیع ْەيبٌ ْبٔڕێکەی جبراٌ

 برگەر ئێًەی يەیُەتچێژضەص ٔ ضی ضبڵە ضەص ٔ ضی ضاڵٔ نە ئێًەی ک

 ثۆ ضۆغیبنیسو ٔ صَٔیبی یەکطبَی صەثیٍ ثە ئبٔاز

 ْەئٕ صەثیُە زاری ضرٔٔصثێژ.

 

 ضەص ٔ ضی ضبڵە ْەر ْەيبٌ صەَگى

 ْەر ْەيبٌ ڕەَگى

 ْبٔاری ْەيبٌ گەرٔٔی تبڵگرتٕٔو

 نە ئبضًبَەکەی سەثبت ٔ غۆڕظ، ڕاپەڕیُەکبٌ

 ْەيبٌ ثبڵُضەی دەزی ثبڵگرتٕٔو

 

 ١٠٢٢َیطبَی 
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 ثەرۀ غٕراکبٌ
 

 ثب کۆٔەثیٍ نە صۀری یەک

 ضبزکەیٍ کۆثَٕٔۀەی گػتی

 ئیراصەيبٌ تۆکًە ٔ سەثبت

 ثەْێس ثێ پتۀ ثێ پػتی

 

 سۆ چەکضارکەیٍ نە غٕراکبٌ

 پیبٔاٌ ٔ ژَبٌ صەضت نە صەضت

 ْەئٕ ٔەک یەک جەضتە ٔ تۆکًە

 ْەَگبٔ ثُێیٍ ثۆ یەک يەثەضت
 

 صەضەاڵتەکبَی غٕرا

 ەزٌثُبؼەی سۀَێکٍ ي

 ڕزگبرثَٕٔە نە کۆیهەتی ٔ 

 ْێُبَەصی ْیٕا ٔ دەزٌ
 

 صەثیٍ ثە ثەرثەضتی ْێرظ

 ْێسی صٔٔژيُبٌ صەغکێُیٍ

 ئبضبیػی ڕاضتەلیُە ٔ 

 ئبزاصی ـەراْەو صێُیٍ
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 نە نٕٔنەی چەکی سەثبتًبٌ

 گٕڵ ثۆ سەڵک ٔ گڕ ثۆ صٔٔژيٍ

 ْەئٕ صەثیٍ ثۀ زریبَەی

 تێکضەصا صَٔیبی ضەرۀثٍ

 

 یبٌصەثیٍ ثە گۆراَی ژ

 ثە ثسە ثۆ نێٕی يُبڵ

 صەثیٍ ثە ثبؼی سۆغُٕٔصی

 ثە غکۆـە ثۆ کٕڵًی ئبڵ

 

 ثب ثێتە يەیضاٌ غٕراکبٌ

 ثب ثە ثبَگۀازی گٕێ کەڕ

 صَٔیبیەکی َٕێ ثُبص َێیٍ

 سبڵی نە چۀضبَۀە ٔ غەڕ.

 

 ١٠٢٢غٕثبتی 
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 جەَگبٔەراَی یەپەژە

 

 صەضتًبٌ نە صەضتی پیبٔ صایە

 ثەرپەرچی سەو صەصەیُۀەئبيبَجًبٌ ْەر ئبزاصییە ٔ 

 ثۆ ثەرگری نە ئبزاصی ٔ غکۆی ئیُطبٌ

 گرۀی ئەو ثەرسٕرصاَە صەثەیُۀە

 کۆیهەتی ڕەت صەکەیُۀە                              

 ثۆ تبریکی صەثیٍ ثە گڕ                             

 ەثۆ ژیبَێکی غبیطتە ثە يرۆڤی ئەو ضەرصەي                            

 صەثیٍ ثە ْەڵۆی ثەرزەـڕ                           

 

 ژیبٌ ثە ثێ ْەتبٔی گەظ

 ٔەک ثیری صاعع تبریکە

 ڕێی ضەَگەر گرتٍ نە سەثبت

 ٔەک تبڵە ئٕی ضەر ثبریکە

 

 کۆیهەتی ڕەت صەکەیُۀە                              

 ثۆ تبریکی صەثیٍ ثە گڕ                             

 ثۆ ژیبَێکی غبیطتە ثە يرۆڤی ئەو ضەرصەيە                            

 صەثیٍ ثە ْەڵۆی ثەرزەـڕ                           
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 ئێًەی یەپەژەی چەک ثەصەضت

 کبَگبی ئبگر، غبسی ضەستیٍ

 الـبٔ ئبضب

 ئبضتەَگەکبَی سٕراـە ڕاصەيبڵیٍ

 ئێًە گسَگی ْەتبٔیٍ

 ثۆ ثبڵُضەی ضەرـرازی پەڕیٍ، ثبڵیٍ

 

 کۆیهەتی ڕەت صەکەیُۀە                              

 ثۆ تبریکی صەثیٍ ثە گڕ                             

 ثۆ ژیبَێکی غبیطتە ثە يرۆڤی ئەو ضەرصەيە                            

 صەثیٍ ثە ْەڵۆی ثەرزەـڕ                           
 

 سٕێًُبٌ نە َبٔ الپەڕەکبَی صیرۆک ٔ

 ٔاڵتی سەو ثۆتە ضَٕجٕل 

 گۆراَیًبٌ ثۆ یەکطبَی پیبٔ ٔ ژَبٌ

 صەسٕێُێ ْەرٔەکٕ ثٕنجٕل
 

 کۆیهەتی ڕەت صەکەیُۀە                              

 ثۆ تبریکی صەثیٍ ثە گڕ                             

 ثۆ ژیبَێکی غبیطتە ثە يرۆڤی ئەو ضەرصەيە                            

 صەثیٍ ثە ْەڵۆی ثەرزەـڕ                           
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 صەثب نەغکری جەْبنەت ثساَێ ئێًەی یەپەژە

 گیبٌ نەضەر صەضت تبرای کۆیهەتی تٕٔڕ صەصەیٍ

 چبٔ نە ْەتبٔی یەکطبَی ٔ ضەرـرازی صەثڕیٍ ٔ

 ئباڵی ئبزاصی ْەڵضەکەیٍ

 

 کۆیهەتی ڕەت صەکەیُۀە                              

 ثۆ تبریکی صەثیٍ ثە گڕ                             

 ثۆ ژیبَێکی غبیطتە ثە يرۆڤی ئەو ضەرصەيە                            

 صەثیٍ ثە ْەڵۆی ثەرزەـڕ                           

 

 ١٠٢٢ضەرەتبی يبَگی کبََٕٔی یەکەيی 
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 دکٕيەتی کرێکبری

 

 جەضتەی زايبری ژێر کبرو

 تی ٔ سەو ثێ عەجًبَەنە تبٔ ئێػی ثرضێ

 ثێ ئۆلرەیە

  ثۆ ثەرگری نە ثَٕٔی سۆو

 گبرگە ٔ جبصەو کرصە ضەَگەر

 ئباڵی ضٕٔرو َب ثەضُگی ئبضًبَۀە

 ثەگژ زریبَی ژاَب چٕٔو

 صٔا ئبيبَجى نە سۆو پێچب ٔ

 تبجە گٕڵیُەی ڕَٔٔبکیى کرصە ضەر غٕٔو

 صێًە يەیضاٌ..ثۆ ثٍ ثڕ ثَٕٔی َبیەکطبَی ٔ ْەژاری

 کٕيەتی کرێکبریثب صايەزرێ د

                 * 

 يٍ سبٔەَی گػت صاْبتی ئەو گۆی زۀییەو

 کەچی نەژێر َبڵەی صەضتەَگی ٔ ثرضێتی

 پػتی ژیبَى چەيبٔە

 ئەيڕۆ ثەصەضت يرصَێکی نەضەرسۆٔە صەَبڵێُى

 ضجەی زەَگی ڕزگبری ْەئٕ ثەغەرو

 يژصەی ْیٕاو ثۆ ئۀ ڕۆژە
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 نە تٕێی ْەضت ٔ ْۆغى َبٔە

 .ثۆ ثٍ ثڕ ثَٕٔی َبیەکطبَی ٔ ْەژاریصێًە يەیضاٌ.

 ثب صايەزرێ دکٕيەتی کرێکبری

                                      * 

 ْەرچی سەيە ثە ئبگری تێکۆغبَى صەیطٕتێُى

 چی چۀضبَۀە ٔ ضتەيە

 تەَٓب ثۆ یبصگبری يێژٔٔ

 ثە ـەرْەَگی صَٔیبی ڕاثرصٔٔی صەضپێرو

 نۀێ ئیتر َە يُبڵ ثۆ غیر صەگری ٔ

 تیُٕێتی ٔ تبيەزرۆیی ْیچ گەرٔٔیەک صەتبضێُێ َە

 نۀێ ئیتر ثۆ ْەيیػە يٍ ئیُطبَێکی ئبزاصو

 صێًە يەیضاٌ..ثۆ ثٍ ثڕ ثَٕٔی َبیەکطبَی ٔ ْەژاری

 ثب صايەزرێ دکٕيەتی کرێکبری

* 

 گۆراَییەکبَى پەیبيی ثەْبرێکٍ تەڕ ٔ ضۀز

 ثەراثەری تیبیب پڕ ثە پڕی گەرصٌٔٔ

 ظ صەَٕێُێنەَبٔ چبٔی ئیُطبَەکبٌ گە

 ضەرکٕت ٔ زەثر ٔ زەَگ ٔ زۆر

 گٕڵی يەرگی ثٕرژٔازی نە کێڵگەی ژیبٌ صەچێُێ

 غریشەی صەَگی ْبٔارو ثۆ ئبزاصی
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 گٕێی گػت صَٔیب صەزریُگێُێ

 صێًە يەیضاٌ..ثۆ ثٍ ثڕ ثَٕٔی َبیەکطبَی ٔ ْەژاری

 ثب صايەزرێ دکٕيەتی کرێکبری

                         * 

 ڕۆژەصەثب ْەئٕ ثۆ ئۀ 

 ٔەک یەک گیبٌ ٔ یەک ثیر ٔ ْێس

 يبرغی ْەضتبٌ ٔ غۆڕغًبٌ

 ثە ثەریُی ْەئٕ جیٓبٌ صەَگ صاتۀە

 ثب ثبَگۀاز ٔەک ڕەْێڵە ثەضەر ضەری ضتەو صاکەیٍ

 تب ئبَٔگی سۀَەکبًَبٌ صەریبیەک یێ

 ثە پبَبیی کٕرەی زۀی پەَگ سٕاتۀە

 صێًە يەیضاٌ.. ثۆ ثٍ ثڕ ثَٕٔی َبیەکطبَی ٔ ْەژاری

 صايەزرێ دکٕيەتی کرێکبریثب 

 

                                            

 ٢٩٩٠دٕزەیراَی 

 ْۀنێر
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 پڕجۆظ ثێ کٕٔرەی سەثبتى
    

 ثە ڕەَج يێژٔٔی پڕ ضەرٔەریى صۀَٕضًۀە

  ڕۆژ ڕەغی ٔ يەیُەتی ژیُى

 ثە یەک َیساو صەثەضًۀە

 ئۀ َیسايە نە َێٕ صەثەو

 وژیُی ئیُطبٌ ڕَٔٔبک صەکە

                         

  پڕ جۆظ ثێ کٕٔرەی سەثبتى                                      

 تب صەگەيە صٔا ئبٔاتى                                      
                                                           

  ثۆ ئبزاصی ٔ ثۆ ڕزگبری

 ثۆ صَیبی صٔٔر نە ضتەو ٔ

 ڕ ئبضٕصە ٔ ثەستیبریپ

 ڕێی غۆڕغی کۆيۆَیطتیى گرتۆتە ثەر

 صژی ضەريبیەصاری چٕٔيەتە ضەَگەر

 ضۆغیبنیسيە ئبضۆی ژیبٌ

 ثب ڕزگبر ثێ ْەئٕ ثەغەر

 ثە پێػەَگی کرێکبراٌ
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 پڕ جۆظ ثێ کٕٔرەی سەثبتى                                            

 تب صەگەيە صٔا ئبٔاتى                                             

 

 ئەو صَٔیبیەی يٍ صەیجیُى

 ضەرتبپب کٕێرۀەرییە

  ئەو َیسايە

 جەْم ٔ ْەژاری ٔ صەضت تەَگی ٔ ثەرثەرییە

 ژیُی یەکطبٌ ٔ ئبزاص ٔپڕ نە ضەرٔەریى صۀێ

 تب ئیُطبَی تیب ثطرۀێ

   

