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ثيَـ بيَصتٔ 
زةنطىَ تؤ يةَٔ دياواظبى يةشياْسا، بةالَّ ْانطىَ تؤف وةى َٔ بري )))

ٖةض َطؤظة و ئاضةظوويةى و ٖةض َطؤظة و . يةٖةَإ ؾت بهةيتةوة 
ٖةية نيؿةى يةطةٍَ ضِةوؾت ٖةية و ٖةية نيَؿةى . زةضزةغةضيةنى ٖةية
يةّ ْاوةزا يةنيَهيـ ٖةية زةناضىَ ٖةَووإ بهات بةو . يةطةٍَ غاَإ ٖةية

َطؤظ بووْيـ . َطؤظةى نة ثيَويػتة ٖةبٔ، ْةى وةى ئةوةى نة ٖةٕ
طوظاضؾت ية بووْى تةواو زةنات، يةتةى ئةوةزا ضِةوؾت تيَيسا ضِةْطى 

شيإ ئاضةظووى ٖةَوواْى . زاوةتةوة و زةناضىَ خؤى بةٖةَووإ بٓاغيَٓىَ
يةنؤٍَ ْاوة، بةالَّ ْاظاْني ية ض ناتيَهسا ثيُإ زةبةخؿيَتةوة ، نةضي 
يةنيَو ثةيةيةتى و يةنيَهيـ بىَ خةّ وةغتاوة، يةنىَ وةزواى زةنةوىَ و 

.   زةططى، يةنيـ تةْيا ظةضزةخةْة زايسةططىَ
شيإ ئاضةظووةناْى بة ئيَُة بةخؿيووة، بةالَّ خؤَإ يةخؤَاْى ظةوت 

. زةنةئ ، وةى ضؤٕ نؤيًةنإ ئاظازى يةخؤيإ ظةوت زةنةٕ بؤ طةوضةنةيإ 
ْةى َٔ بةيَهو تةواوى ئةو َطؤظاْةى نة ٖةغت بة نةَونوضِى شياْيإ 

ٖةية غطوؾت نؤياليةتى ثىَ : زةنةٕ، زشى طؤتةنةى ئةضغتؤٕ، نة زةبيَصىَ 
ئاخط ئةَة ض شياْيَهة . بةخؿيووة و ٖةؾة فةضَاْطةِوايةتى و نانى َريى

فريعةوْةناْى بةدؤضةٖا ؾيوة ئافطاْسووة، ٖةَيؿة زةَةوىَ َةضطى 
. فريعةوْيَو ببيِٓ، بةالَّ ٖةَيؿة ٖةَوو فريعةوْةنإ َةضطى َٓيإ بيٓى 
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 طةضزووٕ َيواْساضى ًَياضةٖا بووْةوةض زةنات، َٔ و تؤف يةنيَهني يةو 
بووْةوةضاْة و تيَيسا ديَطايةنُإ زاطرينطزووة، نةغيَهيـ يةوالوة 

. زةضنةوتووة ، زةناضىَ بةؾى ٖةَووإ خبوات و شيإ ظةوت بهات بؤخؤى 
ئةَة ض تةَاعيَهة ؟ ض َطؤظيَهة ؟ دطة ية َيهطِؤبى ْاو ًَيؤْإ بووْةوةض 

ٖةض ئةوىَ ضِؤشىَ نة وةضِيَهةوتني بؤ شيإ ْة نةغىَ ثطغى بة تؤ . ضيرت ْية 
نةواتة ضًؤٕ زةبىَ َٔ بةبىَ ويػتى خؤّ !  نطز ْة نةغىَ ثطغيؿى بةَٔ نطز 

 (( .  (وةضِيَهةوّ و يةتةى ئةوةؾسا بةزةغتى تؤ ئاظاض بضيَصّ 

 
ض ئاوةضزطايةنة شيإ! ض زْيايةنى غةيطة   

ظؤض غةيطة نؤيًةنإ ية نوْى ثةجنةضةؾةوة ْاويَطٕ غةيطى خةيَهى 
ئةطةض بضية بةضزةّ . ضوْهة تطغيإ ية ئاظازى ٖةية ، بويَط بهةٕ 

ثةجنةضةناْيؿيإ ، ئةوا ضٓطىَ خؤٍَ يةضاوى خؤيإ زةنةٕ ، 
.ْةنا خؤضى ئاظازى ببيٓٔ                             

خؤظطة غبةى نة يةخةو ٖةيَسةغتاّ ، قاقاى ثيَهةْيٓى ٖةتيويَو 
و ؾيٓطيَطِاْيهِ بؤ َةضطى زيهتاتؤضيَو زةبيٓى ، بؤْى نوييَطةناْى 
زايهيؿِ يةغةضباْةوة غةضاثاى طةضِةنى زةتةْى، ضةْس خؤف بوو 
ئةو ضِؤشة طةض خةوْيـ بوواية، تةْاْةت يةْاو طؤضِيؿسا ثيَى 

(ْةوظاز َةضطةيى  ). ئاغووزةبووّ نة ضِوويساباية   
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شيـإ وةى ظةضيـايةنة، غانـوٍَ و بىَ بٓة 
ْةٖـى تـؤ بـؤ تؤ، ْةٖـى َٓيـ بـؤ َٓة 
بعاْة، بةّ دؤضة نؤتايى زيَت ئةجناَــى 
 ية ٖاتٔ و ضووٕ بىَ بةؾني ية باض و بٓة

****                   
ئيالٖى طةض بطِياضتسابوو ثيَويػتة ظاْامب 
 خؤظطةباضّ، نة ْةنؤيًة و ْة نوضِة ؾامب

زؤغتاْيَهى ٖاظى، طةَصة بؤ ية زةوضى َٓٔ؟ 
 زةنطا غؤفيةى، ضوْهة ئاضةظووَة تةْيامب

****                    
نابطا َةغيشة يإ يةٖوزة، ضُا غةَتة 
ٖيَعىَ وايًيَهطزووة، يةّ ْاوة ض ئاضَاْتة 
ئةنؤَةٕ ْةبوو، ئةنؤَةْى ْةبوو ٖؤؾِ 

 نةوابىَ شياْى َٔ بةثيَى ياغاى بىَ ئاَاْتة
 ****                       

ٖؤؾت وةطةضِخة، ضُا غةَتة بؤ غةضويَٓة 
نؤيهى طةمن ٖةيَٓازاتةوة يةثاؾى زضويَٓة 
ٖةيَػة يةخةو، وا خةضيهة ٖةوض بيَتةوة 
 بيَهاض َةَيَٓةوة، بة زاٖيَٓاْت مبططيةْة

 
 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

6 
 

وةضة تةنُا، با غاتىَ زيَُإ خؤؾبىَ 
خةْسة مباْططىَ، با َاْططتوو نؤضبىَ 
! يةنوىَ ئاظازبى، شياْيـ يةوىَ خؤؾة 
 يةزواى َطزْيـ با منوْةى تؤ ظؤضبىَ

****                                  

ييَِ َةططة، طةض ئاوٖا زةبيَصّ ٖةضزةّ 
طالَونطاوة ضِيؿِ، بىَ ئيؿِ ية غةضزةّ 
نةغى ظاْا بةضطى زضِاوة، ْةظاْيـ تيَط 
طةوز ظؤضة، بؤية طوضط ٖاتؤتة بةضزةّ 

****                                   
شيامن طةضةنة، وا زةبيَتة بهوشَإ خةفةت 
 بهوش نيَية، وا خةفةت ييَُإ زةبىَ ضِةسةت

 شيإ ٖيضى ثيَُٓةزا، بةيَهو شياْى ييَ غةْسّ
 خةضيهة وا زةضيسةبطِّ بؤ ٖيضإ خيَطةت

 ****                                 
يةوةتى بوومن ٖةية، غةطيـ ئاوٖا بووْى ٖةية 
ثؤظّ ييَٓةزا يةشيإ، بؤية ظؤضتطئ غةطِ ٖةية 
 ئاوى ْاوضاوإ تاَى ظؤض خؤؾرتة ية َةى ثازؾا
 !خؤؾشايَِ، زيوةخامن ْية، نةالوةيةنِ ٖةية 
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غبــةى زووبـاضةى نــاضى ئةَطِؤية ية بووٕ 
شياْى واظواظى بــــةضؤنى ططتووّ ية ضووٕ 
ٖةظاض ثةضتووى، بؤَٔ ْةبووْة نًيًةيةى 

 تا ٖؤؾِ ٖاتة ٖـــــعضئ ية الؾة و زةضووٕ
 ****                              

غةضةتا نة ٖاتى وتيإ ببيٓة و ٖةغتجيَبهة 
زواتط تيَبطة و بؤ ئاَاجنةناْت زةغتجيَبهة 
ظيٓسةوةض ية بيٓيٓى نةّ بيَدةبةضة ية خؤى 

 نة شياْت طةيؿتة نؤتايى ، يةثطِ فووى ييَبهة
 ****                              

 َطؤظ ئافطيَٓطاوة بة دواْى و ثانى،  نة زةبيَصٕ 
! بةضْاَةى ئاناضيإ بؤ زةْيَطزضىَ، ضوْهة طيَصٕ

 !ٖؤؾساضة! ضوغت و ضاالنة ! بىَ نةّ و نوضِية 
 خةتةْة يةثاى ضى، ئةّ ئاظاضة زةبىَ بؤ بضيَصٕ ؟

 ****                             
 طةض ظاْايةنى طةوضة ية والَتسا ْةبيَت بؤ بطِياض
 بضونةنإ الؾةى يةنرت زةبةْة بةضزةّ نطِياض
 بة قصى ضِةف و غجيةوة زياضيٓانطيَت ظاْايةتى 

 ئةو نةغة ظاْاية نة زازثةضوةضة ية ْعيو ؾايياض
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 زةضزى زووضى تةْيا بؤَٔ ْةٖاتووة، بؤ تؤؾة
 ثيَـ بطِياضزإ، بعاْة نىَ بؤَإ بة ثةضؤؾة
ئاضاَبططة، ئةطةضضى خةفةت ضِووى ييَٓاوى 
 يةناتى تووضِةيى، ٖؤف يةْاو قاثيَهى بؤؾة

 ****                              
ؾةو و ضِؤشى تؤ ثةيووةغت ْية بة نةيَةؾيَط 
 ضِزيَٓى باثريت و ٖى فالَٕ، تؤ ْانةٕ بة ْيَط
نة ضِؤشَيَطيـ ْةَيَٓيَت، وةضظةنإ ٖةضزئَ 

 ضِؤش ٖةيَسيَٓٔ و َاْطيـ زةبةٕ بةضةو ٖةيَسيَط
 ****                              

ئةطةض زْيا بـؤ ئاضةظووةناْى تـؤ غوضِابايةوة 
بةٖاض ْةزةضِؤيى و ظغتإ بةبىَ ْـاو زةَايةوة 
 َطؤظيَهى خـؤنـةَططبـة، ْـةوةى خؤيَتةنـةض
 ئار و زار بيَػووزة، نـــة بطيٓت نـواليـةوة

 ****                              
ٖةيَةى زوو ٖؤَؤش ٖؤناضٕ بؤ شياْى ظاْايةى 
 طةضِاْيـ وةغتاية بؤ زضوغتبووْى زاْايةى
 ٖانا شةْطى ٖيَٓا،  ٖؤؾت وةطةضِخبة ظوو
 تا ْةبوويتة نؤيهةى ثري بؤ ئاوةضزطايةى
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ئافطيَٓةضى تؤ نةغيَو بوو، زواتط زوو نةؽ 
 دياواظ يةتؤ بووٕ، ية ضؤيةواْى و بيَهةؽ
بىَ ضاوضٓؤنى، بـىَ غاَإ و َـاٍَ زةشيإ 

 طــةض ٖاتٔ الى تؤ بواية، ْــةزةَا ْةفةؽ
 ****                              

طةض بةضزةواّ بووى ية ثيؿةنةت و وةغتاى  
 تؤ وةى َطؤظ زةشى، ية زاٖاتووؾسا وةغتاى
 ناتىَ شيإ فةوتا و تؤؾى ضِاَايَى زةطةٍَ خؤ
 ٖؤناضةنة زياضة، تؤ يةثيؿةنةت ْةوةغتاى

 ****                              
تةْيا ضانة ْية، خطاثةف  تؤ زةْاغيَٓىَ 
سةوت ثؿتت زيَٓىَ، ية الْهةزا ضِايسةشيَٓىَ 
 !تؤ تايَة َوويةنى ية طةضزووْسا، ئاطازاضبة 
 ظؤض بةٖيَع ْةبى بة ثؿوويةى زةتجػيَٓىَ

 ****                              
 ئةوةْسة خؤؾةويػتى زةضبطِة تا خؤؾيإ زةوى
 ظؤضزاض ضِؤشىَ غةضى بةضظة ، زوو ضِؤشيـ ْةوى
 خؤؾةويػتى خؤت بؤ ٖةَوو نةؽ زةضَةبطِة
ضوْهة بؤؾايى ظؤض ٖةية بؤ ضووْة ْاو ظةوى 
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ضؤٕ ضاوّ بكوضيَِٓ ية ضيٓىَ، نة ضاوضٓؤنٔ 
 ضيٓيَهى ضاوْصيَط و زاضةقيَٓطاوى ضةَو و ضؤنٔ
ضٓووضةى ضانة، بىَ ضاْسٕ ضيَسةبٔ ية ضؤَسا 
 ْاضٓة ضاوةضِواْى، بؤ ضةنةضةيإ بىَ ضةثؤنٔ

 ****                               
 بــؤ نــةغى ئــاظازخيواظ، ئــةغتةَة ئاظازى 

خؤؾى طةٍ، بــؤ طياْــى زةٖيَٓىَ ؾــازى 
طــةض يــةْـاخؤؾيسا ٖــاوغةفــةضى ْــةبيت  

خــاى ْــاَيَٓىَ و ظةوى زةبيَتة زشى ٖــازى 
 ****                                 

َــطزٕ بـــؤ نـةغاْيَو ديَطةى ئــاخــة 
طــةض زيَيــإ بــؤ ْيؿتُإ ثــطِى زاخــة 
َــٔ و تــؤ بــؤ ئــةّ فهــطة دياواظْني  

 بــووْــى ئــةّ ٖيَعة يــةقوالَيى ْــاخــة 
 ****                               

شياْت زةغتيجيَهطز، ئاطازاضبة وةى ٖةبوويةى 
 ٖةغتة، بىَ ظيتةيَةيى ْيؿاْةتة وةى ْةبوويةى
ٖةيَبدوىلَ، وةضة و بضؤ، تؤ تةْيا ٖةبوو ْيت 

 ناضبهة، ئةواْى زاٖاتوو ضاوةضِئَ بؤ ثؿوويةى
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زميونطاغى ناتىَ ٖةية، نة طةٍ بووْى ٖةبىَ 
 ٖةيَويَػتيإ ثطانتيو، ٖةض تةْيا خةوٕ ْةبىَ
ضِةوؾت و دٌ و بةضط زوو ؾتى ييَو دياواظٕ 
 بةضى زةضىَ، نة دواْجؤف ٖؤؾى ناٌَ ْةبىَ