 پڕ جۆظ ثێ کٕٔرەی سەثبتى

 تب صەگەيە صٔا ئبٔاتى

 ٌکباڵَیى ئیُطبَى ئیُطب 

 غبیبًَە ئبزاصی ژیبَى

 صەيۀێ ئەو َەزيە تێک صەو

 گڕ نە ْەرچی کۆَە ثەرصەو

 ثە ئبگری تٕاَب ٔتیُى

 ڕَٔٔبک ثێ ضەرتبپب ژیُى
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 پڕ جۆظ ثێ کٕٔرەی سەثبتى                            

 تب صەگەيە صٔا ئبٔاتى                             

                 

                                                  ٢٩٨٢ 

 ْۀنێر                                                 

             

  

 

 

 

 

 

دەنمەی ئەصیجبَی “ئۆرگبَی ر"  گۆڤبری "ڕاثّ  نّ  و غیعرِ تێجیُی: ئّ

ٌ  الیّ ٔ صٔاتریع نّ  ِٔ صا ثاڵٔثۆتّ ٢٩٨٢ی ضبڵی  ٢ ژيبرِکۆيۆَیطت" 

ضرٔٔص ٔ نە کبضێتی   تّ راٌ عەثضٔنڕەدًبٌ"  کرأِ َض "کبيّ ريّ َّْٕ

صا ثاڵٔ  ٢٩٩٣صايەزراَضَی دیسثی کۆيۆَیطتی کرێکبری عێراق نە ضبڵی 

 کرأەتۀە.
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 غەپۆڵی صەریب

 

 ثب غەپۆڵ صا صەریب ْەضتبٌ ٔ ڕاپەڕیٍ

 صاَەيرکێ کەؾ ٔ کٕڵی َبڕەزایی

 ثب گٕێی نێجێ

 تۀأی صَٔیب گٕێی نێجێ

 ێُێ پػتًبٌ نە ژێر ثبری ضتەو چەيبثۆٔەْەتب صٔ

 ْەتب صٔێُێ ْبٔارێک ثٕٔیٍ کپ ٔ سبيۆظ

 ئەيڕۆ صَٔیب صێُیُە جۆظ

 ڕاپەڕیٕیٍ                                              

 صەریبێکًبٌ صأەتە پێع                                              

  نێ َبگەڕێیٍ صەَگًبٌ کپ ثێ                                             

 ْەَگبٔيبٌ َبٔە ثەرۀ پێع                                             

                

 زۆر نە يێژە سۀٌ ٔ دەز ٔ ئبرەزٔٔەکبٌ

 نە زیُضاَی صَٔیبی ڕەغی چیُبیەتی پەل ثەضت صەکرێٍ

 ْەر نە لۆزاسەی سەیبڵ ٔ ْەَبضە ضبرصی صەپٕکێٍ

 بيەو ثە ئبگری صاسی ضتەو تۆيبرکرأەژیبَُ
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 نە صەرٔازەی زۆر ڕێگبصا

 زۆر صەرگبو ثەڕٔٔ صاسرأە

 ْەتب ْبژەی یەکگرتُى نە ڕٔٔثبری ڕزگبریضا

 ثەگٕێی جبصۀ کۆاڵٌ صأە

 ڕاپەڕیٕیٍ                                            

 صأەتە پێع صەریبیەکًبٌ                                            

 نێ َبگەڕێیٍ صەَگًبٌ کپ ثێ                                           

 ْەَگبٔيبٌ َبٔە ثەرۀ پێع                                            

            

 ثب ثػەکێ ئۀ ئباڵ ضٕٔرە َەضرۀتٕٔەی

 کە ْەيیػە نە َبٔ صاڵ غەکبٔە ثٕٔ

 ەریُەیثب ثػڵەلێ ئۀ گۆيە يەَگە ث

 ژیبٌ تیبیب ْەر زَجیر ثٕٔ

 ڕاپەڕیُى ضرٔٔصێکە ٔ نەضەر زارە

 ثبَگۀازێکە ئێجگبر ثەرز

 ثۆ صَٔیبیەکی یەکطبَە کە جٕاَتر ثێ نە ْەيیػە

 ڕاپەڕیٕیٍ                                           

 صەریبیەکًبٌ صأەتە پێع                                           
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 نێ َبگەڕێیٍ صەَگًبٌ کپ ثێ                                          
 ْەَگبٔيبٌ َبٔە ثەرۀ پێع                                          

               
 ئۀا ْبتیٍ

 ثە پبَبیی غەلبيەکبٌ ضرٔٔص صەڵێیٍ
 ثٕرکبَی غۆڕغێکی َٕێیٍ

 يٕژصەی سۆرێکی َٕێیٍ ْەڵضێیٍ
 ڕپۆغی چۀضێُەرثب ثهەرزێ عەرغی زێ

 ئۀا ْبتیٍ کێ سۆی صەگرێ
 نەئبضت زریبَی غۆڕغب ؟ 

 ڕاپەڕیٕیٍ                                          
 صەریبیەکًبٌ صأەتەپێع                                          
 نێ َبگەڕێیٍ صەَگًبٌ کپ ثێ                                         
                                          

 
 ْەَگبٔيبٌ َبٔە ثەرۀ پێع

 ٢٩٩٢ی کبََٕٔی صٔٔەيی  ١٢
 ْۀنێر              

 
 

  ِٔ راٌ عەثضٔنڕەدًبٌ"ِ َض "کبيّ ريّ ٌ َّْٕ الیّ و غیعرە نّ تێجیُی : ئّ
ضرٔٔص ٔ نە کبضێتی صايەزراَضَی دیسثی کۆيۆَیطتی کرێکبری   تّ کرأِ

 ثاڵٔ کرأەتۀە.صا  ٢٩٩٣نەضبڵی عێراق 
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 ثەگژا چٌٕٔ

 

 صاٌ چیڕ کۀە ٔ نێٕ ثکرۆژە ٔ ْبٔاری ثەگژاچٌٕٔ ْەڵضە

 سەو ثبرتەلبی سۆغۀیطتیت

 ثۆ صَٔیبی ئبزاص ٔ یەکطبٌ نە صڵتب پەَگ ئەسٕاتۀە

 تبضەیەکی ٔ ْەَطک چبٔت ئەغٕاتۀە

 َە پێکەَیٍ َە چرپە ٔ َە زەرصەسەَە

 ئبٔڕێکت نێ َبصاتۀە

 ڕأەضتبٔی ٔ نەئبضت ْێرغی يەیُەتی                                

 ضرٔٔصی ڕزگبر ثٌٕٔ ئەڵێی                                

 ثۆ ژیبَێکی ثێ ضتەو                                

 ٔەک ْەتبٔێکی گەظ ْەڵضێی                                

                          

 ضە گۀرەزۀی گۀرە ْێُ

 زۆر گۀرەتر نە جێ ٔیطتی

 ئبٔ ْۀا ٔ سٕارصەيەَی

 گەنێ زیبترە نە پێٕیطتی

 ەَبضەی تبيەزرۆییًبٌ غکۆـەیە؟ْئەی ثۆ نێٕی 

 ثۆچی ئۀەی پێُبضەی ژیُی پێجکرێ

 .يەيرە ٔ يەژی نێ َٕٔضرأە
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  َەْبيەتە تەَگ ثە ئبضًبٌ ْەڵجچُی ٔ

 زۀی غەق کەی

 ٌ پێجڕأەثەغی ئێًە َیٕەچڵ ثێ ٔ کەيتریػًب

 ڕأەضتبٔی ٔ نەئبضت ْێرغی يەیُەتی                                      

 ضرٔٔصی ڕزگبر ثٌٕٔ ئەڵێی                                      

 ثۆ ژیبَێکی ثێ ضتەو                                      

 ەڵضێیٔەک ْەتبٔێکی گەظ ْ                                      

                               

 ژیبَی پڕأپڕ نەززەت نەو صَٔیب پێچۀاَەیە تەَٓب ثۆ سبٔەٌ زَجیرە ٔ

 ئۀەی پەضبپۆڕتی صڕَضەیی َەثێ نێی ثێجەغە

  ئیُطبٌ ئۀەی ثەْبی ئیُطبَی نەثبزاڕ َەـرۆغتجێ ٔ

 جەرگی ژاٌ کب ثۆ َەْبيەتی ثەغەرییەت

 ثەغی صەرصە ژاَە ْەغە

 ی ثەگژ يەیُەتی ثچییۀەچی غک ئەثە

 یەک ڕٔدی سۆت 

 صٔٔ کۆیهەتی

 ڕأەضتبٔی ٔ نەئبضت ْێرغی يەیُەتی                                     

 ضرٔٔصی ڕزگبرثٌٕٔ ئەڵێی                                     

 ثۆ ژیبَێکی ثێ ضتەو                                     

 ٔەک ْەتبٔێکی گەظ ْەڵضێی                                     

                                



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

356 

 

 َە ضکباڵ َە پبڕاَۀە نە ئبضًبٌ

 َە ثەر صەرگبی ْیچ صڕَضە ٔ ئیُطبٌ کٕژێک صاصت َبصات

 تەَٓب غۆڕظ ْەر غۆڕغی ڕزگبری ثەغەر نە ضتەو

 ئەو يۆتەکە ئەضڕێتۀە ٔ ئباڵی یەکطبَی ْەڵئەکب

 ۀەری صێتە ْەڵجٌٕٔسۆری سۆغی ٔ ثەست

 ثەْبری ئبضٕٔصەیی ژیٍ صەو ثۆ ئیُطبٌ ٔااڵ ئەکب

 ڕأەضتبٔی ٔ نەئبضت ْێرغی يەیُەتی                                 

 ضرٔٔصی ڕزگبرثٌٕٔ ئەڵێی                                 

 ثۆ ژیبَێکی ثێ ضتەو                                 

 ٔەک ْەتبٔێکی گەظ ْەڵضێی                                 

 

 ٢٩٩١ی کبََٕٔی صٔٔەيی  ١٨

 ْۀنێر
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 یەکگرتٍ

 

 ثب صەضت سەیُە َبٔ صەضتی یەک

 ثب صٔٔ َەثیٍ ثجیٍ ثە یەک

 صەثب صەَگًبٌ زٔاڵنتر ثێ

 ثٕرژٔازی ثب ٔڕ ٔ کبش ٔ اڵڵتر ثێ

 ثب پەیبيی ئبغتی ثەریٍ                                  

 ثیضەیٍ ثە گٕێی صَٔیبی ثەریٍ                                

 ثۆ یەکگرتٍ ثبَگۀاز ثیٍ                              

 ثۆ ئبزاصی ْەو گۆراَی ٔ ْەو ئبٔاز ثیٍ                             

 ثب ثجیٍ ثە ئبٔی ضبزگبر

 ثۆ گەرٔٔی تیُٕٔی يُبڵێ

 صەثب ثجیٍ ثەژێی صەَگی

 یەی کە ْیچ َبڵێئۀ کۆیهە

 ثب پەیبيی ئبغتی ثەریٍ                                    

 ثیضەیٍ ثە گٕێی صَٔیبی ثەریٍ                                   

 ثۆ یەکگرتٍ ثبَگۀاز ثیٍ                                   

 ئبٔاز ثیٍ ثۆ ئبزاصی ْەو گۆراَی ٔ ْەو                                  
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 ثب گٕڵە گەَى ثەریٍ ثۆ

 يٍ تەَیب َیى  تۆظ ٔەرە تۆ

 ثب ڕەگی کۆیهەتی ثجڕیٍ

 ثب ثەرگی ضتەو صاصڕیٍ

 ثب پەیبيی ئبغتی ثەریٍ                                   

 ثیضەیٍ ثە گٕێی صَٔیبی ثەریٍ                                  

 ثۆ یەکگرتٍ ثبَگۀاز ثیٍ                                  

 ثۆ ئبزاصی ْەو گۆراَی ٔ ْەو ئبٔاز ثیٍ                                  

 ثچیٍ ثەگژ ضتەو ٔ جۀر

 صەضت کۆتب کەیٍ تفەَگ ٔ تۀر 

 ثڵێیٍ گۆراَی ثۆ ژیبٌ

 صٔٔر نە زٔڵى ٔ صٔٔر نە گریبٌ

 ڕەَگیتر کەیٍ ژیُی ئیُطبٌ

 ثب پەیبيی ئبغتی ثەریٍ                                  

 ثیضەیٍ ثە گٕێی صَٔیبی ثەریٍ                                 

 ثۆ یەکگرتٍ ثبَگۀاز ثیٍ                                 

 ثۆ ئبزاصی ْەو گۆراَی ٔ ْەو ئبٔاز ثیٍ                                

 

١٠٢٢ 

 کەَەصا
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 نە ْەغتی ضێضا

 

 ەغتی ضێضانەچی ثڕٔاَى نە ْ 

 نە ضتەيی پیبٔ

 ثباڵپۆغی ژٌ

 َەریتی  ڕزیٕ 

 تەيبغبی چی ثکەو

 ضٕٔتبٌ نٕٔت ثڕیٍ

 یبٌ ـرۆغتُی ژٌ ثە زێر ٔ زیٕ

 نە ْەغتی ضێضا                                          

 صڵی ژَبٌ ٔ پیبٔاَی عبغك                                         

 صەثٍ ثە کبَکبی غبصی ٔ سرۆغی                                        

 صەثٍ ثە صەریبی ثبَگی یەکطبَی                                        

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی                                         

 نەْەغتی ضێضا   

 ڕۆژی سەثبتی جیٓبَی ژَبٌ

 چیت پێػکەظ ثکەو

 يبچ

 گٕڵ 

 ضۆز 
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 ٔەـب 

 یبٌ پەیًبٌ ثضەو ئەی جەَگبٔەری ئباڵی ضٕٔر ثەصەضت

 ثچًۀە ثە گژ ضتەو ٔ جەـب

 

 نە ْەغتی ضێضا

 صڵی ژَبٌ ٔ پیبٔاَی عبغك

 صەثٍ ثە کبَکبی غبصی ٔ سرۆغی

 صەثٍ ثە صەریبی ثبَگی یەکطبَی

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی

 

 نە ْەغتی ضێضا

 ْەَبضەی ژاَی ضتەيی ژَبٌ

 ژێ ٔ جیبیەصٔٔکەڵی ئبزار ْەڵضەي

 چَٕکە ژَبَی ئەو ضەر زەيیُە

 ْەغتی يبرش َەثێ یبص صەکرێُۀە

 صەَب ْەيیػە ئبـرەت تەَیبیە

 نە ْەغتی ضێضا

 صڵی ژَبٌ ٔ پیبٔاَی عبغك

 صەثٍ ثە کبَکبی غبصی ٔ سرۆغی

 صەثٍ ثە صەریبی ثبَگی یەکطبَی

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی
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 نە ْەغتی ضێضا

 بتنەثەر پیرۆزی پێکۀە سەث

 صەيەکە صیبری گٕڵێکی ضٕٔر جٕاٌ

 ْەر ٔەک ڕٔسطبرت لەغەَگ ڕازأە  

 ئبسر ئەی ْبٔڕێی ڕێی ثەرسٕرصاَى

 نەڕۆژی ژَبٌ ْەر چبٔی يُی سەثبتگێرۀە ٔا

 ئەضریُی عەغمی ئبزاصی ژٌ ٔ پیبٔی تیبزأە

 نە ْەغتی ضێضا

 صڵی ژَبٌ ٔ پیبٔاَی عبغك

 صەثٍ ثە کبَکبی غبصی ٔ سرۆغی

 ثبَگی یەکطبَی صەثٍ ثە صەریبی

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی

 

 نە ْەغتی ضێضا

 زەَگی پڕ نەزری ثڕیبری سەثبت

 گٕێی ثٕرژٔازی کۆيەڵ کبش صەکب

 پێکۀەثًَٕٔبٌ نە جەَگی ضتەو

 گۆراَییەکە صَٔیبی یەکطبَی ژیًُبٌ ثبش صەکب
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 نە ْەغتی ضێضا

 صڵی ژَبٌ ٔ پیبٔاَی عبغك

 َکبی غبصی ٔ سرۆغیصەثٍ ثە کب

 صەثٍ ثە صەریبی ثبَگی یەکطبَی

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی

 

 نە ْەغتی ضێضا

 صڵى نێٕاَهێٕ ثەرسٕرصاَێکە

 عەغمی ڕزگبری نێ پڕە ٔ صەڕژێ

 غیعرو صەثێتە ئبگرصاَێک ٔ 

 چی چۀضبَۀە ٔ کۆیهەیی ٔ سەيە تیبیضا صەثرژێ

 

 نە ْەغتی ضێضا

 صڵی ژَبٌ ٔ پیبٔاَی عبغك

 ثە کبَکبی غبصی ٔ سرۆغی صەثٍ

 صەثٍ ثە صەریبی ثبَگی یەکطبَی

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی
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 نە ْەغتی ضێضا

 صەضتى نە صەضتی ژَی سەثبتکبر

 ضۀصای ثبَگۀاز ٔەک ْۀر ثڵُضە

 يەنێ تێکۆغبٌ ثۆ صاصپەرٔەری نەئبضًبَی ژیٍ

 غەلەی ثبڵی صێ ْەرٔەک ثبڵُضە
 

 نە ْەغتی ضێضا

 اَی عبغكصڵی ژَبٌ ٔ پیبٔ

 صەثٍ ثە کبَکبی غبصی ٔ سرۆغی

 صەثٍ ثە صەریبی ثبَگی یەکطبَی

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی
 

 ثۆ يٍ گػت ڕۆژێ ْەر ْەغتی ضێیە

 ژَبَی ئیُطبٌ نٕٔتکەی ئبٔات ٔ

 ترۆپکی ْیٕای ضەَگەری ثٍَٕٔ

 ئبسر ژَبٍَ ئەگەر ثشٕازٌ گڕی زَجیرٌ

 ڕٔٔثبری ئبٔی ضبزگبر ٔ ڕٍَٔٔ.

 انە ْەغتی ضێض

 صڵی ژَبٌ ٔ پیبٔاَی عبغك

 صەثٍ ثە کبَکبی غبصی ٔ سرۆغی

 صەثٍ ثە صەریبی ثبَگی یەکطبَی

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی
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 نە ْەغتی ضێضا

 ْەرصٔٔک ثۆ ژیبٌ صەڵێیٍ گۆراَی

 صڵ ڕێژأ صەکەیٍ نێٕڕێژ نە جٕاَی

 ْەغتی يبرش ڕۆژی صەَگ ْەڵجڕیٍ ٔ ثڕیبری جەَگە

 ڕۆژی ثیُیُی ئبٔاتەکبٌ ٔ 

 ڕۆژی گڕصاَی غٕٔرەیی ٔ َەَگە

 نە ْەغتی ضێضا                                              

 صڵی ژَبٌ ٔ پیبٔاَی عبغك                                             

 صەثٍ ثە کبَکبی غبصی ٔ سرۆغی                                      

 صەثٍ ثە صەریبی ثبَگی یەکطبَی                                             

 پرأپڕ ْەضتی ئیُطبٌ پەرۆغی                                              

 

 

 ١٠٢٢تب يبرضی  ١٠٢٥يبرضی  
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 گۆراَی کۆیهە

 

 يٍ کرێکبرو

 ثە ئبگبو نە گػت کۆضپ ٔ صەرصەکبٌ

 نەگەڵ ْەَگبٔيب

 زریبَی يەرگی ضەريبیە صێُى

 ی گڕ صەچى ثە ئبضًبٌٔەک ثڵێطە

 يەیُەتی ٔ زٔڵى ٔ زۆر صەضٕٔتێُى

 صاری ضتەو ٔ چۀضبَۀە ٔ ژاٌ نە ڕەگ صەرصێُى

 

 يٍ کرێکبرو

 َەسػەڕێگبی يٍ ثەرۀ ئبزاصی تەَٓب غۆڕغە

 ڕٔٔسبَی دٕکًی ضەريبیەصارە

 ٔەک ثەنػەـییەکی ضەصەی ثیطت ٔ یەک

 ئبيبَج ٔ ئٕيێض

 صايەزراَضَی ثُبؼەی دٕکًی جیٓبَی کبرە

 

 ثە ڕێگبی نیُیٍ

 نەژێر ڕۆغُبیی ثیرۆثۆچَٕٔی يبرکطی يەزٌ

 ڕیسو یەکضەسەو ْەرٔەک یەک جەضتە
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 يٍ کرێکبرو سەيی کۆیهەتیى ثۆتە گۆراَی ٔ الٔک ٔ ثەضتە

 يٍ کرێکبرو

 ئۀ صەضت غەلبرەو گػت ڕۆژێ ثرضیى

 يٍ َبٔەڕۆکی ئۀ پرضیبراَەو کە نە يێژٔٔصا نە يبرکص پرضیى

 

 يٍ کرێکبرو

 بی يٍ ثەرۀ ئبزاصی تەَٓب غۆڕغەَەسػەڕێگ

 ڕٔٔسبَی دٕکًی ضەريبیەصارە

 ٔەک ثەنػەـییەکی ضەصەی ثیطت ٔ یەک

 ئبيبَج ٔ ئٕيێض

 صايەزراَضَی ثُبؼەی دٕکًی جیٓبَی کبرە

 

 الو ڕَٔٔە ْەرٔەک يبَگی ضبيبڵی غۀێکی ْبٔیٍ

 کبتی ْۆغیبری چیُبیەتیًبٌ ثەرۀ ضەر ثچێ

 ثباڵی لبزاَجی ضەريبیەصاراٌ

 سی يەرگ ٔ َبثٕٔصثٌٕٔ صەچێثەَب

 ْەرکبت یەکگریٍ

 ئۀا ضەرکۀتٍ ضەر ڕێی يٕژصەیە

 ئێًە صەچیُە ضەر صَٔٔضی ئبٔات

 ضەری ضەريبیەظ نەڕێی ضٕژصەیە.
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 يٍ کرێکبرو

 َەسػەڕێگبی يٍ ثەرۀ ئبزاصی تەَٓب غۆڕغە

 ڕٔٔسبَی دٕکًی ضەريبیەصارە

 ٔەک ثەنػەـییەکی ضەصەی ثیطت ٔ یەک

 ئبيبَج ٔ ئٕيێض

 صايەزراَضَی ثُبؼەی دٕکًی جیٓبَی کبرە

 

 ١٠٢٢غٕثبتی 
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 زریبٌ

 نۀ جێگبیۀە ْەڵضەکەو

 کە تبریکیی ثباڵی ثەلەص ثباڵی صَٔضە

 نۀ غٕێُۀە صێًە نرـە

 کە ضتەو ٔ چۀضبَۀە چەتری ضەری غبر ٔ گَٕضە

 نٕٔتکەی ضەرـرازینەگەڵ ْۀرا صەچًە 

 ثێطتبَی ژیٍ گٕڵڕێژ صەکەو

 سەَضەظ صەَێًە ضەر نێٕاٌ

 َبْێڵى چیتر يُضاڵی ضەر گۆی زۀی ثرضٍ ثٍ ٔ

 ضەر نە ضەریٍ کەٌ ثێ غێٕاٌ

 ثە يبَگۀە 

 ثەتریفەی سۆغُٕٔصییۀە

 صەپچڕێُى چی زَجیری کۆت ٔ ثەَضە

 ژیبٌ صەکەو ثە ثەْەغت ٔ 

 ە ٔ سەَضەڕٔسطبرەکبَی ئیُطبَیع ثە ْبٔەڵی ثس

 نەگەڵ ْۀرا صەچًە نٕٔتکەی ضەرـرازی

 ثێطتبَی ژیٍ گٕڵڕێژ صەکەو

 سەَضەظ صەَێًە ضەر نێٕاٌ

 َبْێڵى چیتر يُضاڵی ضەر گۆی زۀی ثرضٍ ثٍ ٔ

 ضەر نە ضەریٍ کەٌ ثێ غێٕاٌ
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 يٍ ثبْۆزی یەکگرتُى

 ئەچًە َێٕ کەنێُی کبت ٔ لڵػتی ثب

 زریبَی يەرگٓێُەرو 

 ضەريبیە ٔ ضٕٔصی ٔرص ٔ صرغتی ثبصەثب نرـەو ڕٔدی تەزیٕی 

 نەگەڵ ْۀرا صەچًە نٕٔتکەی ضەرـرازی

 ثێطتبَی ژیٍ گٕڵڕێژ صەکەو

 سەَضەظ صەَێًە ضەر نێٕاٌ

 َبْێڵى چیتر يُضاڵی ضەر گۆی زۀی ثرضٍ ثٍ ٔ

 ضەر نە ضەریٍ کەٌ ثێ غێٕاٌ

 