 ****                              
 طةض بةٖاض ية زةغتضوو طوٍَ نواْىَ بؤْى
مبيَٓةوة بة ٖةشاضى تا ٖةشاض بًَىَ ضؤْى 
غةضَاية بؤ ٖةشاض زضِنى تاوإ و ؾةضَة 

 ئاغووزة بصى ئةوةى تاواْباضة تةْيا تؤْى
 ****                              

طةض تةَةْت وةنو ضِةوؾتت زضيَص بوواية 
 ْةزةبوو طؤضِىَ يةغةض ظةوى ٖةيَهةْطاباية
تؤف وةى ئةواْى تط ضِؤشىَ ْاوت ْاَيَٓىَ 
 بعاْة، شيإ ْةزةَا طةض َطؤظ ْةَط بوواية

 ****                              
 زاضًَةَيوة يةضؤنيسا ضاوى ضاوبطغى ضيٓى

 ضةقيوة ضؤَسا ضايَى ية ضاوةضِواْى ضطنةى
 ضني ضني ْاضيَتة ضازضى ضاوةضِواْيةى ٖيض

 ٖةيَضؤضِيوة ضيازا يةضٓطى ضطاى ضٌ ضٓيٓى
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ثةضِةْسةى خافالَو غةضيإ يةبةضخؤ ْاوة 
تةْيا َطؤظ  ٖاتووة يةْـاو ظةويسا ضِاَاوة 
ئـةغطيٓى ضاو و خةْسةى زةّ بيَتاوأْ 
 بيَطى وةزياض ْةنةوت، وتيإ زؤ ْـةَاوة

 ****                            
طــةض َطزى نفٔ باخةيَى ْية بـؤ ثاضة 

شيإ و َطزْى خؤف ٖةض بؤ ٖةشاضة 
ٖاوؾيَوةى تؤ ظؤض ضووٕ زةغت بةتاٍَ 
 طؿت باْى طؤضِت ضِيَباظى نةضى ضِيَبواضة

 ****                            
بيَضوو ٖاتة زةض يــة ٖيًَهةى ٖيَالْة 
 زايو خؤؾشاٍَ و بـاوى نةوتة ًَُالْة
َاض بوو بة ظؤضزاض و طةمن بطا بؤ ئاف 
 َطؤظ ٖيضى ثيَٓةبـطِا يــةو تيوةطالْة

 ****                            
 ثــؤظى يوت بةضظة زةَاخناتة زواى ويَططوٍَ
 ضاوةضِواْى خةيايَى بةٖاضّ ية شياْى تووٍَ
 خاضاوّ ية شيٓة ئةظَووٕ ية شياْى تايَُإ 

تًَجايى ْــةَاوة يةَاغويهةى ٖةغت و دوٍَ 
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 تيؿهى خؤض بةضظة و ظةويـ زةوضى ضةثةضة
 بٓؤؾة بةيازى زووضة بةٖاض تافهط بةخةبةضة 
 ظايةيَة بؤتة ظضيٓطة و غةفاى ٖيض ْةزيووإ    

 َةغتبووٕ بة َةى َةنؤنة، زةضَاْى غةضة
 ****                            

 بـاوةضِ بيَٓاوة يــة بيابــاْى بيَهةغى
 بـطغىبــواضى بــطانــةى يــةبيَٓاوة 

 يـــة بيابــاْى بـعيَوى بعضة بٓبايَيَهــة
بيَهــةغى بــطِغتى بــطزوة بـؤ بػتى 

****                             
 ثىَ غواوّ ية زيسةْى طةضزووٕ ْةطةمية ٖيض

 ية نؤضثةيةييةوة تا ٖاتةى ؾؤضِبووْةوةى ييض

 ناضيَو نة تؤ ْةفطةتت ييَهطزبوو زووض بووئ 

زاخِ ، ية زووضة ثةضيَعىَ بةمشإ بوو بة ٖيض 
 ****                            

 ية ضةضخيَو زا ضانةنطزٕ بوو بة غاوانوشى
 نيصى ضِووَةت ٖةيَوشى ية بٔ تةبةقإ ثؤؾطا

 ٖؤؾِ ٖةيَُايَيوة تا ضِظطاضّ بىَ يةّ زةضز و ناضة
 ؾايياض بواضى بطِى ية نطؤغنت و ئيَػو نطؤشى
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ويــصزاْى خةيَو بــةٖى تؤوة بــةغرتاوة 
وةى ضــؤٕ َوو زةوضى الؾةتيإ زاوة 

 دــا َطؤظيَو بيت، بــاف يــاخوز خــطاخ
 َطزْيـ بــؤ زوو ؾت تــؤى يــةطؤضِ ْاوة

 ****                              
بةضى زةضىَ ٖةظاض َٓساٍَ ثةضوةضزة بهةى 
 نةضى َٓسايَةنةى خؤت غةضطةضزإ بهةى
ثيَـ ئةوإ، ٖى خؤت بيَٓة و زةضغى زازة 
 نة غووتاى، غووزى ْية ٖاواض بؤ ئاو بهةى

 ****                              
ٖةَوو ؾتيَو زيَتةوة، دطة ية ضِةوؾت و َطزٕ 
 َةططى بؤ نةغىَ، نة ضاوةناْى يةثطِ وْهطزٕ
بؤ نةغىَ بططى، نة ضِةوؾتى خؤى يةزةغتساوة 
 نةغيَهة ٖيض ضاضةى ْةَاوة ، دطة ية نؤضهطزٕ

 ****                              
طوضيؼ يةنوىَ ططيَبسضيَت، يةويَؿةوة ثػاوة 
 غةيطى طؤضِةناْيـ بهة، نةغيَو ٖةيَٓةغاوة
بيَ َٓةت بضؤضة شيَط طٌَ، ْةى بة نفٓى خيَط 
 َةال ْوؾتة زةنا و نيٓى ية َوؾطيو ٖةغتاوة
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 ٖةضظةناضيت بة فريِؤزا ض يةَاٍَ و ض ية زةضىَ
 وةى تةيط بؤ نيَو ٖةيَطةضِا ية بةضزى غةضىَ
ئةو شياْةى ٖةتة ؾايةْى َةية ية نةوْسا 
ضِاظت زةضباظ بهة ناتىَ خافًَيَٓطاوى يةبةضىَ 

 ****                              
 خوزا ٖةية َطؤظ ييَهساْةوةى ظؤضى بؤ

 ٖةضيةنة و َةبةغت و ئاَاجنيَهى ٖةية
 ْةظاْى زيٓساض، ييَطة بووٕ بة طاى نازئَ
 ٖؤف ثؿتاو زةنةٕ و طًةييإ ييَى ٖةية

 ****                              
 زازثةضوةضى يــة ئاظازى ظياتط خويَٓى زةويَ
 ٖوْةضيَهة َطؤظ بــة ْــاخى زةغتى زةنةوىَ

 ٖةض زازثةضوةضى َطؤظ بووٕ زةغةمليَٓيَت
بـاؾرتيـٔ نـةؽ ئـةوةية، وةزواى زةنةوىَ 

 ****                              
 باغى نةغيَو َةنة نة خطاثةت ييَ ْةبيٓيوة
 ضوْهة نةغاْى يةّ دؤضة خةيايَيإ زاتةثيوة
 باغهطزْت بة ْةظاْى ٖؤيةنة بؤ ْةظاْى خؤت
زةغتى نةغيَ َةططة، نة ضاوةناْت ْةبيٓيوة 
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 طــةض ؾتيَهت ْةبيٓى ؾايةتيؿى بــؤ َــةزة
 ْـاثاى َةبــة و ٖةوٍَ بــؤ ضِيَبةضايةتيـ َةزة

 يــة غايَيَهسا ٖــةيــة زضيَصتطئ و نوضتطئ ؾةو 
 يــةّ زوو ؾةوة خؤت ْيؿاْى ٖيضيإ َةزة

****                                    
 ؾهػت ٖيَٓاْيَو يةٖةظاض غةضنةوتٓى فيَالَوى باؾرتة

 َطزْت يةثيَٓاو والَت ية ٖةْاغةى ٖةَوو شيإ ثانرتة
 غةضنطزةيةنيـ دعاى ْةيةوىَ و خؤى بػةثيَٓيَت

خؤى بػوتيَٓىَ وةى زازة، ناضةنةى ظؤض َةضزاْة تطة 
****                                     

 خـتؤت بــؤخؤتبة طــطْط ْية تــانةى زةشى
تــا نؤيًةبى ٖــةضزةّ ئــاواضةى ْــاو نةشى 
 نــة ْــةَاى غةضطؤضِ ؾويَٓى غةيطاْطايــة
ٖيض ْابيَتة زاٖــاتووت، بــة وتٓى بــصى 

****                                    

 باؾرتئ نــةغى شيــإ ئــةوةيــة بتططيةْىَ
 ْــاثاى ئــةو نــةغةية طؤضِت بــؤ ٖةيَبهةْىَ
 نــة تؤ ْــةَــاى دياواظى ْيــة زةض يـإ ْاو

فـهـط بهـةوة زواتط نىَ نـؤضثةت بـصيةْىَ 
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 خــؤّ  خــةوْــى  خــاَــؤؾة  زةخــؤّ
 خــةوْى خــةْــسة زةخــويَِٓ يــةخــؤّ

 خــاَــؤؾة خــةضَــاْى خــةيــايَى خانِ
زةخــؤّ خــاويَٓة خــوضثــة  يــةخــؤّ 

                              **** 
 ٖاتني و ضِؤيؿتني، ظياتط بوو َؤضنى َؤر

 بيَجطؽ ٖيَٓاياْيٓة غةض ظةوى تةختى ثؤر
 غةيطى الغهى طوٍَ بهة، نة ئاغإ زةؾهيَت 
 ؾاضَإ ويطإ بوو يةنةتٓى زاثؤؾى ْا ؾؤر

 ****                              
 ؾازّ بةضةو ؾازَاْى بةضةو خامنى ثةضى 
 خؤّ نطز ية نوضة بؤ قوضبإ تونى غةضى 
 زةغتةوةغتإ زيَِ ثطِبوو يةبةضةنةتى ظيذ 
 زْيا ٖيضة، ضةْس ٖيضىَ بووْةتة غيَبةضى

****                               
 طفتِ زا ٖةتا ئةو ضِؤشةى زةمب غةضةو خواض 
 زاخِ يةالى َةى زةضِيَصّ ْةى ٖيض و خواض 

 ية شيَط ضةْاطة بىَ ضاو طيَطِإ  ، زةغت نؤيَةنة
 طوىَ ْازةَة باغى بة ئيَؿى ْاو ييػتى ئةتواض

 
 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

18 
 

 يةٖةض ثيَسةؾتىَ غةوظايى غةضى تيَهٓاوة 
 طوىَ بيػتى ْةفاَِ ية ؾاْيَو تةثًَى ييَساوة 

 ثةضضةّ طةمنى نةوتؤتة غةَا ية ؾاضِىَ
ؾيًةى باضيوى قويَجى بيَهةغى طةضزٕ ْاوة 

****                          

 ية تاوةضزا نةغىَ نطاوةتة نةيَةبابى غجيَسة
 بةْسةى وةالْا و فهطى ية ظةضياى ئوَيَسة
 ٖةض ضِيَطةيةى ططمتة بةض ْةؾياو بوو بؤّ 

ٖامتة تةى َةيٓؤف تا داضيَ ضاضةّ ططيَسة 
****                          

 ضِةَعى شيَطخؤيَة ضواضزةوضّ نةيَةى نطاوة
 وتةو باغيَهة ية زيَطظةَاْةوة باغى ييَهطاوة
 ضاودواْت زيَتة غةضو زةغت زةنات بةؾني
يةّ وتةية تيَٓاطةّ غعاّ ضةْس بؤ زاْطاوة 

****                          
 ٖؤف ثطِخةيايَة يةوةتةى ٖاتوَتة زْياوة
 غةباضةت بةزئ و زْياو ْيؿتطةى ثازؾاوة
 ناتىَ يةزايو زةبىَ و يةخةوزاية و زةَطىَ 
غوضِاْى ظةوى نة ضواض وةضظى ثيَهٗيَٓاوة 
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 ٖــةض يةبةضى بةيإ نــة خـؤض غةض زةضزيَٓىَ
 ٖــةض ظايَُة و ئــاوى خوْضةزةَإ زةضِشيَٓىَ
 بةزةَيةوة زةْايَيَٓٔ و ٖـاواضى زاز زةنةٕ

 ٖــةّ ططيإ و ٖــةّ خةْسةية يةظؤض ؾويَٓىَ
****                          

ئيالٖى، بؤضى َـاض ثيَى ْية و زةخؿهيَٓىَ ؟ 
! ظؤض َطؤظيـ ٖةية، وةى ئةو زةفيؿهيَٓىَ 

ظاْيوَة، َطؤظ بؤ تاقيهطزْةوة ٖاتؤتة بووٕ 
ْاظامن، طوٍَ يةثيَٓاو ضى خوْضة زةثؿهويَٓىَ ؟ 

****                          
 ثيؿةى ضِياباظى و ناضنةضى زةوضى َةخياْة
 بةظةيى و طةوضةيى و زاويَٓجانى الى ناَياْة
 خؤف بهوشى و َةيٓؤؾى و ئةغطيٓى زاَاوى

 غةض ْابةيةزةض ٖةَوو َؿتوَطِياْة، بفهطة
****                          

 ظةوى ٖـةغاضةيةنـة و بويبوٍ ييَى زةخويَٓىَ
 زاضى زضِى و طـــوٍَ، يةْاويسا غةض زةضزيَٓىَ
 ٖةضضةْس غةضزةبةّ و زةفهطّ بة خةياٍَ

ْاظامن، نــة زووشَٓايةتيإ تانةى زةَيَٓىَ 
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تايبةمتةْسى ٖةضة قيَعةوْى َطؤظ نؤياليةتيية 
بووٕ و ْةبووْى وةى ضِايةخى ؾةوى ظاوايةتيية 
دياواظى ْية بؤ ظةوى، غةوظة تيص بىَ يإ تاٍَ 
 باضييَٓطاو َطؤظ بيَت يإ ئةغح ٖةض نةضايةتيية

****                          
 ية ضؤَى ئةّ زْياية الوالوة غةضى تيَهٓاوة
 ططَةى ٖةوضو ديَى  ياضاْة ية نؤضِ ديَُاوة

 َاْط و ئةغتيَطة و ؾيٓايى و غاَايَى ئامسإ 
غةضطوظؾتةى طؤضِو ئةفػاْةيةتى بووْى َاوة 

****                          
! طةض َةضِزؤف ْةبيت تؤ، نةواتة َةؾهةشيَٓى
ئةطةض ظَإ زضيَص ْيت تؤ، بؤضى زةضيسيَٓى؟ 
! طةض غةضَايةزاضيـ ْةبى، خةوْبيٓى بؤ ثاضة
 ٖةويَُةزة زاٖاتووى والَتةنةتى بؤ بػووتيَٓى

****                          

 غةّ شةٖطى َاضة، َةٖيًََة بطِشيَتة ْاو ٖؤؾت
 بٗعضة ية شيإ، نة ْاتواْى، ْةفطةت ية دؤؾت
ظاْني طةضِاْى زةويَت، ْةى ْووغنت و باويَؿو 

 غاَاْيـ ئاوٖاية، بىَ نؤؾـ ْايةتة ْاو نؤؾت
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 !ئاى ئةّ زْياية ضةْس بيَوةفاية يةطةٍَ بووٕ 
 ثيَهةْيٓى َٔ و ططياْى تؤ يةزةغت ضووٕ

 ٖةض يةغةضتاوة بةضةو طةجنى و ثريى ئةوئ 
ية ظاْياضى ظةَاْة ْيوةى نؤَةيَطا َطزووٕ 

****                          
خـاغــةنــى خــانػاض خــوةغٓى خؤويػتة 

َطزٕ بــؤ بةضزةواَى َــطؤظ ثيَويػتة 
 نــة َــطزّ بــؤّ َــةططى، ئــاوٖاية شيإ
 ضــاى و خــطامثإ غةفةضى يــةْاو ييػتة

****                          

 باضاْى ثاييع طةالَى زاضاْى ٖةَوو زاؾنت
 زْياف بةضزةواَى طوَضِة بوَ َطؤظ  نوؾنت

 ضِاَإ و ثطغياض تانةية ية شيإ نة ْاظامن
 ضةْسةٖا نات و غات بةغةض َطؤظسا ضِؤيؿنت

****                          
 ططياْت بىَ زازيــة خةضيهبة زيَت خؤؾهــة
 زضى ثيَهطزْت يــة ٖاتٔ يــةغةض َيَؿهــة
 ضطنــةيــةى خؤؾى، ٖةَوو نــةوٕ زيَٓىَ
َــطزٕ زةطات و زةبيَصىَ خــؤت زضيَصنــة 
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 خةوْايةتة غةض ثيًََو فهط ٖةض الى نةَةْسة
 بةضاوضزى زْيا بهة زةبيٓى ٖةَووى ظةَةْسة

 وا ضانة ثيايَةيةى بططيٓة زةغت ية ْاخؤؾى 
شيإ وةى زووباضةبوْةوةى ْاو زةغتهةوةْسة 

****                          
 ٖيَؿتا ٖةض ثطِة ٖؤؾِ ية نيَِ و ظووخاو

 ية زاخى بيَٓةوا و ثامشاوةى نةالوةى غوتاو
 ية شيَط ٖةضزاضىَ بؤْى منة منةى باضإ زيَت
ؾةواْيـ خةوايَووّ يةْاو بطيكةى طؤَاو 

****                          
 خؤؾى نة ٖةبووٕ ٖةض ية زةغتى تؤزا بووٕ 
 وةى تايبؤتإ بٓى ثيَى بة بًؤقةوة غوابووٕ
 خطِثؤيَة بىَ ؾو ٖاتوضؤى زةنطز ية تةْطاْة
ٖةضزاواى زةنطز، زاواى ئامسإ طريْةزةبووٕ 

****                          
خؤت خؤت ثةضوةضزةبهة، باؾرت ية ظاْايةى 

بةضزيَهى ْاو زةغتت ضانرتة ية بةضزى ضيايةى 
طةض خؤت ئاَازةْةبى، ظاْني زووشَٓى ٖؤؾتة 

 فطياى خؤت بهةوة، باويَؿهيَو باؾرتة ية تايةى
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 ٖؤؾت واالَنة ية غبةوة تا زىَ ناتى ؾةوىَ
 بيَٓة و ثيايَةيةى بٓؤؾة ئةطةض شياْت زةوىَ
 يةٖةض اليةنت نة فواضة زيَتة زةضىَ، شيطبة
زاواى غطوؾتة، نة دوإ و قةؾةْطت زةوىَ 

****                          
 بؤ غيٓةى طوٍَ، بططة طويَىَ ناتى ضِؤش ٖةالَتة 
 ياضت زيَتة خةو و تطغت يازةوةضى زْياى َاتة
 ييَى َةثطغة خةوْٓاَة ضيية ية يازطاضيتإ
بطِؤ الى بيَجطؽ، طوضز و طؤٍَ ثطِى ثيَسانة 

****                          
 تطغى ٖةية و ٖؤف قةز مشؿايَى َةبةغتة
 يةزايو زةبى و تاقيهطزْةوةت بة ئةْكةغتة
 يةتاو نؤضثةت خاتطططبة ٖةض زةضيتة ْاوى
 تانو ْةطالويةوة طوضيػيَو ية قةزت ببةغتة

****                          
 ضِيَباظى ططتة بةض غةضى خؤى ئاؾهطا ثؤؾى 

 بيَبةظيياْة نــــــةوتة دوتبووٕ و َةيٓؤؾى
 بةْاوى خؤى و بةْاظْاوى باالَى ٖيَٓاية ضيا
 بة ئيُاْةوة خويَٓى ضةْس ٖةشاضاْى زةْؤؾى
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 بةضاو غةيطى زْيا بهة ٖؤؾت ضِازةَيَٓىَ
 تؤ خؤؾيت طةضةنة ئةو ظوخاوت بؤ زيَٓىَ
 بةضِؤشى ْازياض زةترتغيَٓىَ وزةتبا ٖةضزةّ
نة بيَتاواْى، ض ضيَصىَ ية غةَت زةبيٓىَ 

****                          

 زيَػوتاوى ديَصوامن تاالَوى ؾةوّ ال َيواْة 
 ضاوةضِواْى ياضّ نة ؾويَٓةنةى غةض غواْة 
 ية ْاخةوة بؤتة ضِيَططّ خاوةْى زيسةٕ ياض
 بةّ بؤْةيةوة ضاوّ ثطِ ية ٖةْػهى ططياْة

****                          
 ٖةض يةتةَةْى َٓسايَيةوة ٖةْاغة ثطِ ْايَةية
 تةَةْٓا بوو غةضنةوىَ بةالَّ ٖةض شيَط ثايَةية
 يةثاى ضى و ض تاواْيَهِ ية ضاضة ْوغطاوة

زاطريغاوّ وةى ثؿهؤ و شيامن ضِوو ية خايَةية 
****                          

 ٖعضّ بؤتة ثيَوةض ية ضِةَعى زةضطاى خؤّ
 َامت ييَطة، بيَٓاو بؤ زووضى ثةشاضة زةخؤّ
 يةنىَ زةبصيَطىَ و يةنىَ ضِووةو ظؤض ظياْة 
 َٔ بيَ شَاضة زةبصيَطّ ئار و زار ية خؤّ
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 ثةيوةْسى ثيَيةنامن ثيَواْةى ثاالَوتةية
 ثيَيةنامن ثابةْسى ثازؾاى ثوختةية
 ثيَواْةى، ثطغيٓى ثواظة بؤ نوثةنإ

 ثاالَوتةية، قةيَجؤظة يةثاواْى ثصَةية
****                          

 تاَةظضؤى تيَطبوومن يةتةْيايى تواْا
 تيَطبوومن تاْةيةنى تيٓوة ية فةوتاْا
 ية تةْيايى، تيَطى تاضيهايى تاضاية
تواْا  تاضَايية، تةناْة بؤ نةتاْا 

****                          
 شيٓطــة  شاوةشاوى  بــىَ شَــاضى شيَــطة
 شاوةشاوى  بــهــوش  بــصاضة  و بــصيَــطة

 بــىَ شَــاضى  شإ  َــصزةيــة  بــؤ شيــإ
شيَطة ٖــةيَسةَصيَت شوإ نــة يــة شيَــطة 

****                          
 خؤظية و ٖةظاض خؤظية بؤ نيَو و ناتى ؾواْى 

 ثةجنة بة تاَةظضؤوة ئاواظى مشؿايَى زةٖاْى 
 ضطثةى زةطةيؿتة بٓاضو طةالَى زيَٓاية غةَا
 دازوويى يةتةى و ٖيضى يةغوضِ ْةزةظاْى
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نةغاْىَ تؤيإ بيٓى، ٖةضبؤيةؾة غالَوياْهطز 
 درياْةنةؾت ثطِ بوو، ٖةضبؤية زظيإ ييَى نطز
 زةغتت بٓىَ بة بإ غةضتةوة، يةبةض ٖؤؾت
 زضِْسة ْيَضريى بيٓى، ٖةضبؤية ززاْى تيصنطز

****                          
غتايؿى ياغايةى بهة، نة ئةو بؤ ئاؾتى بىَ 
بؤ زازثةضوةضى ، زةفطى ثطِ ية سةم و تايَى بىَ 
زةغهيػى تيَسا ْةبيَت و زووض بيَت ية ئاَاجنى 
 َطؤظةناْى يةال وةى زيَؤثة خويَٓى غاقى بىَ

****                          
طةض والَت ْةخؤف نةوت و ٖاتة ضِووخاْىَ 
بعاْة خياْةتى ييَهطاوة يةاليةٕ ٖاوظَاْىَ 
طةض ٖةوايَى َطزْى باثرية ْةزةيتة زاثرية 
 خيَُةى خةفةت ْايةتة ؾويَٓى ديَصواْىَ

****                          
ٖاوغيَى ْةبوو، ٖات و نةَىَ خيَطى نطز 
ٖاوغيَى ٖةبوو، بيَعى ْةٖات و زةضيهطز 
خيَطيَو بوو ْة بىَ ضِؤٕ و ْة بىَ خوىَ بوو 
 بؤية ضِوويهطزة ئامسإ و ئةو ثةغٓسيهطز
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 ٖةظاضإ خؤظطة بة ؾيَتىَ نةوتوة يةال نؤالَْىَ
 خةبةضى ْيية ية َإ و ْةَاْىَ، ٖيض ْاظاْىَ

 ٖعضى الى ئةَطِؤية ْةى بةياْى و زووغبةى 
تؤف وةى ئةو بصى، غةّ و تايَى زْيا وةالْىَ 

****                          
ئاٖوضا ٖةض بةضزةواَة بؤ طيإ وةبةضزإ 
بىَ بةضْاَةف ْية بةضِووى بةضووَةْسإ 
باؾؤىل بةضز، بهةويَت بةغةضى باضنطاوىَ 
 بىَ بةظةيية، بؤ طةياْسْى بةٖطى ضِشزإ

****                          
ظؤضتطئ غياغةت ية زووشَٓةناْتةوة فيَطبة 
زووداض خوا بيططىَ، غيَيةّ داض تؤ نويَطبة 
غٌَ يةٖيض نةغىَ َةنةوة، تةْاْةت خؤؾت 
 بةٖؤؾت ظاْابة و بة الؾةؾت وةنو ؾيَطبة

****                          
 ية خةومنسا، قةغط و بايَةخاْةّ ثيَهابوو
 بةضط و تادِ ية ضِةْطى ثؤؾانى ثازؾابوو
 ْافةضَاْى ية شيامنسا زةٖات و زةضِؤيؿت
ْةَعاْى، ئةوة خةوْى نؤتايى زْيا بوو 
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 ناتىَ زْيا ئةّ و ئةوى ية زيَؤثىَ ئاو ٖيَٓا
 ٖةضيةنةى دياواظ و بةدؤضىَ بةضٖةّ ٖيَٓا
 وةضة ية َطؤظ  ضِامبيَٓة و بعاْة ضؤْة ناضى

 باخةواْة و ْة ظاْاو زاْا ْةزاٖيَٓةضة و ْة
****                          

 باظاضِى شياْة ضؤٕ ٖات ٖةضواى بسة بةضىَ
 غةوظايى، بةٖاض ْةية غةض ْاٖيَٓيَتة زةضىَ

 ئةَة ياغاى شياْة واف ْةبىَ ٖةض زيَتة ثيَـ
تطغى زٍَ البة و زْيا بةزيَدؤؾى بةضة غةضىَ 

****                          
َافى شٕ وتةيةنة و ياغانةى يةالى ثياوة 
 بؤ فةضَاْةناْى ثياو، زايِ يةْاو خويَٓاوة
ييَٓاطةضِئَ شٕ زياضيبهات َافةناْى خؤى 
 ضوْهة يةٖةَوو غاتيَهسا بةٖؤظيإ زاْاوة

****                          
 َاْط زياضْاَيَٓىَ نة ضِؤش يةضِووى ٖةيَسىَ
 ْاخؤؾى ْاَيَٓىَ نة ضِووْانى ٖؤف ٖةيَبىَ
 طوٍَ ناتى خؤى بةغةضضىَ، ْاَيَٓى بؤْى
 خةضَإ و نا زوشَٓٔ نة ْيَط بؤ ؾةٕ بىَ
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 وا ظغتاْى شياْة ٖات بةضةو ضِووت، ٖاوئ ضِؤى
 ضةْس دواْىَ ٖاتٔ و ضِؤيؿنت بةتاى و دووت

 ئيسى بةؽ بريبهةوة يةغةض ئةّ ظةَيٓة بىَ باضة
واَةبة زاٖاتووت بفطؤؾى ية ثيَٓاو ضِابطزووت 

****                          
 زضِى و ٖةالَيَةو وةْةوؾةو طويَة بةيبووٕ

 ٖؤؾى تؤزا نؤوةبووٕ غةضغوضَِاْى زْيا ية
 طةض بيَت و وا بطِوا ئةى ٖاتبا ضؤٕ و ضى ؟
بةثؤٍ ٖاتٓة زْيا و يةثطِيَهيـ وْبووٕ 

****                          
 بٓيازت ْاّ ية ظةوى و يةغةَسا ؾيَتت نطزّ
 ئاوات و فهطةت يةالويةوة بةضةو ثريى بطزّ

 ية ئاناضّ تطغاّ، طوىَ بيػت بووّ بؤ ؾويَٓىَ  
 ٖةض يةغةض زْيازا بةضةو بيَ ئاضةظووييت بطزّ

****                          
 يةغةض خؤيَى ظةوى ٖةض فهطنطزْةوة ضانة
 ظةوى يةؾيَوةى َطؤظ ثيََويػتى بة خؤضانة
 زةضووْت زةضِوات بؤ ئامسإ بةْاو ٖةوضزا 

ظوو زةطةضِيَتةوة، يةبةض ئاناضةناْت ٖيالنة 
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 غاتىَ بيٓيتإ َةييَو تةْيا زةفطِىَ ية بةضظى 
 نؤضِيَو يةشيَطةوة ببةغنت بةنؤو ٖةضةوةظى 