 پۆڵٕٔی گڕو صەضٕٔتێُى پەڕٔثبڵی َبتەثبیی

 ئۀ يەغشەڵەو

 صەلرچێُى زێضەثبیی نەژێر ئباڵی ڕزگبریضا

 نەگەڵ ْۀرا صەچًە نٕٔتکەی ضەرـرازی

 ثێطتبَی ژیٍ گٕڵڕێژ صەکەو

 سەَضەظ صەَێًە ضەر نێٕاٌ

 َبْێڵى چیتر يُضاڵی ضەر گۆی زۀی ثرضٍ ثٍ ٔ

 ضەر نە ضەریٍ کەٌ ثێ غێٕاٌ

 

 ١٠٢٥تػریُی صٔٔەيی 
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 تٕٔڕصاٌ

 

 ئەی ژَی ژێر ضێجەری ؼەصر ٔ کۆیهەتی

 ثرا ٔ ثبٔک نە ضەرکۀتٍ تۆ پبڵپػت ٔ ْۆکبری ثۆ

 تۆ کە ثە چبٔێکی تبزۀە صەثێ ثڕٔاَیتە ژیبٌ

 کە نێٕڕێژە نە يەیُەتی ٔ نە ْەژاری ٔ نە صٔاکۀتٍ

 

 چۆٌ صەتٕاَی ضەرثەضتبَە ئبزاصاَە تێجکۆغی

 گەر تٕٔڕ َەصەی عەثب ٔ نەچک ٔ ثباڵپۆغی

 

 کە پیبٔ نەثرت لطە صەکبت ٔ صێتەگۆ

 یرکە یبضبیەک صاصەڕێژرێ ٔەکٕ زَج

 صەضت ٔ پێت تَٕٔض غەتەک صەصا ثە ثێ ثٕاری گفتٕگۆ

 ثیرکەرۀە..یەکەو ْەَگبٔ نەیبسیجٌٕٔ نە َەریتی کۆٌ ٔ ڕزیٕ

 نە َۆرو ٔ صاة نە ثٌٕٔ ثە ثٕٔکی سػڵ ٔ زیٕ

 ثیرکرصَۀە صەتگەێُێ ثۀ يەَسڵەی یەکطبَییە

 صەثێ عەزو ٔ ثبٔەڕ یەکشەیٍ ڕێگب ْەرٔا ئبضبٌ َییە

 

 تبَە ئبزاصاَە تێجکۆغیچۆٌ صەتٕاَی ضەرثەض

 گەر تٕٔڕ َەصەی عەثب ٔ نەچک ٔ ثباڵپۆغی
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 گەر نەگەڵ پیبٔ ْەرصٔٔ پێکڕا گۆراَی ثۆ یەکتر َەڵێٍ

 ْەرصٔٔ ثۆ یەک ئبيبَجی ثەرز صەو پڕ نە ضرٔٔص ٔ ثەڵێٍ

 سەثبتکرصٌ غبَجەغبٌ ٔ صەضت نەَبٔ صەضت تۆ نەگەڵ پیبٔ

 ثۆ صەرثبزثٌٕٔ نە لەـەضی ژێرصەضتەیی

 َگبٔ َێٍ ثە پرتبٔتەکبٌ ْە

 ثُێُە چبڵی يەرگۀە زَجیری صەضت ٔ کۆتی پێ

 ثب چۀضبَۀە َەيێُێ کۆیهەتی ثب کۆتبیی ثێ

 

 چۆٌ صەتٕاَی ضەرثەضتبَە ئبزاصاَە تێجکۆغی

 گەر تٕٔڕ َەصەی عەثب ٔ نەچک ٔ ثباڵپۆغی

 

 گەیػتٍ ثە ئبيبَجەکبٌ ثە ڕٔٔسبَی ئەو ضیطتەيە چۀتە ثەَضە

 ک پڕ نە ثسە ٔپڕ نە ئبضٕٔصەیی ٔ سەَضەثۆ ثُیبصَبَی صَٔیبیە

 گػت کبرثکەیٍ ْەئٕ ثژیٍ ثەستۀەر ثیٍ ثێ جیبٔازی

 صاْێُەر ثیٍ ثۆ صاْبتٕٔ ثۆ ژیبَی کەیفطبزی

 

 چۆٌ صەتٕاَی ضەرثەضتبَە ئبزاصاَە تێجکۆغی

 گەر تٕٔڕ َەصەی عەثب ٔ نەچک ٔ ثباڵپۆغی

 

 ١٠٢٢دٕزەیراَی 
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 ئێًە ٔ ئێٕە

 

 ضتی يُبڵ ٔ يەزٌثٕٔیٍ ثە گەيەی َێٕ صە

 پێًبٌ ٔترا يێگەل ثێضەَگ ئبژەڵ پەزٌ

 گبِ ڕٔٔ نەضەر گبِ ڕٔٔ نەسٕار

 ئێًە سٕرأ ئۀاَیع ْەرصەو صاغیبٌ ضٕار

 سُکبیٍ نەَێٕ صەریبی َۀتب

 ڕیطٕا ثٕٔیٍ ثە ضیبضەتی سٕار ٔ چۀتب

 َەْبيەتی ثٕٔ ثە ثەغًبٌ

 نەثبزاڕی ضیبضەتضا يەرگ ثٕٔ ثە چبرەی ڕەغًبٌ

 

 گٕٔغی ٔ ثرضی ثٕٔیٍضکًبٌ ْەڵ

 ْێػتب ثەصەو ثبَگۀاز ٔ صأای ئێٕەی ضتەيکبر چٕٔیٍ

 نە صیرۆکی صٔێُێی َسیک ئێًە ڕەيسی صژ ثە ثەعص ٔ ثە کٕغتٍ ثٕٔیٍ

 ئێًە َبٔکی غیعرەکبَی ثەرگری ٔ ئبزارچەغتٍ ثٕٔیٍ

 

 سُکبیٍ نەَێٕ صەریبی َۀتب

 ڕیطٕا ثٕٔیٍ ثە ضیبضەتی سٕار ٔ چۀتب

 ەغًبٌَەْبيەتی ثٕٔ ثە ث

 نەثبزاڕی ضیبضەتضا يەرگ ثٕٔ ثە چبرەی ڕەغًبٌ
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 گَٕبْی ئێًە چییە کە جیبٔاز ثێ سٕصاکبًَبٌ

 ثۆ صەثێ صژی یەکتر ثیٍ 

 کۀێک َەچٍ ثیرٔثڕٔا ٔ َیگبکبًَبٌ

 ئێًە الَکەی غبرضتبَیٍ نە ثبثم ٔ ضۆيەرۀە تب ئێطتبکە

 زۆریع ضەیرە صەڵێٍ دٕکًی ئێًە ثێ ٔێُەیە ٔ تبکە

 

 نەَێٕ صەریبی َۀتبسُکبیٍ 

 ڕیطٕا ثٕٔیٍ ثە ضیبضەتی سٕار ٔ چۀتب

 َەْبيەتی ثٕٔ ثە ثەغًبٌ

 نەثبزاڕی ضیبضەتضا يەرگ ثٕٔ ثە چبرەی ڕەغًبٌ

 

 تەَکەر تەَکەر عەيجبر عەيجبر      

 ژێر يبڵ ٔ ژێر يێژٔٔ ٔ ژێر کهتٕريبٌ صەثەٌ ٔ صەیضزٌ

 ضەیر نۀەغە ئەگەر صأای يبـێکی ڕۀای سۆيبٌ کەیٍ

 چ صەچیتە کۀڵتبَۀە ٔ کێ

 صەڵێٍ ئەيبَە ئیرْبة ٔ ـیتُەثبز ٔ جەرصە ٔ صزٌ

 ئێًە سۆيبٌ صەسۆیُۀە

 ئێٕەظ صەنێٍ ئەيبَە کێٍ ثرضی ٔ ڕٔٔتٍ 

 ثب نە يەَگەَەی زٔڵًیبٌ صەیٍ

 نەَبٔیبٌ صەیٍ ئٕی َبٔ نٕٔتٍ
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 سُکبیٍ نەَێٕ صەریبی َۀتب

 ڕیطٕا ثٕٔیٍ ثە ضیبضەتی سٕار ٔ چۀتب

 ٕٔ ثە ثەغًبٌَەْبيەتی ث

 نەثبزاڕی ضیبضەتضا يەرگ ثٕٔ ثە چبرەی ڕەغًبٌ

 

 يەضیذی ئبغٕٔری ٔ ئیطالو

 جٕٔنەکە زەرصەغت یب کهضاٌ

 چ کٕرصٔ  چ عەرەة ٔ چ تٕرکًبٌ نەضەر ئەو سبکە ژیبٔیٍ

 نەیەک گۆڕضتبٌ َێژرأیٍ

 ئێًە صەضتی یەکتر صەگریٍ صەضتی سەثبت ٔ تێکۆغیٍ

 ە ٔ َەک ثجیُە ثٕٔکەڵەکەی صەضتی ئێٕ

 ڕیطٕا ثیٍ ٔ ثجیُە يەڕ نەثۆ صۆغیٍ

 

 سُکبیٍ نەَێٕ صەریبی َۀتب

 ڕیطٕا ثٕٔیٍ ثە ضیبضەتی سٕار ٔ چۀتب

 َەْبيەتی ثٕٔ ثە ثەغًبٌ

 نەثبزاڕی ضیبضەتضا يەرگ ثٕٔ ثە چبرەی ڕەغًبٌ

 

 ئێًە ثرضیٍ صژی یەکتر َیٍ ٔ ثرایٍ

 ثۆ غۀەزەَگی ضتەو ٔ َبیەکطبَی يۆيیٍ چرایٍ
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 زٔڕَبی ئێٕەی ضتەيکبر ْەڵُبپەڕیٍئێًە ئیتر ثە 

 ثۆ يەنی سۆزگە ٔ ئبٔاتًبٌ

 ثبڵیٍ پەڕیٍ

 

 سُکبیٍ نەَێٕ صەریبی َۀتب

 ڕیطٕا ثٕٔیٍ ثە ضیبضەتی سٕار ٔ چۀتب

 َەْبيەتی ثٕٔ ثە ثەغًبٌ

 نەثبزاڕی ضیبضەتضا يەرگ ثٕٔ ثە چبرەی ڕەغًبٌ

 

 ئۀەی ئێًە نەیەک صەکب ئۀە ئێٕەٌ

 صاَەیە صٔٔژيُی ڕاضتەلیُەيبٌ یەک

 ثەاڵو ثە چەَضەْب غێٕەٌ

 گۆراَی ئبیُضەی ئێًە گۆراَییە نەثۆ ژیبٌ

 سەثبتًبٌ چر صەکەیُۀە

 نەپێُبٔ ڕزگبری ئیُطبٌ

 سُکبیٍ نەَێٕ صەریبی َۀتب

 ڕیطٕا ثٕٔیٍ ثە ضیبضەتی سٕار ٔ چۀتب

 َەْبيەتی ثٕٔ ثە ثەغًبٌ

 نەثبزاڕی ضیبضەتضا يەرگ ثٕٔ ثە چبرەی ڕەغًبٌ

 

 ١٠٢٢دٕزەیراَی 
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 لەڵەو

 

 َبچێتە ضێجەر صۆالر ٔ زۀی

 َبچەيێتۀە نەثەرصەو گرگٍ

 چی ڕاضتی ْەیە ْەر ئۀە صەڵێ

 صٔٔر نە ضتبیػی يەضئٕنی گرگٍ

 لەڵەيى چەکە ثۆ سەثبت ْێسە                                       

 ڕێسەلەڵەيی ئبٔاو نەال ثە                                       

 

 ٔەستێ صۀَٕضى ْەر ثەرژۀەَضی

 کرێکبراَى نەثەرچبٔصایە

 ثە تێکۆغبَى يٕتٕرثەو کرصٔٔە

 صَٔیبی لەڵەيى ثەگڕ ئبٔصایە

 لەڵەيى چەکە ثۆ سەثبت ْێسە                                       

 لەڵەيی ئبٔاو نەال ثەڕێسە                                       

 

 يهکەچی ٔ زٔڵىصژ ثە ضتەو ٔ 

 غباڵٔ صەْێُێ ثەرصۀاو لەڵەو

 صژ ثە ضبزظ ٔ ڕٔٔسبٌ ٔ تەضهیى

 نەڕێگبی ثۆضەو ْۀێُی تەڵەو
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 لەڵەيى چەکە ثۆ سەثبت ْێسە                                       

 لەڵەيی ئبٔاو نەال ثەڕێسە                                       

 