 تا َةييَهى تط ْةْيؿتؤتةوة يةغةض زوو ؾاْت
باؾرت واية بطةيتة الى و ظوو طياْى بطةظى 

****                          
ٖةشاض ْاططى طةضضى غاٍَ و َاْط بيَهاضة 
 فطَيَػهى ْايةٕ، بةالَّ ضاو ضةواؾةناضة
 مبطّ يإ ْا ض ظياْىَ زةطات بة تؤ نابطا
 تؤ ضِةْطت وةى َٓة، بةالَّ ٖؤؾت ْةناضة

****                          
زاميةضيَٓة بة غةّ غووضة خانى زوو ييَوت 
َةَطة ظوو، غةضبًَٓسبة بة ْاظْاو و ْيَوت 

بؤضيُة زضاويَو بؤ نطِيٓى ئايَتووْى بيَطاْة 
 طةض ثووف و ثاوإ ْةبووبا ْةزةغووتا نيَوت

****                          
 ية نيَوإ بويبوٍ بةزةْط و طوضط بةيوضة
 ؾةضِابيـ ؾيَوةى ية زةْهى ٖةْاضى غوضة

 غةبط بططة زْيا ئاوٖا ْية طةض ٖؤف ٖةبىَ
شياْيـ ئاواظيَهة وةى زاوى غاظ و غةْتوضة 
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 ٖــةض ظيٓسةوةضىَ يــةخؤٍَ غةضى زةضزيَٓىَ
 وةضايةتيؿى بــة بــاونى خــؤى زةؾوبٗيَٓىَ 

 يــةّ نــاضةى غةضزةضنــطزٕ ظؤض ئةغتةَة
 غةضةجناّ ٖــةضخؤؾى ْــاخــى زةغوتيَٓىَ

****                         
خوزى ٖؤف بة تةْيا غةضضاوة ْية بؤ ظاْني 
طةض ٖةغت ْةبيَ ٖيضُإ ية طةضزووْسا ْني 
غاضز و طةضّ بة دةغتة زةنةويَت ْةى ٖؤف 
 تةْيا بةْاو ظاْائ، ئةطيٓا ٖيضُإ ظاْا ْني

****                         
 دواْيَو و نةالوةيةى ئيسى بؤَٔ بةغة
 باضى غةَإ وةالْىَ ض نةمسإ ية نةغة
 ٖةتا َاوى زيَدؤف بصى يةَاوةى شياْا
بؤ زيَدؤؾى ٖةض نةغة خؤى فطيازضِةغة 

****                         
طةض خطاثة ْةبيَت ضانةناضى بووْى ْية 
طةض ٖةف ْةبىَ ئاويـ ييٌََ و ضِووْى ْية 

ئاشةالَْيـ ٖؤؾيإ ٖةية بؤية زةْطيإ زىَ 
 نة ظيٓسةوةضإ دياواظ ْةبٔ شيإ ْاوى ْية
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 ئةو نؤَةيَطايةى تانة ثيػىَ ضِووى تيَهطز 
 ضةوغاْةوة و نؤياليةتى تيَيسا طةؾةيهطز

 ناتىَ ضِؤش ٖةالَت ية خؤضٖةالَتةوة تا خؤضئاوا
بةضزةواّ ناضيهطز ، خوزا غةظةبى ييَٓةططت

****                         
َــطزٕ بــؤ طــةٍ باؾرتة يــة بيَسةْطى 
بيَٗةيَويَػت ٖيض نــاتىَ ْيية ضِةْطــى 

تــؤ ببة ثيَؿةواى ئــةّ ٖــعضة خانية 
بــا بيَسةْطى زووض بيَت يــة َــةْطى 

****                         
 نة َٓسايَيِ بةغةضضوو ٖيَؿتا خؤظطةباضّ
 َاْسووّ ية زْيا، ٖةضضةْسة ْا غعاواضّ
 مسؤضةناْى خاى و ئايني يةْاو ٖؤمشسإ

يةْاو خاى خؤضاْسا ٖةض خؤّ نةضثةنهاضّ 
****                         

 !بؤضى ٖةضضاوى دواْة فطَيَػو زةباضيَٓىَ 
 خؤ ظةويـ بة سةَاغةوة ٖةوض زةططيةْىَ

 ظاْيت دياواظى ية ْيَوإ ضاو و ظةوى ضية ؟
زواى ئةوةى ٖةضيةى خؤ ية باظْة زةْويَٓىَ 
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 زيَدؤف بصى بعاْة زْيا تانة ٖةْاغةيةنة 
 وابعاْة بةغةض بطزْى خؤؾى ثيايَة َةيةنة
 ئةو ظةويةى نة ئيَُة زةبيٓني، بة ئاؾهطا

ثيَت واية ئةظَووٕ ٖةض بؤْاو ٖةغاضةيةنة ؟ 
****                          

 ٖةضدؤضة زضةختيَو دؤضة َيوةيةى زةططىَ
 َٓسايَيَو نة يةزايو زةبىَ، ثاؾإ زةبىَ مبطىَ

 يةّ نةوْةزا سةالٍََ نطاوة ٖةضضى َيوةية
 !ؾةضِاب بة ئاؾهطا زياضة ية تطىَ زضوغتسةنطىَ 

****                          
ظَإ زةويَةتى زضووغتهطز و ٖيَٓاية بووٕ 
 ٖةْسيَ تيَيسا بووْىَ و ٖةْسيَ تيَسا ضووٕ
غةضَاية زةوضى ٖةبوو بؤ ضيٓةناْى َطؤظ 

 ئاوضى ْةتةوايةتى تيَيسا ٖاتٔ و ظوو نح بووٕ
****                          

 زْيا فيَٓهة بايةنة زةضِوات بةغةض طويَى غوض
 بيجاضيَعة ئيٌَ و خعّ، تا نًتوض و زةغتوض

 غةضبةضظ بصى ٖةتا نؤتايى ْةٖاتووة شياْت
ظةوى غةزةيةنة ضاوةضِيَتة بؤ طًَهؤى غوض 
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 ظةوى بؤ تاقيهطزْةوةى َطؤظ ضِةخػاوة
 ية زوالى ْيَو ظيٓسةطى خؤى ئاظاز نطاوة
 ٖةض ظةوية بةتةْيا ٖةضِةؾةى ييَسةنطىَ
! ْاظامن ٖةغاضةى تط بؤ ثؿتطوىَ خطاوة 

****                          
 ْــوضى  ْــوىَ   ْــابــاوة   زةْــوىَ

 ْــوىَ  ْـــُـــةيــة بـــؤ ْياظى ضِةْوىَ
 ْــابــاوة  ْيَضريى ْــاَــؤ  يـــةبــاْيَو
زةْــوىَ ْــاخــى ْــابيٓايــة بــؤتيٓوىَ 

****                          
 تــريى  تــةْيايى  تــاَةظضؤى  تيَطبووْة

 تةْيايى  تايَيَهة  تــطؽ  و تيَساضووْة
 تاَةظضؤى  تــاز  بؤ ناتيَهة نة تيَهةوتٓى  
 تيَطبووْة تياتطؤية، تابًؤية نة ضةتووْة

****                          
 طــةضِإ  طوضطــى  طــةيؿتٓى  طفتــة

 طــوضطــى طــاخؤض، طــةوضةى بــؤ طؿتة
 طــةيؿتٓى طؿت، بــؤتة طــايَتة و طــةخ

طفتة طــطاْسةنات و طــةيــةْةض و بيَططتــة 
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 ظَــإ  ظضيــاْــى  ظاْػتى ظضْطــة
 ظضيــاْــى ظاْيٓــى ظاْــا بــؤ طــعْطة

 ظاْػتــى ظاخــى ظوقــُــة ظاضاوةى
ظضْــطة ظةَــاْــة  ظاْــى  نــعْطــة 

****                          
 بة ٖؤؾت بٗعضة، ضِيَطاى زووض بربِة بة يةؾت

 ية يةنةوة ٖةْطاوبٓىَ تا زةطةية شَاضة ٖةؾت
 بهؤيَةضةوة  ية ظةويةوة تا ظوسةٍ و ْيجتؤٕ
 ْاطةى بة وةالَّ َةطةض خؤت بطِؤى بؤ طةؾت

****                          
 زْيا بةَٔ ضى؟ ٖةمب بؤضى؟ ْةمب بؤضى؟
 زواتط شيإ و بووْى خؤف بةٖةف زا ضِؤضى
 خؤف ْةٖاتى و خؤؾيت نة ْةزى ية زْيا
غاَاْت َةٖيًََة، طةض ْةى خؤى، تؤ ضى ؟ 

****                          
 خؤت بضيَٓة تا ْةضيَٓطاوى وةنو ضِووةى

 ئةَطِؤ يا غبةى زازةضَِيَى ية ؾيَوةى نةيَةى
 بة ئاغةواضى زْيا خةضيو َةبة، خؤت ناتى
بعاْة نىَ ٖةية زوو ضاوى غووضة يإ بةيَةى 
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 غواضى نةضيَو بة، زْيا بة ثؿتى طا وةغتاوة
 طوَإ ٖةية تائيَػتا بؤ فةقةضةى ْةؾهاوة 
 ٖةوض بؤضِةية و ؾطخية و ييَهسإ توضِةبووْى 

 ية ضاوي زاضؤضِاوة، ئةو باضاْةى نة زةباضىَ
****                          

 يةوةتةى ٖةّ غوتاوى بٔ غواْامن 
 خطِ ٖةيَطةضِاّ يةؾيَوةى ؾةويةبامن
 نة زيَُى ٖاتة ثيَـ الغهى غوضطوٍَ
ٖةضؾةوة و يةْاو نوضةيةى َيوامن 

****                          
 ؾٓة دوالَ، غةوظايى خػتة نةضويَؿهة
 ْايَةى نؤضثة دويَةى خػتة غةض بيَؿهة
 ضِؤشىَ َاْتؤى دواْىَ طالية ضِووى ظةوى

ٖيَؿتا ْاَؤية دواْىَ طةضزْى زضيَصنة ؟ 
****                          

 بؤ ٖةض قةوَىَ خوزا ظاْاى بؤ زاْاوة
 غةضوةضى َٔ ٖات نة شيط و فهطى ْاوة
 غةَةضة يةى ضِاوةغتا ْاضِيَو بةضاَبةضّ
 ٖةض ييَطةوة َٔ ٖةْطاوى ضِاغتيِ ْاوة
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 ناتىَ طةضزووٕ ثيايَةى َةغتىَ زةضِشيَٓىَ
 فطَيَػهى الو ثانىَ يةنةالوة بةططية زيَٓىَ

 غةوظة ثؤؾىَ، نة زةَى واالَية بؤ ٖةوض
وةنو ضِؤشطاضة، ثؿتى نطيَهاض زةغوتيَٓىَ 

****                          
 ٖةض نةالويَهى زْيا بططى ثطِى ئيَـ و شاْة
 ئةَطِؤ يةتؤية و غبةى الى ٖةَووإ َيواْة 
 ضى بوو؟ بؤضى تةْيا يةّ ضِيَطةيةوة ٖات ؟
! ططْط ئةوةية بعاْى نة نيَت يةال َيواْة 

****                          
 ية بوومنسا خؤؾى نة زووض بوو ية بةؾِ 
 ٖةض ظووخاوى ضِةؾى ئاوى زْيا زةْؤؾِ

 ضةْسيَو بيٓيِ ية ضِووْانى و ية تاضيهى
 ظؤضّ زاوانطز و ئاضاَيـ ْةبوو نةؾِ

****                          
 ضِؤش بة ضِؤش ية نؤتايية َاْط و غايَى شيامن 
 بةيةضةيةض زة بعوىَ ظوقُى غطوؾتى بةيامن 
 ضةْس نةغىَ ئاَازةية ية زواى ضِؤيؿتٓى تؤ 

َٔ ية ٖاتِٓ ثةؾيُامن ، ية نويَية تطيفة
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 شيإ َطؤظى غةضقايَهطزووة بؤ َاْةوة
 وةى ناْى ضاوةضِيَى باضاْة بؤ شياْةوة
 ٖاواضو ؾني بؤ نةغيَهة زيَى تيَط ْةبىَ

ناتىَ زىَ، ظةوى ثيَضةواْة بها غوضاْةوة 
****                          

خؤؾةويػتى ْانةّ، ضوْهة بةضطةى ْاططّ 
زشى بيَوةفاييِ، ٖةضبؤية ثىَ يةغةض ئاططّ 
ئةى نابطا، ْةخؤت ؾةضَةظاضبهة ْة ئةويـ 
 ضِةوؾت ؾوؾةية، بؤية ْاتوامن ضاوىَ زاططّ

****                          
ناتىَ ضِوو ية غياغةت بهة، نة بووْت ٖةبوو 
 َةضؤضة زاواى ْاظزاض و ْاغو، نة َايَت ْةبوو
تةْيا ٖةض خويَٓسْة ْة بووْى زةوىَ و ْة َاٍَ 
 ئةوةؾى يةّ شياْة ضِؤى، ٖيض باخةيَيَهى ْةبوو

****                          
 ضاوت ٖةغاضةيةنى ٖةيَواغطاوة و ية ئامساْة 

 غةضت وةى ظةوى بةضزةواّ خةضيهى غوضِاْة 
 بٓؤؾة َةى و غةضت ضِاغت نةضةوة ٖةض تاوىَ

ٖةضؾويَٓىَ بؤ ئةفػاْة ضاوَةغتىَ ييَى َيواْة 
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 ظةضزةخةْةت ٖةبىَ، زْيا قؤمشةو ثؤظ ييَساْة
 بٓواضِة ية َطؤظةنإ ٖةض ٖةشاضة غةضطةضزاْة
 ٖةغتة يةخةو، ببيٓة ية طويَى وةضظى بةٖاض
 ضةْس باخى ثطِ ية َيوة، بٓاواْىَ ية ثيَؿياْة

****                         
 فطَيَػهى طــوٍَ، ٖةوض بــة ططيــة زيَٓىَ
 نؤضثةى بيَؿهة، نــة زايــو ضِاى زةشيَٓىَ

 ضةوغاْةوة و ظةييًــى َيواْــى زوو ضــاوة 
نــةغىَ ْية ئاٖوْايَةى يــة زْيازا بسويَٓىَ 

****                         
 زةْطيَو زاوا زةنات غةَا بهةئ ية خؤؾيسا 
 ٖيَٓسة ْاٖيَٓىَ ضِيَطة وْهةئ ية بىَ ٖؤؾيسا

 نؤضِى َةى ٖاواضى، نة زةطاتة ئامساْي ؾني 
زضةْط بووة بؤ ٖاواضى ئاظازى ية بيَهةغيسا 

****                          
 َةنؤى ٖؤؾةنيِ ئاضِاغتةية ية ئاططى غووض
 ضؤْى بسيِٓ زةضيهةّ خطاثة ية باؾةى زووض
 بة يوتبةضظى ية ئاغت طفتى ْةظاْى ْاخت

 قةت ْاطةيٓة ثيَواْى باؾووض تازةطاتة بانوض
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 بةالَى زٍَ فطِيَسة نة شيَط ثاالَوتةية زةضَاْى
 زيَؤثى خوئَ نة زيَتة زةض يةْاو زووضِوواْى
 بةثيَى ثةتى ٖاتني بؤ شيإ، بةبىَ ئاطا

قويَُطِواْى ية ْةفطةت بؤ مشؿايَى ؾواْى 
****                          

 ٖاتوضؤى بةضزةواَِ زةطةضِيَتةوة بؤ خؤّ
 ية نويةَةضطى خؤّ ئاوى ْاوضاوامن زةخؤّ
 ٖةضضةْس زاواَهطز بؤ بةظةيى ناضّ طريْةبوو
ضاضةى ْانطىَ بة زوو ضاوى بىَ ضاضةى خؤّ 

****                          
 ٖةيَدوىلَ و بضؤ غاتىَ ية ظةوى بطِواْة

 غةوظةى بةٖاض ٖةضيةنة و خؤى زةضَاْة
 ٖةضيةنة بؤ َةبةغتىَ و يةى بؤ ئاَاجنىَ
 ئاوى غوضيـ ئةْساَى يةنيَهة يةو خيَعاْة

****                          
 طويَِ ضِاططت، بيػتِ ظةْطوَيَةى غةضى نًيَػا
 ظاْيِ فطغةتى خوالْةوةية بؤ مجهى عيػا
 خامن ثةضى ثيَى شووضى ْابوو ية سةغاض

ْةوةغتا ية بةالَى طةضزةيووٍ تا يةؾى تًيػا 
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تةَةمن ضِؤى، بىَ طوٍَ، ئةويـ بىَ طوٍَ 
ْةيطــوت ٖاْىَ، ية ئامساْةوة ؾاطوٍَ 
ْةَطـوت ٖاْىَ، ٖيَؿـتا ضـاوةضِىَ بـوو 
 ْاضـاض ئةو بـؤ ئامسـإ و َٓـيـ بؤ طٌَ

****                            
بووْيَو بةبىَ باوى، نة ية ئامساْةوة بـوو 
فةضَاْى ية ٖؤؾى ثانيعة ية خةيايَةوة بـوو 
زاضيَو نة ٖيَؿتا طةالَى ْةوةضيبوو ية ظةويـسا 
 ضِوسيَهى ىلَ ٖاتةزةض نة ئاظازى بةزواوة بـوو

****                            
 ئةو ؾةوةى نة ية طةوةضِزا ٖيَؿتا غةثـإ بةئاطا بوو
 ئةغتيَطةيةى وةزةضنةوت ، ئةونات ئامســإ شانابوو
ٖةض ئةو ؾةوة زةْطى نةْيعةنةناْى زةوضى ؾا زةٖات 
ٖةوايَى ٖاتٓيؿى وةى يةزايو بووٕ ية بياباْةوة بوو 

****                            
ية بـاْـى نةالوةزا َطزوويةى طالْسضاية شووضةوة 
 شْيَهى ثؿتهوضِ، يةوالف يةنيَو بةضاوى غووضةوة
 خؤَإ يةخواتطؽ و ئةواْـيـ ؾةيـتإ خواضزوو
 ضوسىَ ٖات و ثاى و ثيػى يةيةنرتى زووضخػتةوة
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ديَى َةٖيًََة ْيؿتُإ، زايهى تؤية 
تةْٗا َطؤظيَهى تؤ، ظياتطْى يةو نؤية 
ئةغطيٓى زايهت َةنة قوضباْى ضيَصت 
 بؤ بيٓيٓت، تيصى ضاوى وةى ٖةيَؤية

****                          
ناباْى َايَت با ضانبىَ، َايَت ثانبىَ 
ظَإ َايَويَطاْية، با نوضت و تانبىَ 
ٖةَوو ؾتىَ ضانسةبيَت، تةْٗا ظَإ 
 زةضَاْى َةطةض طؤضِى تةْط و تاض بىَ

****                          
غطوؾت، فيَطى ضؤٕ شياْهطزْى نطزٕ 
بىَ باناْة ٖةَوو ؾتيَهى بؤ زابيٓهطزٕ 
طةىلَ ظؤضزاض بووٕ و طةييَهيـ ضانةخواظ 
 يةئةجناَسا ٖةضزوو الى بؤ ْاوخؤى بطزٕ

****                          
 بةضيةوةى خويَِٓ زيَؤثىَ بطِشىَ بةْاو ظةويسا 
 غيٓط زةنومت ية ظةوى ية ٖؤؾى ثطِ ظةييًيسا
 طريّ خواضزووة يةْاو شياْى بىَ باض و زووباضة

 زةضيإ بطِى ٖؤف و زٍَ ية ثرييسا، ضِاْةوةغتا
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 ئيالٖى ية تانة ضِةمحيَهت غةضّ غوضَِا
 ضةْس ٖيضىَ ية خؤيَسا ٖاتٓة ْاو ٖؤمشا
 ٖةضزىَ نة ضِيَطةّ زيَتةوة ضِيَت ية تاضيهى
ئاظاض زةبىَ ضى بىَ ية بيَٗةشَاضى ضِةمحا 

****                         
 طةض ْاثاى ٖاتة الت و ؾويَٓى نطزية ئاطط

 وةى ديابووْةوةى تةواوى ئاؾكة ية ضاوزاطط
 غةوظايى و ضيُةْى بيَبةف بؤ زةضزَإ دواْة
بة ئاؾهطا َةبةغت طةيؿنت بة غوضى نًَجةططِ 

****                         
 ضطوظةى تؤيَة نةوتة زاوى َيَيٓة ثةضغتإ

 زيَطاوى ثطِبووة ية ئةغطئ و ْوظةى ٖةْػهإ
 زيَػوتاوى نةوتوو يةالضِىَ  و بة غةضطةضزاْى

 ٖةتا طةيؿتة ئيَػكإ، قةزيإ وؾهبوو يةبطيا 
****                         

 شيإ ْاخؤؾيةناْى ٖاتووة بؤ خاوةْى نؤيَةنة
 بٓواضِة يةظةوى طؿتى ئاو وؾهاْى و نةيَةنة
 ضيِ زاوة ية غةوظاييةى نة بؤ ظؤضزاض بيَت

ية خاَؤؾى شياْسا ٖةض بؤ ضاودواْة تةيَةنة 
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 ٖةْطاوّ ْا ية ٖةْطاوى خؤّ بةضةو غطوؾت
 ئاضاَِ ططت يةظةوى نةضى شيامنى نوؾت

 خةوايَويى فطيوى زاّ يةْاو خةوْى خةوَسا
بيٓيِ باٍَ ضِةؾىَ فطِى و غيَطؤؾة ٖةيَيًوؾت 

****                         
 ٖةض ثةْسىَ نة بيػتوَة فهطةى ٖعضظاْة

 ضِيَطةى تاضيو يةبٔ ْاية ية ضةضخى ظةَاْة 
 َيواْى ْاو طويَعاضة يةزيسةْى َات و غةَباض
 ضِووبةخةْسة وةضة، ثيَهةْيٓيَو ديَطةَاْة

****                         
 ضــةثهــة ضٓاض يــة ضٓطى ضيايــة

 ضٓــاض ضًَيَػى ضــةَــاوةى ضــازضطــاية
 ضٓطــى ضــةَــاوةى ضُهساضى ضيَٓطاوى

ضيايــة ضــازضطايــة ضيَٓطاوة يــة ضاوزاية 
****                         

 باض َةخة غةضؾاْى نةغيَو نة ْةيتواْىَ
 خؤت ؾني بؤ ؾإ بهة يةبطى غةضطةضزاْىَ

 قؤٍَ ضةْس ظويَىَ ٖةض ٖيَٓسةى يةتواْازاية
طوضط نةبطغى بىَ ضِغواية ية ٖةضنؤالَْىَ 
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 ضاو ٖةوض تاوزةزات و ئامسإ زةططيةْىَ
 ضِووباضى زةضيَتة زةضيا و نةفى ثيَسيَٓىَ
 ثؤيوى زاض يةْاو تةْسووض ٖيَؿتا غووضة
 نة ضِؤشى بعضزةبىَ ٖاْا بؤ َاْط زيَٓىَ

****                         
 نةوٕ ْازياضة و تةْيا يةظةوى ثيَو ْةٖاتووة
 ظةوى ئةْساَيَهة و باغةنةى يةْاو ٖةالَتووة
 ٖةض ئةغتيَطة و بةزةغتيةتى ئاضةظوويةى

بة طةضةنى ئةو ٖاتووة ، وةغتايةى ٖةية
****                         

 ؾاْةى ٖةْط ْةخؿةى زةغتى غةض وةغتاية
 طةضِؤى ٖةالَيَةى ية ثؿتة، نة ئةَطى ثازؾاية

 غةيطنةٕ، نؤٍ ثطِزةبىَ ية بؤْى ٖةَة ضِةْط
 دا ثازاؾت نووؾنت بيَت ضُساوة يةو غةوزاية

****                         
 نؤيًةيى شيإ غيٓةى ططمت يةزاخى ٖيضىَ 
 بةغةضزاباضئ تاواْة، تةْيا بؤ دوت ييضىَ
 زاخى ئةَةبوو ٖةْاوّ غوتا بؤ تايَى ثاى

 تا خايَى بيَتةوة تؤيَةى فطيوزامن يةبُٓيضىَ
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 ئاظاضى زٍَ يةطةٍَ ضاوى ٖةوضة بطوغهةية 
 وةى َيَطوية بؤ خةظيَٓة، طويَى ية ضطثةية
 شياْى َةى ضاضةى َةخيؤضاْة ية ضِةمشايَسا
ٖةض باغىَ ية بةزناض ناضى يةزيَيإ ضعةية 

****                         
 ظوقُى ضِووةو بةياْى ية ضِوَةتى غاضز ئاالَٕ
 ياضى ئةظيٓتإ نوضى َةخياْةى نطز تاالَٕ

 ضِيَبواضى ضِيَطةى ناضيعة، نؤيًة تاغاوى بيَصوإ
خانِ بيٓى يةطةٍَ َطؤظ ئاؾكاْة تيَو ئاالَٕ 

****                         
 غةيطّ ية ثيَضةواْةى تةَةْى ْاو زْيا زىَ
 تيَسةثةضِىَ وةى قةيةضِةؾىَ، نة ضؤٕ ئاوابىَ
 َطؤظ غاٍَ و َاْطى ظؤضبيَت ضِووى تيَهسةزات

 ٖيض ؾتىَ ْيية وةى ؾةضاب تامبيَٓىَ دواْبىَ
****                          

 ؾؤخى غةضضٌَ زايَغةى بةَاتى ية ضِةطسا
 يةضةى طةالَ غةضى بؤ غيَبةضى َةيٓؤؾسا

 بىَ ظَإ نةوتة ظَإ ية ئيَؿى ْاو ئاظاضى
ضاوى بطِية ئامسإ ية بيَتاواْى َةضطسا 
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 ظويط َةبة ية ظاْا، ضوْهة ٖةضخؤى ْةظاْة
 وةى شيطيَهى َةغتبوو بطِواْة و باف بعاْة

 زيَططإ َةبة ية بةيٓى خؤت و دواْىَ ية وتٔ    
ئاضاَبططة يةغةض خوئَ طةضّ، طويَىَ َيواْة 

****                          
 زةوضاْت وةى ظةوية يةْاو ططيةى نةالوةزا
 ٖةالَيَةى بؤخنؤؾة ية غةوظايى نةَيٓةزا 

 غةثاْى زوو زيوو ْيؿاْةى زاْاوة بةَةالَؽ
 ناتىَ زىَ ضِاتسةنيَؿىَ بةنةفى ئاٖو ؾيٓسا

****                          
 ٖيواّ ٖةية، نة ٖةمب ييَُطةضِىَ ظيٓسة ْاثاى
 ية ثةضتونُسا ْيية نةغىَ خطاثة ياخوز ضاى
 ية غيَبةضى خؤّ زةضِوامن، نة ئاغتى ضؤْة
بةَٔ ضى، قاظاْر بؤ طؿتيية يإ بؤ تاى 

****                          
 ٖاوةيَى ؾازى ظةَاْةية ية تةَةْسا ضِظيو

 ضِووى ييَوةضْاطيَطِّ، مبططٕ ية ظيَطِ و ظيو     
 قػةى خةياٍَ ثالَواْة طةضَةى غةضضؤثى
خؤّ ئاؾٓا ْانةّ بة نابطاى طؤؾت طةظيو 
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 تةْٗا خطاثةيةنت زةؾيَويَٓىَ ٖةَوو نةوٕ
 الْهى دوالَوةت زةبيَتة خةت و خايَى خةوٕ
 فيَٓهة زةضووْى خايَى ية زْياى زووضى نابطا
 نةَيَو ْعيو ْابٓةوة، نة ؾةيتاْى ؾةوٕ

****                         
 ْاَسويَٓىَ ضِووى خؤى ثؤؾى ٖةوضى بةٖاض

 ثيَهاويةتى ٖؤؾى تاَةظضؤَإ تريى ظؤضزاض
 دؤطةيةى بؤ ٖةيَبةغرتاوة زضةختى زووضى
بةخةياٍَ ضاوةضِيَى زيسةْية ثةضى ؾةوطاض 

****                         
 ٖةْاغةى شيإ ثةشاضةية، ية ضاوت زةَيَهة
 ضاوةضِيَى َةضطة ْةٖاتٓةوةؾى ٖةض غةضيَهة
 ظويفى غةض خايَى زوو ضِووَةتت تيَهئاالَوٕ

اليوتى ؾةضِابة، نة شيإ بة ئاؾهطا نةَيَهة 
****                          

 خؤض وضزة وضزة ية ثةضِةى طوٍَ غةضزةضزيَٓىَ
 خؤظطة َطؤظيـ ئةو غاتة زاواى زةطةيةْىَ

 خؤ بةزووض َةططة، فةضَايؿتة ية ضِابطزوو
 ْيَضريى ؾةوةظةْط َةبة، طوضط زةيوضيَٓىَ
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 نويَت بوىَ ييَت َيواْة نيصى بة ئاوى زيَِ
 خةتاّ َةططٕ، نة طوْاٖى زيَتة ثاٍَ ضِيَِ
 َةبةغتِ ْية، بةيَهو بيَصضاوة، نة بهطىَ 
ئةو ؾةوة زةضِؤّ و خوْضةيةى زيَتة ديَِ 

****                          
 شيإ خؤى تايَة، بةفيع َةبة يةتةى َةى

 زايَغةى ثريىَ بسة، ية شيإ نةوتؤتة ْايَة
 ية ثيَسةؾتيَو ثةضِةى ْاغهى ٖةيَوةضيووٕ
فهطى طةالَيَةى غةضة ية ؾيَوةى بةفطَايَة 

****                          
 ضِةْط و ؾيَوةّ ؾريْة بةيازى ئةبطؤ نةوإ 
 َةغتِ ية ئاوابوْةوة بةضةو ضِووْانى يةظزإ
 زيَؤثةى باضإ، زيَتة شيَط الْةى سةغاْةوةّ
 غيَالَونةؾِ زضةوؾاوةية الى خاوةْى ئامسإ