 بتنەژێر ئباڵ ضٕٔر سبرأ ثە سەث

 یەک یەک ٔغەکبٌ صێُە ضەر پەڕە

 گەر ٔەک جەَگبٔەر غەڕ َەکەٌ ئیتر

 چی نە لەڵەو کەو ثێطٕٔص ثێفەڕە

 لەڵەيى چەکە ثۆ سەثبت ْێسە                                       

 لەڵەيی ئبٔاو نەال ثەڕێسە                                       

 

 صڕ ثە تبریکیی صەصا ٔ ڕَٔٔبکی

 بتە صیبری صەضتی ثۆ سٕێُەرصەک

 ئب نەو صَٔیبیەی صٔٔ ثەرژۀەَضی

 لەڵەو ثۆ کبرگەر صەيڕاضتە ٔ َٕێُەر

 لەڵەيى چەکە ثۆ سەثبت ْێسە                                       

 لەڵەيی ئبٔاو نەال ثەڕێسە                                       

 

 ١٠٢٢تەيًٕزی 
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 ْەضتبٌ

 

 ثەرْەيٓێُەری جیٓبَىيٍ نەغکری 

 ڕٔدى نەَێٕ یەکپبرچەیی جەضتەو صایە

 ژیُى غەاڵڵ نە ئبرەلە ٔ 

 گیبَى نە سٕێٍ

 يبَضٔٔثٌٕٔ نێی ثرصٔٔو ْەضتى

 صەثیُى گەنێ صرەَگە

 ثۆیە صەثێ ئێطتب ْەضتى

 نە صژی کۆیهەتی کبری کرێگرتە                                    

 ثەرپب صەکەو گڕی غۆڕظ صێًە ْەضتبٌ                                    

 سەثبت صەکەو ْەتبکٕ ضەر ثەثێ ٔەضتبٌ                                   

 

 ڤبیرۆضەکبَی ْەژاری ٔ ثێجڕٔایی ثە ثبزٔٔی سۆو

 نە ثریُی ژیُیبٌ صأو

 ثۆیە پەیًبَى ثەضتٕٔە ْەصا َەصەو

 صژ ثە کبری کرێگرتە ْەتب يبٔو

 ى نەثبر ثجبنە کٕێ تبریکیی سۀَێک

 يٍ ثۆی صەثى ثە زریبٌ ٔ ثە ڕەغەثب
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 نە صژی کۆیهەتی کبری کرێگرتە    

 ثەرپب صەکەو گڕی غۆڕظ صێًە ْەضتبٌ                                    

 سەثبت صەکەو ْەتبکٕ ضەر ثەثێ ٔەضتبٌ                                   

 

 ە ٔ نۀێ صژ ثە سۀٌ ٔ ثە سٕنیبی سۆونێر

 ْەَگبٔ صەَێى صەکۀيە چبڵ

 گەر ثػًۀێ ثیرکەيۀە َیػتًبٌ ٔ ئبییٍ چٕار صۀرو صەتەٍَ

 ثە ٔەًْی ڕزگبری صەيطپێرٌ ثە سەیبڵ

 ثەاڵو صٔاجبر ْەر گۆراَییە جیٓبَییەکەو صەڵێًۀە

 ْەرچی ڕێیەک ثگريە ثەر

 ڕێًۀەْەر ثۆ غبڕێی ضۆضیبنیسو ٔ یەکطبَی صەگە

                               

 نە صژی کۆیهەتی کبری کرێگرتە

 ثەرپب صەکەو گڕی غۆڕظ صێًە ْەضتبٌ                                    

 سەثبت صەکەو ْەتبکٕ ضەر ثەثێ ٔەضتبٌ                                   

 

 ئیتر صەثێ ثەرصەثبزەکبٌ ثجیُى

 ْۀڵضاَب ثەَێٕ کێڵگە گۀرەکبَی

 ڕێگب ثجڕو ثەرۀ ئبيبَج

 ثبکى َەثێ نە تەغەرە ٔ نە تیر ٔ تٕاَج

 ثبٔەڕ ثکەو ثە لەڵؽبٌ ٔ 
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 ئباڵی صەضتیػى غەکبٔە ٔ ثڵُض ٔ ثەرز

 َە )َەسێر( ی تٕٔڕەثٌٕٔ  ٔ

 ثسەی گەیػتٍ ثە ْیٕا

 ڕاثًبڵى ْەرچی تٕسًی چۀضبَۀە ٔ َب یەکطبَییە نەضەر ئەرز

 نە صژی کۆیهەتی کبری کرێگرتە                                    

 ثەرپب صەکەو گڕی غۆڕظ صێًە ْەضتبٌ                                    

 سەثبت صەکەو ْەتبکٕ ضەر ثەثێ ٔەضتبٌ                                   

 نە یەک کبتضا گڕ ٔ ئبٔو

 سۀٌ ٔ زریبٌ ٔ ڕەغەثبو

 چرا ٔ َٕٔتەکی تبریکیی ٔ

 ٔ ٔ ْەو تەثبونێکضاثڕا

 ْەو گۆراَیى ..ْەيیع َبڵەی پڕ نە ئێػى

 ْەو ضەَگەری پڕ نە گڕ ٔ

 ْەو ْێرغجەری نە پێػى

 يٍ کرێکبری چیُێکی ضەراپب جەَگب ٔ َبڕازیى

 ضٕٔتێُەری سەو ٔ ٔەْى ٔ 

 ثەرژۀەَضی چیُبیەتی ثٕرژٔازیى

 نە صژی کۆیهەتی کبری کرێگرتە                                      

 ثەرپب صەکەو گڕی غۆڕظ صێًە ْەضتبٌ                                    

 سەثبت صەکەو ْەتبکٕ ضەر ثەثێ ٔەضتبٌ                                   

 ١٠٢٢ئبثی 
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 گۆراَی يیههی کرێکبریی

 

 چی َەيب پێًبٌ َەکەٌ نەثەر تەيبدی سۆیبٌ

 ضٕٔک ٔ ڕیطٕایبٌ کرصیٍ ْەتبکٕ کرا ثۆیبٌ

 ڕەزا لٕرش ٔ لەڵپٍ گػت ثە تبک ٔ ثە کۆیبٌْێُض 

 يەدبڵە ضبڕێژ ثجێ صەرص ٔ زايی ثە ضۆیبٌ

 ْبکب کۀتە ثەر گٶێیبٌ ـیؽبٌ ٔ ثبٔکەڕۆیبٌ

 کبر صەکەیٍ ڕەَج صەصەیٍ                                                 

 َٔیبئێًەیٍ سبٔەَی ص                                                  

 ژیبًَبٌ چبڵی يەرگە ٔ                                                  

 سۆغًبٌ ْبیٍ ٔا نە ثُیب                                                 

 کبرگٕزار ثى ـەريبَجەر پیػۀەر یبٌ يبيۆضتب

 کۀتٕٔیُەتە ثەر ْێرظ ْەو ثە چەپ ٔ ثە ڕاضتب

 ەڵێٍ صَٔیب ڕأەضتبگەر ثبیکۆتی کبر ثکەیٍ ص

 ئێًەیبٌ ال َەزاَە ٔ سۆغیبٌ غبرەزا ٔ ٔەضتب

 گەر جٕاٌ نێی ٔرص ثیتۀە سبڵیٍ نە عەلڵ ٔ ْەضتب

 کبر صەکەیٍ ڕەَج صەصەیٍ

 ئێًەیٍ سبٔەَی صَٔیب

 ژیبًَبٌ چبڵی يەرگە ٔ

 سۆغًبٌ ْبیٍ ٔا نە ثُیب
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 َبڕازی ٔ ڕاصیکبڵیٍ ڕٔٔسبَیبٌ ئەرکی ضەرغبٌ

 ە ثێ ْۀڵ ٔ تێکۆغبٌْیچ ضبتێ َبگٕزەرێ ث

 نە سەثبتی ضٕٔريبَضا کەش َییە غبٌ ثضا نە غبٌ

 ئێًە ڕاپەڕیًُبٌ کرص ثۆرژٔا صەضتی سۆی ٔەغبٌ

 کۆیهەتیًبٌ تۆر ثۆٔە نە ثٍ صەضت يەال ٔ لەغبٌ

 کبر صەکەیٍ ڕەَج صەصەیٍ                                                 

 ئێًەیٍ سبٔەَی صَٔیب                                                  

 ژیبًَبٌ چبڵی يەرگە ٔ                                                   

 سۆغًبٌ ْبیٍ ٔا نە ثُیب                                                 

 

 تبلە ڕێیەک کە صڵت پێی سۆظ ثێ نەو صَیبیە

 تیبیە نیُیُە کۀا ئٕيێضی –ْەر ڕێی يبرکص 

 ئەو ڕێیە زۆر پیرۆزە ٔ ْەتب ثڵێی جیبیە

 صژ ثە ضتەو ٔ زۆرە صژ ثە ـیتُە ٔ ڕیبیە

 ْەر ثژی چیُی کرێکبر ئباڵت نە نٕٔتکەی چیبیە

 کبر صەکەیٍ ڕەَج صەصەیٍ                                                 

 ٔەَی صَٔیبئێًەیٍ سب                                                 

 ژیبًَبٌ چبڵی يەرگە ٔ                                                  

 سۆغًبٌ ْبیٍ ٔا نە ثُیب                                                
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 جەَگبٔەری صنێری ڕێی چیُی کرێکبریٍ

 صەجەَگیٍ ْەتب يبٔیٍ صژ ثە ضەريبیەصاریٍ

 ەیٍ نێی ثێساریٍصَیبی جەَگ ٔ کۆیهەتی تێک صەص

 ثۆ يبـی زۀتکرأيبٌ ْەتب ثڵێی ثەکبریٍ

 غەڕێکە ٔ یەسەی گرتٕٔیٍ صێیُە صەضت ٔ َبچبریٍ

 کبر صەکەیٍ ێەَج صەصەیٍ                                                 

 ئێًەیٍ سبٔەَی صَٔیب                                                 

 ژیبًَبٌ چبڵی يەرگە ٔ                                                  

 سۆغًبٌ ْبیٍ ٔا نە ثُیب                                                 

 

 ڕۆژێ صێ ڕاصەيبڵیٍ تەست ٔ ضەرای ـیرعۀٌ

 صَیبیەک ثُیبص صەَێیٍ ثێ ٔێُە ثێ نە کۀٌ

 صێتە صی ضەرجەو سٕنیب ٔ ْیٕا  ٔئبٔات ٔ سۀٌ

 ضەرتبپبی ژیٍ یەکبَگیر کب ٔەک تۀٌئبزاصی 

 چبٔیبٌ ثە سۆر ْەڵُبیە غەيػەيەکٕێرەی غۀٌ

 کبر صەکەیٍ ڕەَج صەصەیٍ                                                 

 ئێًەیٍ سبٔەَی صَٔیب                                                 

 ژیبًَبٌ چبڵی يەرگە ٔ                                                  

 سۆغًبٌ ْبیٍ ٔا نە ثُیب                                                
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 يُضاڵی ضەريبیەصار ثە ڕاثٕارصٌ ضەرلبڵە

 َیعًەتی صَیب ثۆ ئۀ ئێًەظ صەيًبٌ ثۆی ئبڵە

 ثۆ ْەر ْۀڵێک کە صەیضەیٍ ثەرصەيًبٌ کەَض ٔ چبڵە

 ثبڵُضەی تبک ثبڵە سەثبتًبٌ ثە ثێ ژَبٌ ٔەکٕ

 گەر صەضت ثە غۆڕظ َەکەیٍ ڕزگبرثًَٕٔبٌ يەدبڵە

 کبر صەکەیٍ ڕەَج صەصەیٍ                                                 

 ئێًەیٍ سبٔەَی صَٔیب                                                 

 ًبٌ چبڵی يەرگە ٔ ژیبَ                                                 

 سۆغًبٌ ْبیٍ ٔا نە ثُیب                                                 

 

 ١٠٢٢ضەرەتبی تػریُی صٔٔەيی 

 

 

 

تێجیُی : زۆرثەی جبر گۆراَییە يیههییەکبٌ، ئۀاَەی تەژیٍ نە ڕق ٔ ثێساری 

ٔ َەـرەت سۆڕضکبَە نەالیەٌ گۆراَیجێژە يیههییەکبَۀە صاصەَرێٍ ٔ 

ضەسرێٍ ٔ صۀترێُۀە، ْەَضێجبریع غبعیری يیههی یبٌ َٕٔضەرێک ڕێک

ئۀ کبرە ئەَجبو صەصات. يٍ ئەو تەجرەثەیەو ٔەک یەکەو تەجرەثەی 

 گۆراَی َبڕەزایی چیُبیەتی َٕٔضیٕە.
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 ئێًەی کرێکبر