****                          
 شيِٓ ثطِبووة ية ؾاْةى  ؾةٖوةتى خؤ
 ٖؤؾت بيَٓة و تاوىَ خةّ ية خؤت خبؤ
 بيَٗوزةية طةضِاْى ٖؤؾى بةضاو و بيابإ
ياْةى ضاو خوَاضاْة ديٗاْى نةوْى تؤ 
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 زيٓساض ْاتؤضى ية نةغيَو زةْىَ، نة ظاْاية 
 خةوايَوى يازة نة غةضزةَى ئايسيؤيؤشياية
 بةٖةغتِ ية بووْى دواْىَ بة ضِةْطى غوض

ؾةنةتى َةْعيَِ، ئاٖى ٖيالنى يةبٔ ْاية 
****                         

 يةشيَط نةالوة بيٓيِ َةخيؤضىَ، بةضِيَهةوت 
 باضاْى ضِووَةتى ية تؤثى ظةوى زةنةوت
 بيَساض خةوت دويَةى خةفةت ْةبطِاوةى 

 ضيا يةتاوإ ضؤنى نةوت، ية ططياْى الو
****                         

خؤظطة، وؾةى َطؤظى بىَ زةغةالَتة 
ضاو ْةتطغةنةى خاوةْى تانة خةالَتة 
نطزةوةى بىَ ئةجناّ ْةنطزْى باؾرتة 
 ئةجناَى باف ٖاوؾاْى غةضى قةالَتة

****                         
 طفتى َٓة بةضزةواّ ؾازمب بةضةو يوتهة 
 ٖةضناتىَ نة بالَوبيَت خؤيَةَيَؿى قويَهة
 ْاخى زيَِ زةضزةبطِّ يةّ تؤثى ٖةواية

ثيَـ ئةوةى تاؾىَ بيَت ئيَػكامن وضزبهة 
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 خؤثةضغتإ ٖةظاض دؤطةيإ بؤ باخىَ ييَساوة
 بةثؤٍ ضِؤيؿنت و ٖيضى وةالََيإ ْةٖيَٓاوة 
 طةضِإ وةى طةضِيسة، ٖةتا بٓى ثيَيإ غوإ 
 ناتىَ نة زةضِؤْة ْاو طٌَ، باخةيَيإ ْةَاوة

****                          
 البةالية ئيًٗاَى غطوؾتِ يةضِيَطةى ؾياو 

 ثيَهةْيٓة يةزاخى ططية ضِاَى ططَةى ؾاالَو 
 ديَوَةناْى ييَتيَهضوة ية ؾيَوةى سةيعةضاْة 
وةىلَ وؾو بوْةتةوة غاواى ْاغهى بةزْاو 

****                          
 ٖاالَوى ٖيَٓا ئاٖى بيَٗؤف بةٖيَُٓى ٖةيبةت 
 ْةوْةَاَى غوض ية ثةضِةى طوٍَ بوو ؾةنةت

 بة ضِيَبواض ٖاتوو ييَى ثطغيِ ضِةؾة عةبا ضِةف
يةو ضِؤشةوة َيواْى بازةّ بة باضىَ خةفةت 

****                          
 ية زةَِ زةضضوو َةبةغتى نطزاضى بصاض 

 يةباْى خيٌََ ٖةضضةْسة تايَة زةغتى يةباض
 بةغوزة تًَجةى ثريى بةخاَة زانطاوى ؾياو
 نوثةيةى ٖةيَططة تا ْةضِووخاوة زاضو زةواض
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 نؤتايى تةَةْت، ثرييية و بةضةو ثريت ٖات 
 َاْسوو ْابىَ ظةوى يةنةْس، بؤ َطؤظى َات

 تايَى تاقيهطزْةوةية تا يةبريت ضىَ ظةْسةم
فطيا ْانةوى بؤ زواخػتٓت ية َةضطة غات 

****                         
 بةؽ بػوتىَ بؤ دوإ خؤت زةغوتيَى ية نوضة 
 نطتةى ؾيَالْت يةغةض ثةضِؤ ية ضِةْطى بًوضة
 ٖيَٓسةى غةضظئ باضى ْاوة ظضياْى غاَإ

ٖةضضةْسىَ بىَ ْاظزاضىَ َٔ ئةوةْسةّ ؾهوضة 
****                          

 ضواض وةضظ يةضِؤيؿنت ٖيَٓسةيإ ْةَابوو َطزّ
 زيَى بةظةييُت ية ٖؤضةى زةضضةى ضاو بطزّ

 ضِيَضهةى ظاْاى زٍَ تةْط زةططّ، نة َةيٓؤؾة
 خاؾانى ضِةف ديَسيًََِ ية ئاظاض و تايَى زةضزّ

****                         
 ثاضاونة ضِةَعى زيَطاو زاْةى زيَت، زْيا وؾهة

 بةضزةواَبة ية ْةٖى ييَهطاو، تا زةططىَ ًَت
 ئةغطيِٓ ططيا، ية بيٓيٓى ضةوغاوىَ تاغاوىَ
خؤى بة غةٖوت زةبات و ظاْاية بةضاوو ثًت 
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 ٖةوايَى ضِاغتى ْاَةضزاْة ية تطثةى زيَِ 
 تايَى ية شياْا بؤتة خةْسةيةى بؤ نيَوى طًَِ
 تا يةظةَني مبيَِٓ ية ثيؿةَسا زايسةبيَصَةوة 
بة تؤضى ٖاوضِىَ ئامسإ ٖةوضة تاوة يا ٖةيَِ 

****                          
 يةزايو ْةبووة، ضِيَطة بؤ فطيوزاْى زاْطاوة
 ْازياضيَهة ية ٖةواية بةالَية ْازياضى ْاوة
 يةتةى َةغتىَ ظةضزة خةْةى باف زةبيٓى 
 مببوضة ٖةغتِ ْةنطز، خويَُٓى زةضٖيَٓاوة

****                         
 ية فةضٖةْط ْوغطاوة، بة ئاناض بةزناضّ
 ضِؤشطاض َةوزا ْازا، خوئَ ناضبها ية زةَاضّ
 ضؤضِاونةى  طويَػواْامن  ٖةوضى غجى  تاوزا 

ٖةضضيةى بهةّ، بىَ ؾووضةيى ناغجهاضّ 
****                         

 يةالى ططَةى ئاوة ٖاضِةى بةضظة تاظطة 
 ٖةض النؤالَْىَ بططة بةزةغتى َريو بةطة
 تةيط بةزةْط بةْسى ْاو قةفةظبوو الّ 
يةو ضِؤشةوة زةضنةوتوة نة زيَُإ تةْطة 
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 غةضَاى نطِيَوة خٓهاْسى ظةضزةى زاضبيِ
 ثيايَةى ٖاوضِىَ ضاوةضِواْة ية تةباضى ناْيِ
 !ضاوّ ٖةيَيَٓا وتى بةْسة فةضَوو زيَدؤؾبة 

 ية ٖيضيـ زيَدؤف ْيِ، ْةٖيضى ثيَساّ
****                         

 ضةْس خؤؾة زؤغتى ثيايَة بى ية ٖةواضىَ
 بٓواضِى ية طويَى بةٖاض تــاو و داضْاداضىَ

 ئةفػاْةية، يةؾويَٓى باغهطاو ْاتطغِ
ؾةيساى  ضِووغوضّ يــة تــةى ييَويةباضىَ 

****                          
بةضططى ية زضؤ َةنة، نــة زضؤ تاواْة 
َةضِ بؤ نطزةوةى تؤ ضاوى يــة ثاواْة 
 ضِيَطةى زةضيانإ ْاطريىَ يةْاو ظةويسا

 طةض ضِاغتى، ضِاغتيت يةبةضضاواْة
****                         

طــةض ئاؾةوإ ْةبووى، َةبة بــة ئاؾطيَطِ 
طــةض ضاوت ْابيٓىَ، واظبيَٓة يــة ضاوطيَطِ 

باْت وةى ضِووَةتت غافة و بىَ غةؾة 
 ثيَويػتت بة غيوغيوة ْية، وةى باْطيَطِ
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 زازطةضى بــؤتــة بةضٖةَى ناْطاى ٖؤؾِ 
 غــةضزةَى ٖؤَؤش ضِؤى، ئيَػتا َةيٓؤؾِ

 غــةيطّ زةنات باؾة غةيطيهةّ ْاَةضزّ 
ٖيالنى ضِيَطةّ ية زاخى خوؾهة، ضِووثؤؾِ 

****                          
 خةضَاْى شيامن ْاَةضز ية زةغتاضِى زاوة

 طوْاِٖ ضية ثةضوةضئَ قيٓى ييَِ ٖةغتاوة
 نابطا ييَِ َةططة، نة طفتِ تفت و قيَعةوْة
َاقؤضِى زةَاغِ ية ئاناضى زةضيازا خٓهاوة 

****                          
 ظؤضزاض ية زواضِؤش، وةى تةَتةّ وضز زةبىَ 
 ؾاٖيسة يةغةضى خاوةٕ ٖيَٓةضى غةظةبىَ
 ٖةيَُةتى ية ناضة ٖةض غاتىَ نة ْايعاْى 

نة خؤى ٖةيَططى ضِيَطةبىَ ، تاواْى ضية
****                          

 غةفاى زْيا غاتيَهة ية بةؾى ٖؤؾت بطزّ
 ضِيَباظى ضِاغتيٓةى خةياٍََ زيَٓةوايى نطزّ

 شيإ بةطويَُسا ضطثاْسى، ٖةيَفطِى ئاؾتى
نيَوى سةغاْةوةى ية نةفى زةضيازا ؾؤضزّ 
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ْاَة شاْيَهة ية زيَةوة زيَتة ْاو زةؾت و زةض 
 غةوظايى زةباتة ْاو ناوى ؾاخى بيَدةبةض
 تا ضِايةخى ظةوى ٖةيَسةطريىَ و زةتةنيَٓطىَ
زضةختى بىَ َيوةية و ْاططىَ ٖيض طويَى بةض 

****                          
 نطزاض يةنةوٕ ٖات و َطؤظ ٖةغتى ثيَهطز
 يةنةّ تاواْيـ ية ثانيةوة زةغتى ثيَهطز
 بةٖاض بوو بة بطا وضزيًةى ٖاويٓى ظؤضزاض

ثاييعيـ ظغتاْى ٖيَٓاو يةثطِ بةفطى تيَهطز 
****                         

 خؤؾةويػتى زةبىَ يةزيَةوة بىَ ْةى ية دةغتة
 بىَ فيعى تيَسابىَ و زووض بىَ ية زةغت طةغتة

 خؤؾةويػتى و دواْى زوو بٓةَاى ييَو دووزإ
 دواْى زْيايية و خؤؾةويػتيـ زيَى َةبةغتة

****                         
 غةضنةوتٓى والَت الى غةضنطزةيةنى ظاْاية
 ية ٖةويَساْساية و ؾهػتى بةخةيايَسا ْاية
 ئةو خواضزْة زةخوات، نة ٖةشاض زةخيوات
زاضايى بؤ والَتة و زظى بة ٖؤؾيسا ْاية 
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 نةيَةى باضّ ية ؾوضاى باخضةى زةضويَؿسا
 خؤؾى خةبرية ية ئاواظزا، ية َٔ ْةفطةتة

 ؾةوةظةْطى نؤضثةية ية غيجايَى بةضطُإ
يازةوةضية ية ظةويسا ية زةضخػتٓى طوْاٖسا 

****                         
 الوىَ نة ٖيَطؾى ٖيَٓا بؤ تةضيكةتة غووضة

 ْوظةى زةْطى تؤيَةزىَ ية زةغت قوضِؾيَالوىَ
 فوى غةضى َٓسايَة ية ؾيفاى بىَ زضويَٓةيى 
 َريامتاْة ثامشاوةى بةضٖةَى بةضبازضاوىَ

****                          
ظضيٓطةى ظةْطى تةيَةمسة ٖاتؤتة ناو 
ئةفػاْة بيػتوَة، نة ْةَسيوة بةضاو 
ؾؤضِنة نة ٖات ضِيَطةت ٖةضبةضةو َةوتة 
ظيٓسةوةض بىَ ظَاْى يةتطغى خوضِةى ئاو 

****                          

ضِووى غوضّ زةغوضِىَ تا فوزة نطىَ بةغوضِزا 
الؾةى زاَاوّ زةغوتىَ ية نةتاْى ظووضزا 
غيًةى ضاوّ ئاَازةية، ية تةنبريى ٖاضىَ 
 ثيايَة زةططّ ية تةختى بةضزى غةضَوضزا
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وةضظى ٖاتوو ٖةَوو ْةؾومناى خؤظطةية 
تةضيكةى ؾاقةٍ دةشْاْةى َاْطى زطةية 
ٖةيَبةت ضِيعنةضى ظيَطِو ظيوى ثطِ ضِووْاوة 
 ية بؤضووْى ْاٖةَواضت غةوظايِ بةيَطةية

****                         
ئةغطيِٓ بؤ الوىَ غوضبةتى ية ضاوضِةؾهطز 
ؾةو تانو بةياْى خةيايَى بةغةضوَطِ زةنطز 
ْػيبى ية ضِيعة ٖاوةيَى بةضظة فطِيوى ضِفيوو 
 يةٖاتةى ضِؤَإ ٖةْاغة ٖات و بةثةية َطز

****                          
ْاَةضز خؤى بةظةضزة زيَٓىَ يةتةى نةغىَ  
ضاوةضِوأْ ضةْس نةؽ بةضاَبةض ٖةوةغىَ 
ٖانا باْطسضا زةضِؤٕ بة نؤَةٍَ ٖيض و خواض 
 ظةضزةيإ بوو بة ططيإ ية تطغى ْةفةغىَ

****                          
بةوضتةى ييَوى خافالَوت بةغةضَإ ٖةؾة 

يةَرياتى ثازؾا قاَضى و زاضى تةضَِإ بةؾة 
ٖؤيَت ْةزيوة يةنى تطت َةبةغتة يةخةوٕ  
 بة ئيؿاضةت ٖاتة ثيَؿُإ ئةو ضِؤشة ضِةؾة

 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

59 
 

تةْطة زضاوئ وةى نابطا ْةظَإ يةالؾاْة 
وةغتة بطِؤٕ يةزةغتى نؤَةيَىَ ييَٓةباْة  
ضيَصَإ َاضة ضونيَية ية نةْاضى ضؤَسا 

 نؤيَةنةى ٖةضظاٍَ ْاضِووخىَ، نة ية ضِظيٓساْة
****                         

فهطّ نطزةوة  بؤبةالَى خؤّ ظاْيِ نة ْةظامن 
زيَُإ خؤؾة نؤضِى غاظزاْى َةية، نة زةظامن 

خؤى ييَطة بوو ، ويَطاْهةضيَو ثيايَةى ؾهاْسئ
 ضِؤشيَهِ بيٓى ية ثايع بة نًَؤ زةوةضى خةظامن