 ئێًەیٍ صڵی کبرگە ٔ ژیُیٍ

 ڕٔدی صەرص ٔ ژاٌ صەثیُیٍ

 ثۆ پطبَی زَجیری صەضت

 ُیٍپڕ نە ٔزە ٔ گٕڕ ٔ تی

 

 ڕێجٕاری ڕێیٍ ثۆ ڕزگبری

 نە ضتەو ٔ نە زۆرصاری

 ثەڵێ ئێًەیٍ گۆڕ ْەڵکەَی

 َیسايی ضەريبیەصاری

 

 ئێًە غبرەزایٍ نە ثیُیٍ

 نە َبضیُی صەرص ٔ ثریٍ

 ئێًەیٍ چبرەضەر ثە عەزيی

 پۆاڵییُی ْبٔڕێ نیُیٍ

 

 يبرکص ڕێ َیػبَضەريبَە 

 يبَیفێطت نەَێٕ صڵًبَە

 يبرغی سەثبت ثەرز ٔ ثڵُض

 ێکە ٔ نەضەر ضەريبَەتبج
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 ئێًە ئۀ ْێسەیٍ َبترضیٍ

 ْەَگبٔ ْەڵضەگریٍ َبپرضیٍ

 ئێًە نەغکری ڕزگبریٍ

 ئبضٕٔصە َیٍ، ڕٔٔتیٍ، ثرضیٍ

 

 ئێًە ئێطتب ثبَگۀازیٍ

 نەکبر ٔ ژیبٌ َبڕازیٍ

 ئێًە يٕژصەی صَٔیبی تبزەیٍ

 ثۆ گػت جیٓبٌ جێی غبَبزیٍ

 

 ئێًە ئۀ ْێسە گۀرەیەیٍ

 ٍڕزگبرکەرە ثە ٔرەیەی

 صەَگًبٌ گەرچی سُکێُراثٕٔ

 ثەاڵو ضەصای ئەو صۀرەیەیٍ

 

 ١٠٢٨ی کبََٕٔی صٔٔەيی ٣٢
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 نە ئەیبرا..صەثى ثە صەریبی سۀَی َٕێ

 

 ئەيڕۆ صەضتی ْبٔکبرەکەو نە صەضتًبیە

 ٔا ثڕیبرە صاثڕێژو َەسػەی تبزەی ئەو صَٔیبیە

 نەيڕۆ ثەصٔا ْەر گٕێ نە صەَگی سۆو صەگرو 

 ٔە تێضەکۆغى ْەتب صەيروثێئۀەی ژێٕاٌ ثجًە

 

 نە ئەیبرا صەثى ثە صەریبی سۀَی َٕێ

 صەثًە ئۀ ْەتبٔەی گػت ڕۆژ

 ثۆ ئیُطبٌ ضەرنەَٕێ ْەڵضێ

 

 ئەيڕۆ جیبٔازتر نە صٔێُێ ڕێی ڕزگبریى ال ڕَٔٔترە

 ثاڵچەی ثیرو نەجبراٌ گەنێ زیبتر تَٕٔضترە

 گٕێى نە ْبت ٔ نەْبٔاری ثۆرژٔاکبَە تۆلیٌٕ

 ڕێی ژیٍ ْەڵتۆلیٌٕٔەکٕ لبرچک نەضەر 

 

 نە ئەیبرا صەثى ثە صەریبی سۀَی َٕێ

 صەثًە ئۀ ْەتبٔەی گػت ڕۆژ

 ثۆ ئیُطبٌ ضەرنەَٕێ ْەڵضێ
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 صەثێ کۆيۆَەی پبریطێکی َٕێ ضبز کەو نە ئبیبرا

 ژیبَێک پڕ نە یەکطبَی چێکەو نەگەڵ صۆضت ٔ  یبرا

 صەثًە ئۀ صەریب ثەریُەی پڕ نەْیٕا ٔ پڕ نە ْێسە

 ئیُطبَییەت ْەرچی ثەْب ٔ ْەرچی ڕێسەصەگێڕيۀە ثۆ 

 

 نە ئەیبرا صەثى ثە صەریبی سۀَی َٕێ

 صەثًە ئۀ ْەتبٔەی گػت ڕۆژ

 ثۆ ئیُطبٌ ضەرنەَٕێ ْەڵضێ

 

 َە ترضێکى نە صاڵیە ٔ َە ثبکى ثە يرصَیػە

 َە ضڵ نەْیچ صەکەيۀە نەو ْێُبٌ ٔ ثرصَیػە

 ئۀەی يەثەضتًە ژیبَە ْەئٕ ثژیٍ کۆیهە َەثیٍ

 غەراثی یەکطبَی ْەتب ضەرسۆظ ئەثیٍ یەک ثیٍـڕ کەیٍ 

 

 نە ئەیبرا صەثى ثە صەریبی سۀَی َٕێ

 صەثًە ئۀ ْەتبٔەی گػت ڕۆژ

 ثۆ ئیُطبٌ ضەرنەَٕێ ْەڵضێ

 

 

 ١٠٢٨َیطبَی 
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 گۆراَی ئبیبر

 نەضەر ئبٔازی )چبٔت جٕاَە نەیال( صاَرأە
 

 ْەئٕ ضبڵێ ئبیبر
 ْێسی سۆ صەَٕێُیٍ

 ثۆ گەیػتٍ ثە ئبيبَج
 ) ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی( بٌ صەسٕێُیٍثێٕچ

 
 جەژَی چیُبیەتی
 گػت کرێکبراَە

 زەَگی يەرگی زٔڵى ٔ 
 ) ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی(ضەريبیەصاراَە

 
 يەرجی ضەرکۀتًُبٌ

 صەضت نەَبٔ صەضت ثَٕٔە
 ثە غەراثی سەثبت

 ) ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی(ضەرسۆظ ٔ يەضت ثَٕٔە
 

 صەگەیٍ ثە ئبٔاتًبٌ
 ثگریٍ پػتی یەکگەر 

 ٔەک یەک جەضتە ثژیٍ
 ) ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی(َۀەک صٔٔ صٔٔ یەک یەک
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 ژیبٌ غۀەزەَگە

 ثب ْەڵجێ ْەتبٔيبٌ
 ْەئٕ ثشۆیٍ ثەری
 ) ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی(تێکۆغبٌ ٔ تبٔيبٌ

 
 ثب نەژێر ئباڵی ضٕٔر

 غەلبو ثهەرزێُیٍ
 کۆیهەتی ٔ ژێر صەضتی

 ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی( ) ْێینە يەرگ ثگۀزێُیٍ
 

 ئۀضب ثۆ ْەيیػە
 ئبزاص ثیٍ تب ْەتب

 صَٔیبیەک ثُیبص َەیٍ
 ) ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی(صٔٔر نە صەرصٔ پەتب

 
 ئبیبری سٕێُبٔی
 پەیژەی ڕزگبرییە
 ْۀێُی ئٕيێض ٔ

 ) ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی ْێی(سۀَی یەکجبرییە
 
 
 

 ١٠٢٨ی َیطبَی  ٣٠
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 کبرگەری چەکضار

 

 ی زەنکبٔی ئەو ژیُە تبڵەنەْەَبٔ

 يُی ئیُطبٌ ٔا صەسُکێى

 ثٕٔو ثە ضٕٔتٕٔی َێٕ کٕإَٔی تەيبعی لبزاَج پەرضتبٌ

 ثێ ٔەی کەش پێًجڵێ يٍ کێى

 يٍ ْەر سۆيى

 ٔا ئبْەَگی ئیُطبَیجَٕٔى ئەگێڕو

 ثۆ ڕۆيبَی ضەرـرازی ضەرجەو ثەغەر

 صٔاییٍ صێڕو

 

 يٍ کبرگەرو

 چەکی ثەرگریی ٔ سەثبتى نە غبَضایە

 ە ئٕيێضی ڕزگبریىتبک

 نەْۀڵ ٔ تێکۆغبَضایە

 

 ٔەک چۆٌ صار نە ٔەرزی ثەْبر

 گەاڵی تبزە ٔ نك ٔ پۆپی َٕێ صەرصەکب

 ٔەک چۆٌ زۀی کراضی ضۀز نەثەر صەکب

 ئبٔا نەَێٕ ثیبثبَی کۆیهەتی ژیٍ
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 گەاڵی ئٕيێض نك ٔ چڵی سۀٌ صەرصەکەو

 ْەر ٔەک زۀی 

 کراضێکی ڕێک ثەثەری سۆزگەکبَى نەثەر صەکەو

 

 يٍ کبرگەرو

 چەکی ثەرگریی ٔ سەثبتى نە غبَضایە

 تبکە ئٕيێضی ڕزگبریى

 نەْۀڵ ٔ تێکۆغبَضایە

 

 تێگەیػتى ضەريبیەصار

 تەيبدکبراَی سبٔەٌ کبر

 چەَض ئبغتییبَە ثیبٌ صٔێُی

 ئۀاٌ ثێترش صڕ تر ئەثٍ

 کرێکبریع نەژێر ڕەتڵی ثیرٔثڕٔای صەضەاڵتضار

 ْەتبکٕ صێ ٔڕتر صەثٍ 

 صەضەاڵتی کبرگەر ٔ ضۆغیبنیسو ثۆیە ْەَگبٔ ثۆ

 تەَٓب غۆڕظ ٔ سەثبتی چەکضارییە

 ڕايبڵیُی کۆیهەتییە ٔ 

 ثەو جۆرە صەرصیبٌ کبرییە.
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 يٍ کبرگەرو

 چەکی ثەرگریی ٔ سەثبتى نە غبَضایە

 تبکە ئٕيێضی ڕزگبریى

 نەْۀڵ ٔ تێکۆغبَضایە

 

 يُی کبرگەر

 يُی جەَگبٔەری ڕێگبی ضۆغیبنیسو

 چەکی ثیرٔثڕٔاو پێُەنە یەککبتضا تفەَگێک ٔ 

 ْەرصٔٔ چەکیع 

 صژ ثە ْەر ْەَگبٔێکی ضەريبیەصاراٌ نەضەر پێُە

 ثۆ ئبيبَجی ثەرزی ئیُطبٌ

 ْەتب يبٔو تێضەکۆغى

 يٍ ْبٔاری دیکبیەتێکی َٕێی يێژٔٔو

 نەو ثەضتەڵەکی غۆڕغە

 پبڵتۆی ڕەَج ٔ لٕرثبَی سەثبت ئەپۆغى

 

 يٍ کبرگەرو

 چەکی ثەرگریی ٔ سەثبتى نە غبَضایە

 کە ئٕيێضی ڕزگبریىتب

 نەْۀڵ ٔ تێکۆغبَضایە

 ١٠٢٨کۆتبیی ئبیبری 
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 گۆراَی يیههی يەگری

 

 يەگری يەگری ئبزیس يەگری

 گریبٌ ثۆ ثێضەضەاڵتە

 ڕايبڵیُی ئەو دکٕيەتە

 ئبضبَە ْەرٔەک زەاڵتە

 

 سۆغجبٔەڕی نەضەر صەرکەٌ

 کۆثجُۀە تبک ٔ کۆيەڵ 

 صٔٔر ثٍ نە یەکێتی ٔ پبرتی

کۆيەڵگۆڕاٌ ٔ یەکگرتٕٔ ٔ   

 

 ڕأ تەکجیر کەٌ چۆٌ یەکگرٌ

 نە یەکێتی صایە ْێستبٌ

 ْەر ئۀ ْێسەیە ثەتەَٓب

 يبیەی گێڕاَۀەی ڕێستبٌ

 

 کۆثجُۀە نەصۀری یەک
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 صڵۆپ صڵۆپ تب ثە صەریب

 ئۀضب ڕاپەڕٌ غۆڕظ کەٌ

 صێتە صی گػت سۆزگە ٔ ثریب
 

 سۆغجبٔەڕ يەثٍ ثە ٔەعض ٔ

 ثە پەیًبَی ئۀ صزاَە

کب کەش َبتٕاَێ ڕزگبرت  

 جگە نە سۆت صەی ثیساَە

 

 ئۀاٌ ٔ ئێٕە ثرا َیٍ

 ڕاضتیت صۀێ صٔٔژيٍ یەکٍ

 ئێٕە سۆتبٌ ْەزار پبرچە

 ئۀاَیع ڕێک تەثب ٔ یەکٍ

 