****                        
ظويفى  ؾةوبؤت تاٍَ تاٍَ ية ظويفِ  ئاالَ 
بة ٖةغت ٖةتيوى فطؤؾت يةؾيَوةى ناالَ 
غةضوةتى بطزيٓة ْاو ييتة بةبةضطى ؾؤضِى 
 بةتطؽ باخى ْيؿاْسا ية زةضطاى ثطِواالَ

****                          
غهاالََإ بيَ ئةجناَة ية ٖةيبةتى يوتهة 
ياض ٖةيَطةضِايةوة بؤ ٖةواٍَ ثطغيٓى توتهة 
ضى زةبىَ ٖةَإ بىَ زؤغت يةَالٕ و َةى  

 ية ؾويَٓى ئةو طةضةنُة خامنى ظويف قوتهة
 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

60 
 

ضِؤشّ بووة بةؾةو ية فهطةى ٖةبووْى خؤّ 
ئاؾهطا ْةبوو بوومن، يةبووْةوة تايَى زةخؤّ 
فطيازضِةغِ ئاٖوضاية، بؤ َاْةوةى ْاو شيإ  

 !زةبيَصّ ثةنو يةخؤّ ، ضِووَةت يؤضى تيَبووة
****                         

تطغى ئةفػاْة بةزووضة يةبةزةْى خايَى 
بةزةْطى ظاضى نةغيَو ضؤتةوة ْاو َايَى 

بيٓةضى تيَُاو ضاوةضِيَية ية زيسةْى ٖاتوو 
 ثةثوييَو ضوَوة شيَطبايَى، يةٖةض ٖاتويةى

****                         
ٖةضضةْسى ٖامتة ْاو شيإ زووباضة بوو 
َعطيَٓى ضةْس نةغِ يةال ئةفػاْة بوو 
ٖيواّ ْةَا بة شيإ ية ئاوى غىَ بةف 
 ظؤض زاَاويؿِ بيٓى ٖةض بىَ الْة بوو

****                         
َاْط طةضيةتيَهيـ بيَت زْيا ضووْاى زةنات 
واَةظاْة بةؽ بة خطِى ضِيَطة ضِؤؾٔ زةنات 

َطؤظ تةْيا بةؾيَهى بضونى ديٗإ زةبيٓيَت 
 ئةَيـ ناتيَهة، نة خؤض ضووْانى بؤ زةنات
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ئاناضى غطوؾت ظؤضٕ ؾةو و ضِؤشيإ تيَهساوة 
ٖؤف بةضطةيإ ْاططىَ و يةْاو ظةيهاو خٓهاوة 
ثةضِؤيةى زياضة نة يةؾوئَ ثيَى ديَسةَيَٓىَ 
 نةَيَهى تطبيبيٓة يةْيَوإ غىَ بةضز غووتاوة

****                         
خؤٖةيَهيَؿاْى ْاو غطوؾت ضِيَضهةى ضِغواية 
َطؤظيَو بةضظزةناتةوة و يةنيـ ٖةيَوةزاية 
بةضِوويةوة ثيَبهةْة تا ضِايٓةنيَؿاوية باوةف 
 زةْطت بةضظَةنةوة نة زاْةويًََةت يةئاؾساية

****                         
زةَى طوضط و ْايَةى ئةغح يةضياية زةْطى 
تؤف وةى يغاوى فريعةوٕ بةظةبط و ظةْطى 
بىَ ٖةشَاض زةنوشى، يةنيـ زةنةيتة قاتيٌ 
 خؤؾى بؤخؤت و غووتإ زيَٓية ئاغتى ضِةْطى

****                          
بؤضيُة شياْيَو نة بىَ غاظ و غةْتووض بىَ  
ضطيهة و خةيايَى زةْطى  ضِووة و شووض بىَ 

دطيووةى بويبوٍ نةَىَ مبسويَٓىَ يةغةض يل 
 ٖةَوو قاغجةى ْاو ثاييعى ضِووةو شيَطبٔ بىَ
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نة يةنىَ ضِؤى َةبيَصة نطزةوةى ضؤٕ بوو 
ٖةيَؤ ناتىَ بة بةضهةى زةظاْىَ نة بطغيبوو 
نةيَةنى باخت باف بٓيازبٓيَوة بؤ ئاوةزاْى 

 نة ثيايَةيةنت ييَؿها بًَىَ  ٖاوخةَِ بوو
****                          

بىَ َةغتى، وةْةوظ ٖيضة ية ضِووخى زةضيا 
ٖةض ثاضةنؤيَةية نطيَهاض زةْاغيَٓىَ ية زْيا 
طووظةض تازىَ يةزةغت ثازؾاية تؤف نؤيًةى 
 َطؤظىَ تاواْى نطز وضةْسيـ َطزٕ ية بٓيا

****                         
َةيَةغإ غةضقايَى ؾيٓايية و ديٗاْيـ ضِووح 
ظاْػت نات زواى نات ٖاتووة ية زواى ْووح 
طةض َطؤظ خاوةْى زوا وتةى خؤيبا تانؤتايى 
 تاوإ زةضْةزةنةوت، يةالقى ثؤخى طةضبووح

****                           
ظاْيٓيَو نة ويًََى يةزواى ية َةيٓؤف بيبيػتة 
ية ظاْيٓسا زةضياية واَةظاْة بةدةغتة غػتة 
ية خؤت بةطووَاْى يةزواى خؤؾت ْاطةضِيَى 

 ثةجنةى خؤت بيَٓة بيطةغتة، يةدياتى تاْة
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بطيا يةو طؤضِاْى غطوؾتة َطؤظيـ طؤضِابا 
نطزةوةى بةزناضاْى بة ئاؾهطايى ٖؤْيبا 

ٖةض ظايَُة و يةغةض يل وثؤثى زاضة بةخؤؾى 
 خؤظطة داضيَهيـ يةطةٍَ ٖةشاضإ ثيَهةْيبا

****                         
بؤ طيَصةيَوونةى غةضت َةى ضاضةى زةضزة 
ئةوةى ٖيض و خواض بطِظيَٓىَ نةغيَهى َةضزة 

ٖةضْاَةضزة، بؤ تاواْى ْاَةضز نويَطة ضاوى 
 يةغةضى نؤيًةى زةخات، نة طةضزٕ  ظةضزة

****                         

َطؤظ  نة بةزناضبيَت ئةى َطؤظ بووٕ ضية؟ 
َطؤظى ظايَِ، دياواظى يةطةٍَ ئةٖطميةٕ ضية؟ 
َطؤظ تاواْى َطؤظ  زةبيٓىَ نة زياضة بة ضِووْى 
 ييَطةوة زةثطغِ ئةى زازثةضوةضى ضؤٕ و ضية؟

****                          
ية غطوؾت ضِاَاّ باظْةى ٖؤؾِ وام و وضِبوو 
ية غيٓةى زاّ ؾووؾةى زيَِ بةداضىَ وضزبوو 
دووت  زازوةضى  غةضؾامن ٖةغتيإ  ثيَهطز 
 ْووظةيإ ْةَا ثيَٓووؽ ية ْووغني تةواو بوو

 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

64 
 

ثانى ية نةغيَهساية خؤى ية نةوْسا  بٓويَٓىَ 
طةضزٕ  زضيَصنة و بؤ ضِاغتى غةضى زاْةؾهيَٓىَ 
يضو  ؾؤضِىَ، نة ٖةَوو شياْى تةيَةنةى ْاظة 
 باوةضِى ثيَُةنة  غةضؾؤضِ نطزةوةى ثيَسيَٓىَ

****                         
خؤى زةيَىَ يةطٌَ و ئاوى ، َةتاغة ية ْاو طٌَ

بةالؾة بيَرتغبة، نة زةتطغيَى يةضووْة ْاوى 
ييَطةوة زاٖاتووت زياضى بهة و بؤى بطِواْة 

 بةباؾى بؤ شياْت بططى، نة زيَدؤف ْةشياوى
****                          

ضِاغتى تايَة بؤية ظوو ثةْا بؤ َةى زةبةّ 
زضووغت زةَٓاغيَٓىَ  غطوؾت  نة َٔ ٖةّ 

بيَهةؽ  َطؤظيَهة  غات زواى  غات بيَٗؤؾة 
 ْاوؾاْى ضةثى  ٖيَٓاوة  بؤ تريى خاتطدةّ

****                          
غطوةى بةضبةياْى  ؾازية بؤ ؾوإ و غةثإ 
ْةفطةتيَهة زةطات بةضِووى نويَُى زةضياوإ 
غػتة ية ئاغتى َةغتى نةغى ضِووغووضزا 
 وةى  بهوش واية ضِووزةناتة ًَى ييَكةوَاوإ
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ئافطةتيـ يةئةو ٖاتووة ، ئازةّ يةخؤٍَ ٖات
ٖعضيٓيإ ْةبووة، نة خوزا َاضى بؤيإ ْاضزووة 
غعاى ئةّ ناضةيإ ويًََبووٕ بوو بؤ ْاو بيابإ 
 ية َةؾةوة شإ و خؿهإ و ئاضةقةيإ ضِاٖاتووة

****                         
َطؤظ  تاواْى ضية ية ظؤضالوة ظويَُى ييَبهطىَ 
بػوتىَ و ظيطِةى زةْطى بةضى ئامسإ بططىَ 

يةْاو غةوظاييةنة، ؾويَٓةنةى طؿتى تاواْة 
 تةَةْى زضيَصبىَ يإ نوضت، ٖةض زةبىَ مبطىَ

****                          
َةغتبة بؤغةض خةويَو يةغةض غيٓطى ْةضّ  
بةتةْيا ْؤؾني يةتةى َةى زةتططىَ ؾةضّ 

غاتةزا  ضةْس ضِاظاوةبىَ يةو زةؾت و زةض غا
 بؤ ييَواْى ياضى بةضّ ثةجنةيةى ْابىَ نة بة

****                         
خةو ظيٓساْيَهة يةْيَوإ وةضظى غاضز و طةضَة 

ية زواى تؤو و قةضغيٌ زواتط زضويَٓةى  طةمنة 
يةّ ٖةَوو ثاْتايية تؤظىَ ية ييتة ْابيٓطيَت 
 طؤضِى ثياوضاى بة ئاؾهطا زةوضى بةظّ و ْةظَة
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ضِؤشطاض غةضقايَى ئاوضِييَساْةوةية، بؤ غبةى 
بةختى ٖةض تايَية ٖةض بؤية زةْؤؾىَ َةى 
وةى باى ؾةَايَة  قػةنةضى ثطِووثووض 
 شياْى زةغت يةَالْىَ دواْة يةطويَى بةى

****                          
ضِؤش ية زواى ضِؤش غةّ، وةى ٖةوضى ضِةؾة 
ية ثازاؾتى شيإ زايَغة ييَسامنإ بةؾة 

ٖاوؾاْى َةضطة ؾيَوةى شياْى وةٖا 
 يةطةٍَ تايَى ٖاوضِابة شيإ بؤتة ٖةضِةؾة

****                          
ياغاى ثياوى زةضؤظةنةض بالَوة ية ؾاضى َري 
زوو زةييٓط ثيَوة زةنةٕ بةزةغتى وةظيط 

تا ية غيَبةضيَو ضِانؿيَني بةدةغتةى ئاضاّ 
 ثاض زةقيصيَٓىَ ية غاٍَ و باظْةى نؤيهى ثري

****                         
خؤف بةخت نةغيَهة غطوؾتى ضِةخػاوة 
ية بةختى بةختساضىَ بةْى ْاونى ثػاوة 

ناتىَ ٖاْا بؤ يةنىَ زيَٓىَ نة نؤتايية شياْى 
 غةضقايَى ظؤض نطزةوةية و ٖةْاغةى ْةَاوة
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دواْى غطوؾت بؤ ية خؤبايى ٖةيَسةغووضِىَ 
بيَٗؤف خؤيةتى و بووٕ يةثيَٓاويسا زةطؤضِىَ 

قايَيتةى ية ًَة و ْاثانى ية ْاخيسا بةؾساضة 
 ئاناضى قيَعةوْة، نةضى شيإ بؤ ئةو زةْؤضِىَ

****                          
ية شياْيَو زووضنةوة نة َاتةَيٓى بىَ بؤت 
خواْت بةَةى بطِاظيَٓةوة با بطاتة ئاغؤت 
ظيٓسةوةضيَو ٖاتووة نة ٖةظاضاْى يةثؿتة 
 طةضِاْت ئةغتةَة بةزواى طويَى ؾةوبؤت

****                         
ية نةييَٓيَو ياغازاْطاوة نة خؤى غةضخؤؾة 
ْاظاْىَ نة شياْى تاٍَ ٖةض بةَةيةوة خؤؾة 
بةظؤض ضِيَؿُة بؤ زةّ وضاوى ئةغح زةنةٕ 

 ضِياباظٕ و ْاو و ْاظْاو زةياْٗيَٓيَتة خطؤؾة
****                          

بــة ٖؤف بجطغة، ْــةى بــة ظاض و ظَإ 
فيَطبووٕ ئــةغتةَة تــا ْــةنــةى طوَإ 
بــاخضــة ظؤضٕ و ٖــةَوو طويَيَو طةؾٓية 
 ئــاشةيَيـ وةى َــطؤظة بــؤ ٖاتٔ و ْةَإ
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بــة ثيايَة و َــةى يــة ضؤَىَ ضِووبهة َةغتى 
زيَت ئاضاّ نة زووض يــة ْاخؤؾى و ثةغتى 
غطوؾت نة ثيايَةت ييَبػتيَٓىَ بؤيةنى تط 

 تؤ ْةفطةتى ييَبهة ية ئاناض و ٖةغتى
****                          

شيإ ٖعضيَهة بؤ بةزةغتٗيَٓاْى زةغتهةوت  
ْاظامن بؤ ئةوةْسة ْاَةضزة زةيٗيَٓىَ َةوت 
تاوىَ زووض ية ثيايَة و َةى بةفريِؤزاْة شيإ 
 ؾرييٓى، تايَى ضةؾتٓة غاتىَ نة ْابىَ ظةوت

****                         
ضةْسةٖا وةضظ و غاٍَ بةغةض َطؤظسا ضِؤيؿنت 
ثةياّ نة ية ظةبووضةوة زةغتى ثيَهطز و ٖاتٔ 
غةضّ طيَص زةخوات يةْاو ضةْسئ ثةضتوونسا 
 وتةنإ خؤى بووٕ بةالَّ ٖيضيؿى ْةٖيَؿنت

****                         
شْىَ نؤضثةى ْابىَ قوضباْى بؤ خوزا زةنطِىَ 
بؤ ئةّ ناضة زةوض ية نؤَةيَة بةضزيَو زةططىَ 
يةّ نةغة بيَٗؤؾة تيَٓاطةّ نة زيَى خؤؾة 
 ثيَيواية خوزا نةغيَهة بةضتيٌ وةضزةططىَ
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خؤظطة َطؤظ ضِاغتى و ضِووْى ْةثؤؾيبا 
ثانى بةفطباية و ضِووى ظةوى زاثؤؾيبا 
ثؤؾيٓى ضِاغتى وةى زظيٓى ثريؤظيةناْة 
خؤظطة زيَيـ زةّ بواية و ظَاْى طوؾيبا 