 يەگری ئبزیس صەرص زۆرە زۆر

 ثەاڵ صەثبرێ الی ئۀاٌ

 ثۆ يەرايی پیص ٔ ڕەغیبٌ

 ئێٕە تیرٌ ٔ سۆغیبٌ کۀاٌ
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 تەيبدی ثۆرژٔای چبٔتەَگ

ٔٔەضُٕٔری تێپەڕاَض   

 تەکبَی ئێٕەی چۀضبٔە

 ْەَگبٔی ضطت ٔ يبَضٔٔە

 

 گەر صٔاڕۆژی ڕَٔٔتبٌ ئۀێ

 ژیٍ پڕ ثێ نە سۆغی ٔ سەَضە

 ْەڵٓبتُی سۆری ئۀ سۀَە

 ثە ْۀڵی کرێکبر ثەَضە

 

١٠٢٢تػریُی صٔٔەيی   
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 ضرٔٔصی ضۆغیبنیسو

 

 ْەڵمرچبٔیٍ ثە گڕی ثرضێتی ٔ سەو

 ژێر صەضتەیٍ تەزیٕیٍ ثە ژاٌ ٔ ضتەو

 ضەريبیە ئبٔێُەی تەيەَی غکبٌ

 صنۆپ صڵۆپ سٕێُی صڵًبَی تکبٌ

 

 ضۆغیبنیسو سٕاضت ٔ ْیٕای پیر ٔ گەَجی

 ضۆغیبنیسو ْۀێُی تەلەنال ٔ ڕەَجی

 

 ڕَٔٔە کۆتی کۆیهەتی کبتێ ئەپطێ

 چیُی کرێکبر نە تێکۆغبٌ َەترضێ

 َەيبَی ئەو زَجیر ٔ کۆت ٔ ثەَضە

 تەَٓب ثەسەثبتی ئێًۀە ثەَضە

 ب صەثێ ثە ثبسی ڕەَگیٍئۀضب صَٔی

 تبيی ژیبٌ صەثێ ثە تبيی ْەَگٕیٍ
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 ضۆغیبنیسو سٕاضت ٔ ْیٕای پیر ٔ گەَجی

 ضۆغیبنیسو ْۀێُی تەلەنال ٔ ڕەَجی

 

 ئباڵی صەضت ئباڵ ضٕٔرەکەی نیُیُە

 يبرکطیسو صەرٔازەی سۆری ثیُیُە

 تێک صەصەیٍ صَٔیبی ڕزیٕی ضەريبیە

 زیبٌ َبکەیٍ ضەرٔەرییە صەضتًبیە

 

 نیسو سٕاضت ٔ ْیٕای پیر ٔ گەَجیضۆغیب

 ضۆغیبنیسو ْۀێُی تەلەنال ٔ ڕەَجی

 

 چیُی ئێًە ثەپبَی گۆی زۀییە

 گەر ثشٕازێ ضەری سٕاظ ثۆی َۀییە

 نەَبٔ صەثەیٍ يۆتەکەی گػت ترضەکبٌ

 سبٔەٌ ٔەاڵو صەثیٍ ثۆ گػت پرضەکبٌ
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 ضۆغیبنیسو سٕاضت ٔ ْیٕای پیر ٔ گەَجی

 ٔ ڕەَجیضۆغیبنیسو ْۀێُی تەلەنال 

 

 ْەڵگری ثیرکرصَۀەی يبرکطیسيیٍ

 ڕێجٕاری ڕێگبی ضەستی ضۆغیبنیسيیٍ

 ثەرچبٔ ڕَٔٔی ئێًە ْەر يبَیفێطتە

 ثۆ تێکۆغبٌ چرایە ٔ پڕ ثەپێطتە

 

 ضۆغیبنیسو سٕاضت ٔ ْیٕای پیر ٔ گەَجی

 ضۆغیبنیسو ْۀێُی تەلەنال ٔ ڕەَجی

 

 

١٠٢٨-٢١-١ 

 

پەَجەی یبَسە ٔ صٔاَسە  تێجیُی : ئەو ضرٔٔصە ثە صٔٔ کێػی جیبٔازی 

 ثڕگەیی َٕٔضرأە ٔ نەضەر ئبٔازی ضرٔٔصی يەغشەاڵَی یەکێتی صاَرأە.
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 ثەضتەی ضۆغیبنیطتێکی سبرأ

 

 جەَگبٔەراَی ڕێی ضۆغیبنیسيیٍ

 ثەرۀ ڕزگبری ْەَگبٔيبٌ َبٔە

 ئۀ تێکۆغەرەیٍ صَٔیب صەگۆڕیٍ

 صژ ثە کۆیهەتیٍ کبرگەريبٌ َبٔە

 

 ٕٔر صەکەیٍئبضۆی سەثبتًبٌ ثە سٕێٍ ض

 سۆری ڕزگبریی ْەڵضێ یەکجبریی

 غتێک َبيێُێ َبٔی ضتەو ثێ

 ژێرۀژٔٔر صەکەیٍ ضەريبیەصاریی

 

 نەژێر ثەرصاغی جٕٔڵەی ْەَگبٔيبٌ

 ٔرص ٔ سبظ صەکەیٍ ئبضتەَگ ٔ ثەرثەضت 

 ڕۆژی ضەرصەکۀتٍ ئۀ کبت صەزاَیٍ

 چەَض سۆغە ژیُی ئبزاص ٔ ضەرثەضت
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 ٍْێسی نەغکری ثرضییەکبَیٍ صێی

 لڵپ صەکەیُۀە صَٔیبی ئبٔەژٔٔ

 جیٓبَێکی َٕێ صاصەيەزرێُیٍ

 پڕ ثە پبَتبیی دەز ٔ ئبرەزٔٔ

 

 زۀی صەکەیُە غٕێُی سۀَەکبٌ

 ثە ئبضٕٔصەیی صەژیٍ تب يبٔیٍ

 نۀ پێُبٔەیب ئێطتب غۀ ٔ ڕۆژ

 نەکٕٔرەی سەثبت کۆک ٔ سبرأیٍ.

 

 ١٠٢٨تػریُی صٔٔەيی  ٥
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 کهیم

 

 کهیهی چبرۀَٕضت

 ی سۆتە ثیر کەرۀەال

 صەرگبی صٔاڕۆژێکی َٕێ

 ثەڕٔٔی سۆت ثکەرۀە

 

 کهیهی صٔاڕۆژی ڕٌٔٔ

 یەکجٌٕٔ ٔ یەکگرتُە

 ْبتُە يەیضاَی سەثبت

 گرۀی ضەرکۀتُە

 

 ْۆغیبرثٌٕٔ يەرجە تبکٕ

 َەکۀی نە تێکۆغبٌ

 گرَگە سۆت ثُبضی

 پێع ْەضتبٌ ٔ سرۆغبٌ
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 صەثێ ئبغُب ثیت ثە ڕێ

 یثە کۆضپەکبٌ ، َبسۆغ

 تەکبٌ صەی نێٕڕێژ ثیت نە 

 تبيەزرۆیی ٔ پەرۆغی

 

 َۀەضتی تب صٔا ئبيبَج

 کۆیهەصاری ثُجڕ کەی

 ئۀضب ثبصەی سۆغُٕٔصی

 ثۆ ْەتب ْەتب ـڕ کەی

 

١٠٢٨-٢٢-١٩ 
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 صیکتبتۆری پرۆنیتبریب

 

 ثۆرژٔاکبٌ چەَض صڕَضەٌ

 صەَگ ْەڵجڕیٍ تیرۆر کرأیٍ

 ثبضی غۆڕظ کەیٍ یبٌ سەثبت

 ٍ ڕأ َرأیٍْەتبکٕ يبٔی

 

 زیُضاٌ ٔ ضٕپبی ْبرْٔبج

 ئبيبصەٌ ثۆ ـۀتبَضًَبٌ

 يیضیبی چۀاغەکبریػیبٌ

 کبر صەکەٌ ثۆ گۀجبَضًَبٌ

 

 تب صەضەاڵت نە صەضتیبٌ ٖێ

 ْەر غەلبرە صەضت ٔ پهًبٌ

 ثبضی صَٔیبی تبزە ثکەیٍ 

 پەتی يەرگ صەسرێتە يهًبٌ
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 ئۀاٌ ضەريبیەیبٌ صۀێ

 صەضەاڵتی زەثەَض ٔ زۆر

 بدکبرٌ لەت تێر َبسۆٌتەي

 زەنٌٕٔ سٕێًُژٌ يػەسۆر

 

 ضجەی ڕاپەڕیُیع ثکەیٍ

 صەضەاڵتیع ثگریُە صەضت

 ئۀاٌ ْەر سەيە گۀرەکەٌ

 ئێًەظ نەَبٔ صأی يەثەضت

 

 ثۆیە صەثێت نۀاٌ تَٕٔضتر

 صیکتبتۆری سۆيبٌ چێ کەیٍ

 گەنێ نۀاٌ ثە تۆکًەتر

 گڵۆپی ضەرکٕتیبٌ پێ کەیٍ
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 صیکتبتۆری کرێکبراٌ

 يُکەری صەضتکۀتەکبٌ زا

 ڕێ سۆغکەرە ثۆ صاْبتٕٔ

 ْۀێُە ثۆ ضەرکۀتُەکبٌ

 

 ثۆ صیکتبتۆری کبرگەراٌ

 نە ئێطتبٔە صەڵێى ثەضتە

 ثۆ ضجەێُێی ئۀ ئبيبَجە

 نەو ضبتۀە غیعرو يەضتە

 

 ثژی صیکتبتۆری کبرگەر

 ثژی پبرێسەری ژیبٌ

 زايُکەری ضۆغیبنیسيیت

 ثۆت گیبَجبزە نۀ ڕێیە گیبٌ

 

 ١٠٢٨ٔەيی تػریُی صٔ
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 پێڕضت

  

 3 ------------------------------------------------------------------------- :ەب ەغەػکێپ
 4 ------------------------------------------------------------- ریغبع ک ٍّ َ یبیً تَ گسًگ

 7 ---------------------------------------- عبغق کەّ ەًگێڕەب بىیژ ەّەبکبًیرەز یْیّدەل
 11 --------------------------------------------- ەبذ ڵبەیخ یرگبەدەل ەبساداًیجەً ّ ەرەّ
 16 ------------------------------------------------------------------------ نەڕیپێت ذاێّەب
 19 ---------------------------------- ەّەچٌەد ضّْر ببخڵەگْ کەّ ەّەٌیژ یًبەپەل ّاىەئ

 33 ----------------------------------------------------------------- مەًبک مۆخ یغەب هي
 36 ----------------------------------------------------------------------- ر فَ ضَ یبێکت
 38 -------------------- ەڕێپەذێت بىیژ یقبهەغەب ێختەّ داەببد ۆیخ جْاى جْاى ًفبەه
 33 -------------------------------------------------------------عردایغ ەڵیببخەل کێْێض

 35 --------------------------------------------------------- ییّّتڕ یال ەّەچوەئ دّاجبر
 38 ------------------------------------------------------------------ ەفطبًەئ ەل کێبّیپ

 44 ------------------------------------------------------ یفطکۆکیهب ەیکەژێدر پرچ ەکچ
 43 ---------------------------------------------------------------------- کبىەّرەگ ەبّیپ
 44 ---------------------------------------------------- ەْەڕێب بردەید ڵبەیخ ەسهێل رێژەل
 54 ------------------------------------------------- بًنیژ ڵیرقبەض ێجبر..ەضتەبْ رگەه

 53 ------------------------------------------ داتەد رگبمەد ەل کێبیرەغ..ێیەل نێگْ جْاى
 56 --------------------------------------- ًبگرم ەّەبًیژ یبیگەبٌچک ەب ضتەد تریچ هي
 58 ----------------------------------- یکبًەزەح ەیالقەد ەب کردّّم یًبخ کەیەًذەرزەف

 61 ------------------------------------------------------------------- يیغ یفر بَ یبێکت
 63 ------------------------------------------------------------------ مەژهبر ەڵێهۆک هي
 66 ------------------------------------------------------------ یطتیّ غَۆخ ی ًبئٌبهَ فَ
 69 ------------------------------------------------------------------------- مەبراک ّ هي
 73 -------------------------------------------------------------------- بىیژ یهبًب ًبّەل
 76 ----------------------------------------------------------------------------- بّْىێڵّ
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 84 ------------------------------------------------------------------ یّت داەًبضەُ دّاەل
 81 ------------------------------------------------------------------ّ اەُ ّ ظەک یاًۆڕگ

 83 --------------------------------------------------------------------------- ەهەحەهبه
 86 -------------------------------------- یتییەّاًەڕچبّ یکبرێکر ەطتبّێئ ەل غنەکەّەً
 87 -------------------------------------------------------- يیً عیکیە ّ يیکیە ردّّەُ
 94 --------------------------------------------------------------------کێژً ّ ًگەد ێض

 91 ---------------------------------------------------------------------------- یّاًەڕچبّ
 93 --------------------------------------------------------------------------------- رمەت
 93 --------------------------------------------------------------- ێض ەیزارەُ یًّەرعیف
 95 ----------------------------------------------------------------------------- ێڕضتگەد
 97 --------------------------------------------------------------------------- دخبزم زەئ
 99 ------------------------------------------------------------------------- عریغ یرگەه

 141 ----------------------------------------------------------------------------- تبّْىڕە
 143 -------------------------------------------------------------------------- ەّەبًّْ الر
 143 ------------------------------------------------------------------------- ەّەًگەج ەل

 144 --------------------------------------------------------------------------- مەبدیز هي
 145 ------------------------------------------------------------------------------- بىیگر
 146 ----------------------------------------------------------------------- ەڵغخەه ڵیهب
 148------------------------------------------------------------------------------- نەڵێد
 114 ------------------------------------------------------------------------------ غکۆک

 113 ----------------------------------------------------------------------------------چرا
 113 --------------------------------------------------------------- ەهٌ یػتوبًیً قبمەغ
 115 ------------------------------------------------------------------- مۆخ ەل کێغکرەل

 117 ----------------------------------------------------------------------------- ەڵدّّه
 119 ----------------------------------------------------------------------------- رضبمەض
 134 ------------------------------------------------------------------------- ردەب یبضبی
 133------------------------------------------------------------------------ ەغەچ ّ ىۆب
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 133 ------------------------------------------------------------------------- ظۆفرەًۆک
 136 ------------------------------------------------------------ هي ّ ییبیًەت یتیەکبیح

 139 ----------------------------------------------------- !تیددارەغ ەًذەچ ضرّغت ئبخ
 131 -------------------------------------------------------------------------------- تبەُ

 133 ------------------------------------------------------------------ ەجبّزەت بًنیژ هي
 134 -------------------------------------------------------------- نیتەاڵژُڕۆ یکێکچ هي
 137 ------------------------------------------------------------------------- ُبّار ّ هي
 138 --------------------------------------------------------------------- بّْى؟یچ ەْێئ

 143 ---------------------------------------------------- ەیکڕەکْ یرەّەبدی ەل کێرکبێکر
 145------------------------------------------------------------------------------ رازّّەت
 147 ------------------------------------------------------------------ ڵضْا ڕیضەضتەد
 148 -------------------------------------------------------- تەضرەح ّ ّىەخ یرەکەیپ
 154 ------------------------------------- ئبراش ختکردّّەبًبیگ ەیدّاًبه ەل کێرێد ًذەچ
 153 -------------------------------------------------------- کێریغبع یرەفەض یگبکبًیً
 154----------------------------------------------------------------- كێڕێضتگەد یًّەخ
 156 ------------------------------------------------------------------ مەکەرەُبّض ّ هي
 158 ---------------------------------------------------------------------------- ییکبرێب
 159 --------------------------------------------------------------- يیّەئ یکبًەرەهطەج
 161 ---------------------------------------------------------------------- عریغەخػبًەپ
 165 --------------------------------------------------------- غبىۆکێت ّ عریغ ّ ىەهەت
 167 --------------------------------------------------------------------- دژّار ّ ختەض
 169 ------------------------------------------------------------------ ڵکیهب یکبًەراقەه
 173 ------------------------------------------------------------------- ەّەّغ یگبیً ەل
 174 --------------------------------------------------------- عرمیغ ەیکییەهرّار ەکًەد
 176 ----------------------------------------------------------------------- ّاىەئ ّ ەوێئ
 179 ----------------------------------------------------------------- ڵبەیخ یبطتراکتەئ
 181 ------------------------------------------------------------------- يیػتیُ تێج ەک



عەبذّاڵ ضلێوبى)هەغخەڵ( .............................بى ببراًی ّغە ضّْرەکبى تەڕم دەکبخۆرًػیٌ  

411 
 

 183 --------------------------------------------------------------- ػتيڕۆی کذاێُبرەب ەل
 186 -------------------------------------------------- ذایرگۆگ ّ هي ْاىێًەل برەیئ یکیە

 194 ------------------------------------------------------------- کۆیەتببل رەض یٌیًّْض
 191 -------------------------------------------------------- ەّەچوەد ظڕە کێژڕۆ هّْەُ
 194 -------------------------------------------------- بدکراّەیل یکیەیەضۆد ەیّەذاًەڵُ
 198 ---------------------------------------------------------------------------- دداەحەت
 344 --------------------------------------------------------------- ەیکەقەقػەغ ّ یرۆل

 344 -------------------------------------------------------------------- مەکەرەبێض ّ هي
 346 ------------------------------------------------------------------------- ەیەیەد ێض
 348 ---------------------------------------------ڤڵگراً ەیجبد ەیکەضْار لیپبضک ەکچ
 311 ----------------------------------------------------------------------------- يیًەکێپ

 313 ---------------------------------------------------------- ییبخی یکێعریغ یکْغتٌ
 316 ------------------------------------------------------------------- ؟ێّەد تێل نیچ

 318 ------------------------------------- یەرهبەض یًوەُەج ْێً یکێکیفەلػەب یّدضرّ
 334 --------------------------------------------------------------------- ّازەببًگ یّژهەت
 333 ------------------------------------------------------------- ێًْ یکێًّەخ ۆیهەلیژ

 335 -------------------------------------------------------------------- رەبۆڵک یضرّّد
 338 ------------------------------------- !ەگرتّْەڵُ هذاۆْخێً ەل کنێغۆڕغ ەکەیەدەض
 333 --------------------------------------------------------- ؟ێّەد کتبىێعریغ چ ەْێئ
 336 --------------------------------------------------------------------------- یبًببزیگ
 338 -------------------------------------------------------------------------- طتیرۆریت
 344 ------------------------------------------------------------------------- ەیەدەض ْیً
 343 -------------------------------------------------------- ییبیًەت یجْغس ەیّەرەدەل
 344 --------------------------------------------------------------------------------- اڵئب

 345 ------------------------------------------------------------------------- یًەهەضّْت
 347 ----------------------------------------------------------- ِبتەڵُ دّاجبر ەکەتبّەُ
 349 ---------------------------------------------- ەکەلۆبچک ەْاًێه ەیئ یُبت ظۆخ ۆت
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 351 ------------------------------------------------------------- عریغ ەیکەًبّاد ەچۆک
 353 ------------------------------------------------------------------------- یزارەرهەغ
 354 ---------------------------------------------------------------------------- خْازمەد
 355 --------------------------------------------------------------------- ڵبیەخ ەیگێڵک

 359 ---------------------------------------------------------- ختەّ ًگەدر یکێٌیهەهبت
 364 -------------------------------------------------------- ضتەدەب اڵئب ڕەیتّْ ەیوێئ
 363 ---------------------------------------------------------------------- برەیئ یکیە ەل
 364 ------------------------------------------------------------------------------ ًگەج
 366 ----------------------------------------------------------------------- عریغ ەٌبضێپ
 369 --------------------------------------------------------------------------- رکّْکەک
 374 ----------------------------------------------------------- ەڵغخەه وبىڵێض اڵبذّەع
 371 ------------------------------------------------------------------------------- رگسێً
 373 ----------------------------------------------------------------------- ێیّەد غنۆخ

 373 ----------------------------------------------------------------------------- رەًّْض
 374 ------------------------------------------------------------------------------- بێکت
 375 ---------------------------------------------------------------------------- بىەڕڤغ

 376 ----------------------------------------------------------------------- هبرکص کبرل
 377 ---------------------------------------------------------------------------- صڵًگەئ
 378 ------------------------------------------------------------------ رەبۆکتۆئ یغۆڕغ

 379 ------------------------------------------------------------------------------ تراهپ
 384 ---------------------------------------------------------------------------------- دز
 381 --------------------------------------------------------------------------- غبىۆردەئ
 383 ------------------------------------------------------------------------------- يیٌیل
 383 -------------------------------------------------------------------------ّ ەئ یرگەه
 385 -------------------------------------ەکییەفەلػەب ەرەًگبّەج ەکچ ّ هي یترُبەضەب
 387 ------------------------------------ ەبجەڵەُ یکبًەٌیبر یػبًگبێپ ەل کەیەٌێّ ًذەچ

 389 ----------------------------------------------------------------------------- تببّْت
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 394 --------------------------------------------------------------- !ەرتیب ٌنیُبّچ ەرتیب
 393 --------------------------------------------------------------------------- ەحەلەهط
 393 ------------------------------------------------------------------------------ کيەض
 395 ------------------------------------------------------------------------ ەْێئ ّ ەوێئ

 396 -------------------------------------------------------------------------- کەیەکطپ
 397 ------------------------------------------------------------ !!نیژەد ەکبراًێکر ًذەچ
 341 ------------------------------------------------------------------------------ ییبیًەت

 343 --------------------------------------------------------------------- ڵیهٌذا یًّبًّْ
 344 ----------------------------------------------------------- کۆرید ەیّەرەدەل کێغبر

 346 --------------------------------------------------------------------------- کێٌیًّاڕ
 348 ----------------------------------------------------------- ێژەڕد ێیل یئبراه یجبه

 313 ------------------------------------------------------------------------- ێژڕۆ ێّەئ
 315 -------------------------------------------------------- ضبردد یرەبۆکتۆئ ەل رەفەض
 318 ------------------------------------------------ !ەقرۆئێب یکێزاه یرزارەض ێڕید دّا

 334 -------------------------------------------------------------------------- ەییئبضّْد
 331 ------------------------------------------------------------------------------- يیٌیل

 333 ------------------------------------------------------------------------------ ەٌێئبّ
 334 ------------------------------------------------------------------- کبىەردەز کەلێُ

 337 -------------------------------------------------------------- کبىییەکبرێکر ەضرّّد
 338 ------------------------------------------------------------------- ڕەتّْ یکێکبرێکر

 331 -------------------------------------------------------------------- ذێئْه یاًۆڕداچ
 333 -------------------------------------------------------- ەّتٌەرکەض یرجەه کبّْىیە
 336 ----------------------------------------------------------- ڕۆهەئ ەبرەیئ یض ّ دەض
 344 ---------------------------------------------------------------------- غْراکبى ّەرەب
 343 ---------------------------------------------------------------- ەژەپیە یراًەًگبّەج

 345 ----------------------------------------------------------------- یکبرێکر یتەحکْه
 348 -------------------------------------------------------- ببتنەخ ەیکّْر ێب ظۆجڕپ
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 351 ---------------------------------------------------------------------- بیرەد ۆڵیپەغ
 354 ------------------------------------------------------------------------ چّْى گژاەب

 357 ---------------------------------------------------------------------------- کگرتيیە
 359 -------------------------------------------------------------------- ذاێض یغتەُ ەل
 365 ----------------------------------------------------------------------- ەلۆیک یراًۆگ
 368 ------------------------------------------------------------------------------- بىیزر

 374 ---------------------------------------------------------------------------- داىڕتّْ
 373 ------------------------------------------------------------------------ ەْێئ ّ ەوێئ
 376 ------------------------------------------------------------------------------ مەڵەق
 378 ---------------------------------------------------------------------------- ضتبىەُ
 381 ------------------------------------------------------------- ییکبرێکر یللیه یراًۆگ
 385 ---------------------------------------------------------------------- کبرێکر ەیوێئ
 387 --------------------------------------------- ێًْ یًّەخ یبیرەد ەب بنەد..براەیئ ەل
 389 ------------------------------------------------------------------------ بریئب یراًۆگ

 391 ------------------------------------------------------------------- کذارەچ یرەکبرگ
 394 --------------------------------------------------------------- یگرەه یللیه یراًۆگ

 398 ---------------------------------------------------------------- سمیبلیغۆض یضرّّد
 441 ------------------------------------------------------ خبراّ یکێطتیبلیغۆض ەیضتەب

 443 -------------------------------------------------------------------------------- لیکل
 445 ---------------------------------------------------------------- بیتبریلۆپر یرۆکتبتید

 518.............................................................................. رِستثيَ

 