****                        

بةؽ طويَ بسة بة زووباضة بووْةوةى شيإ 
ئةَطِؤ يإ غبةى طوظةض زةنةى بؤ ْةَإ 

ئةوةؾى غةيطة و ؾاياْي ٖعض بيَ ئةَةية  
 نة ضؤٕ زةضووٕ زةضِوات و زيَتةوة ْاوَإ

****                        
ديٗإ ْة بؤ َٓة و بططة ْة بؤ تؤية تاغةض 
ظؤض غةيطة َطؤظ ٖةضايةتي  بؤ  زوو غةض 

ططْط ئةوةية ٖةغت بة بووْي خؤت بهةي 
 بٗعضي يةدياتي زةضخػتين باآل و نةَةض

****                        
يةنيَو  غاَاْى ٖةية و يةنيـ  تيَُاوة 
شيإ نوضتة و زياضيةنةى نةَيَو داوة 

خاوةْي شيإ نةغيَهة نة ٖةيةتى ئريازة 
 ٖةويَسةزات، نة بعاْيَ نيَ بةخؤؾي شياوة
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ئةو نةغة ٖيضة طايَتة بة ثيايَة و َةى زةنا 
ٖةض خؤؾيةتي، نة فيٌََ ية زؤغتةناْي زةنا 
شيإ خؤف ْية، طةض ْاخؤؾي تيَسا ْةبيٓطىَ 
 تةْطاو زةبيَ و يةبةض ظؤضزاضى بةثةية ضِازةنا

****                         
غوونايةتي بؤ نةغيَهة ٖةَوو زْيا بباتةوة 
ضِؤشيَو ٖةيَة بهات، ية ؾةضَإ بيؿواتةوة 
غةض بةضظي بؤ نةغيَهة، ئاطاي ية شيإ بىَ 

 ْعيو ية نؤَةيَطةبىَ، ٖةضزةّ ٖؤؾي بهاتةوة
****                         

الّ غةيطة َطؤظ غجيَسة ظوو ٖةيَسةغيتَ 
بةْاوي ثاضِاْاوة ضِووةو ئامسإ زةوةغيتَ 
ثيَيواية بةّ ئاناضة َايَي زةضيَتة ْاو ظيو 

 بؤ غةضوةت، ثةميإ يةطةٍَ خوزا زةبةغيتَ
****                         

غطوؾت بة زةوضى زويطاْسا ٖةيَسةغوضِيَ 
بة ٖيَواؾي بةضةو ضووي َطؤظسا زةطؤضِيَ 

نة دواْيَو زيَتة الي زةيططىَ ثايةى ؾةضّ 
 تيَٓاطةّ، بؤ تةْيا ية ٖةْسيَ نةؽ زةْؤضِيَ
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ض ية ضؤشطاض بهةّ، نة تاَةظضؤي زيساض بيَ 
بؤ َةؾدةٍَ زةضِوامن، ْةى ظةَيِٓ بةياض بيَ 
يةغةض نيَويَهيـ ْةي يةتةى َةى ضِاططّ  
 ضطثةى زووضة بةٖاضّ بة سةيطاْي ياض بيَ

****                           
َطؤظ  ضِةوْةقي  شياْي ية ضِةْسة  زضاوة 
وةى خؤضاى الؾةى بؤ زةَي نةوٕ بطاوة 

يةغةض ثؿيت ثاضئَ زايَغة ية ْازياضى زةزا 
 ٖعضي الي ئةفػاْة و ٖؤؾي بةئاو زا زضاوة

****                           
ْٗيَين غطوؾت بؤتة َيَهوتة يةغةض زيَِ 
ظةوي زياضييةنة بؤ طةيؤض و خاوةٕ ظويَِ 
ٖؤؾي ٖةشاض ثيَويػيت بة َةية بؤ ضاضة 
 ضياناْي بيَٓة بةضزةّ، وةى غيٓط و نويَِ

****                           
 ئةواْةى ؾهػت خواضزووٕ، زامية يووت بةضظٕ
 غةضنةوتٔ بؤ ئةواْةية نة بيَفيع و يووت ْعَٔ
 زشايةتى ْيَوإ َطؤظةنإ ٖةتا غةض خؤ ْاططيَت
ئةواْة تيَيسا ضيػوازةبٔ نة زووضِووٕ و زايِ زظٕ 
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غةضنطزةى خويَُٓص ية والَتى ْةفاّ غةضٖةيَسةزات 
 طةجنى َطزووف بؤ وتة ٖيضةناْى ضةثًَة ييَسةزات
 فهطةى زاٖات و غاَاْى والَتيـ يةشيَط ثةضزةزاية
ْةفاَرتئ نةؽ ئةوةية بىَ ئاطا باْطى بؤ زةزات 

****                           
 طةضزووٕ وةغتاوة و َطؤظ ْاثانى تيَسا زةنات

 ظيٓسةوةضاْى تط زةيجاضيَعٕ و َطؤظ ثيػى زةنات
 َطؤظ ية ثيَٓاو َاْةوةيسا طةضزووٕ زةغوتيَٓىَ

ظيٓسةوةضى تطيـ بؤ بةضهةناْى دواْى زةنات 
****                           

 ٖةغاضةنإ بةضة بةضة يةيةنرت ْعيو زةبٓةوة
 ٖةضيةنةؾيإ ضِووبةضِووى ططِةى خؤض زةبٓةوة

 ظةوى يةنيَهة يةواْة نة َطؤظ ٖةغتى ثيَسةنات
بةَةف ئاوى ْاَيَٓىَ و تةضِاييةناْى وؾو زةبٓةوة 

****                           
ية ناْيةنةوة ٖةويَسة زةضيايةى زضوغتبهة 
ٖؤؾت بهة بة بةيةّ و ٖاتووضؤى تيَسابهة 
تا ظةضيايةى فطَيَػو ْةضِشىَ، ْاية بعةيةى 
 ٖةظاض طوٍَ بطِويَٓة و ئةونات طويَيَو َاضبهة
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َطؤظ ئاوى بةزةغت بواية زةيهطزة ناْعا 
باظضطاْى ثيَوةزةنطز، زةيٗيَٓاية باضى ْعا 

بة بةٖاتطئ ثيَويػتى ْاوى زةٖيَٓا و زةبطز 
 ٖيضى ْةزةطةيؿتةوة ية ظيَطِ و ظيو و َعا

****                        
طةضزووٕ فطاواْة ية ٖةَةضةؾٓةيي بطِواْة 
يةنيَو ثيايَة بةزةغت و يةنيَهيـ زةضياواْة 
ٖةشاض و بيَضاضة يةبةضزةَي بة فيع وةغتاوٕ 
 باؾرتئ بةظةيي نة ٖةبيَ الي َةخيؤضاْة

****                         
خؤؾى بيَٗةغت بوو بةض يةوةى بيَتة زْياوة 

وتةف ية ئامسإ زةْطي زاوة ، طوضط نة ٖات
شيإ بةضة بةضة َايَئاوايى ية َطؤظ زةنطز 
 ية فطَيَػو زابة نة ية ثيَؿيٓإ وةضطرياوة

****                         
غطوؾت ٖةَوو خؤظطة و ئاواتة بؤ ضاضةضِةف 

ضةْس ْاظزاضة ية قوشبٓيَو ثيَيةنت بسات بةف 
زازوةض ضاوي ييَتة يةثاى ضي زوو زابيٓهةض 

 ياغاناْي نةوٕ خؤتي، تا بؤؾايى ظةَبةيةف
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شياْي ظؤض َطؤظ بة ظؤض نطزةوة زةطةيةْيَت 
فيَطى ئاناضةناْي زةنا و ثاؾإ زةميطيَٓيَت 
ظيٓسةوةضيَو ْاَيَينَ، ٖيَؿتا يةزايو ْةبووة 
 غةضي غجي زةبيَ، نة تاواْى َطؤظ زةبيٓيَت

****                         
بيَ ؾوئَ، بيَ ثيَساْي خؤظطة نة ضاضةضِةؾِ 

زاغ ية تةَةْي الويِ، نة ْاخؤؾي بوو بةؾِ 
غطوؾتِ فيَطى نطزّ ببُة َيواْي بازة و ْةى 
 تا ئةو ناتة زيَ، زةبيَتةوة طًَي تةْسوض ٖةؾِ

****                         
َيواْي ؾةضاببة ئةو وةضةى تطيَ و بةضغيًة  
غاتيَ بيَ ئةو شياْي زْيا، َةيٓةتي و ظةييًة 
نيَويَو، نة زياضة بة بوضنإ ضةنةضةى نطزووة 
َةضِواْة ية زةضطايةى نة ثيَويػيت بة نًيًة 

****                         

ضِووةى ظؤضة، ٖةضيةى دؤضة َيوةيةى زةططيَ 
ٖيَُاى ثطغياضّ، نة باؽ ية دوزايي زةنطيَ 

بيَ ٖةشَاض َيوة ٖةية، نة غووزي ظياتط ٖةية 
 يةبةضضي ٖةْسيَهيإ، الى ٖؤف ثريؤظ زةنطيَ
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ظاْػت ؾتىَ ْيية بةضِيَهةوت بيَتة ْاو زةغتت 
زةبىَ خؤت بطةضِيَى بؤى تا زةدويَيَٓىَ ْةغتت 
ئاويَهة ٖيَواف ٖؤف  بؤ ثيَؿةوة  زةدويَيَٓىَ 
 ثةية يةشيإ َةنة بؤ ْاوْيؿإ و زةضخػتت

****                         
َطؤظ بة دواْرتئ ٖةبوو، يةقةيَةّ زةزضيَ 
بةضْاَةى شياْى الي نةغاْيَو بؤ زازةْطيَ 
ٖعضيٓى ئاظازى بؤ بطاوةتة ْاو قةفةغيَو 
 ناضو نطزةوةى بؤ ئاضةظووةناْى ضِةوتسةططىَ

****                         
نةوٕ ٖؤيةنة ية بةختى، نةغىَ ناضزةنا 

ييَى ضِازةنا ، نةغيَهى تط غالَوى ييَسةنات
َطؤظ  تةْيا يةّ ْاوةزا تيَسةَيَٓىَ بؤضى؟ 
 طوَإ زةنا، نة غطوؾت خؤى بؤ وازةنا

****                          
ناتى الوي زةضِواتة غةض بةضةو ثيَسةؾت 
غةّ بٓاواْيَهة ضِيَططة يةٖةْطاوى طةؾت 
! شةٖط بؤتة ضاضةى طيإ ْاظاْطىَ تاَةنةى 
 غةَى ظةَاْة ٖات، زةبيَتة خاوةْى بةؾت
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يازطاضى و غةضبطزة، بةَةيةوة دوإ وخؤؾة 
ضِاْاوةغتىَ ئةّ و ئةو نيَية خؤى خاوةٕ دؤؾة 

قةيةضِةف تةْيا يةْاو الْةى خؤيسا وةْةظ زةزات 
 بؤ الْةى ثطِ غووض و غاقوتى زاَاو و بةثةضؤؾة

****                          
ضةْسة طةضِاّ ْةَسيتةوة ية تؤظى ضِؤيؿتوو 
زةف تيَهةيَى ببوو يةْاو َيوةى ظؤض طةيؿتوو 
طةض ئاَاْر وابىَ ئاظازى ضِووى يةناّ ؾويَٓة 
 خؤف بةخت طاظْسةى ْاوىَ بؤ ئاوى ْيؿتوو

****                          
باض تيَهٓطاوة بةضةو ثريى ٖةض ية ْةبووْيسا 

بابطِةخػىَ داضيَو تاقيهطزْةوة ية ٖةبووْيسا 
ياغاى غطوؾتة، يإ ياغاى ٖؤؾة ية زةضووٕ 

 تاواْة يةخؤت خبةفى ية نةوْى بىَ بةظةييسا ؟
****                          

 نة َطؤظ زضووغت بوو ية ثانرتئ ؾوئَ بوو
 بيَئاطا ْاثانى تيَسا نطز و يةثطِ بىَ دىَ بوو

 يةنةَني خطاثةف يةو ؾويَٓةوة زةغتى ثيَهطز
نؤياليةتى ٖةض ية ٖعضى ئةواْةوة زضووغت بوو 
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 ٖةَوو نات ْاؾطيٓى غةضضاوةى دواْيية
 غةضضاوةى دواْيـ ٖةضطيع بة تةْيا ْيية
 ؾتيَو ٖةية بؤتة بٓاغةى غةضةنى دواْى
ئةويـ ثٓتيَهة ٖةَوو نات ية ٖؤؾسا ْيية 

****                          
 ضِوخػاض و ظةضزةخةْة ضِةوؾت زياضى ْانا

 زاْا َطؤظ ْةبيينَ ئاناضى زةغتٓيؿإ ْانا
 بة ٖةضزوو ضاوت ؾاضى َيَطوويةنإ ببيٓة

ؾويَٓيَو َطؤظى ييَٓةَطزبىَ ٖيالْةى ييَٓانا 
****                          

 نطزةوة َطؤظ زةضزةخات ْةى ظاض و ظَإ
 ئةوةى ئاَاجنى تؤية، بطيتيية ية طوَإ
 باؽ و طيَطِاْةوة ظؤض نات زووضٕ ية ضِاغتى

ْيَط و َىَ ٖاوضا ْةبٔ ية ؾويَٓىَ، ْابيَتة شوإ 
****                          

تطثة تطخ زيَت، وا خةضيهة ٖةغت ثيَسةنةّ 
باضطةّ تيَهٓاوة قػة و ئةفػاْة ية نؤٍَ زةنةّ 
ٖةض تةباضيَو ببيِٓ بؤ َٔ ثيَدةفى ديَطاية 

 ناتىَ نة زيَدؤؾِ بةَةى تاّ ية ئاضاَى زةنةّ
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الغهى قةزت زةضِظيَت وةى الغهى بةْسؤنة 
ظيٓسةوةضى بيَعَإ بيَعاضبوو يةْاو ختؤنة 
نةوٕ وةى تؤ تيٓوويةتى بؤ ئاوى باضإ 
 ضِووةنيـ قصيةتى بؤ ٖةيَُصيٓى ناضيَعؤنة

****                          
شيإ تةيَعّ زةٖاوىَ، نة تطووغهةى زياضة 
ؾويَٓى ثطِخويَٓة و ديَطانةى ثطِ ية ئاظاضة 
طوضظى ظؤض بةظةبطة و يةْاناو  زةتطًيَٓىَ 

 بيَبةؾت زةنات ية خؤؾيةناْى ْاو ؾةواضة
****                         

يةثطِتاو ٖؤؾةنإ زةضٓة ْاو شياْى نةباضىَ 
باضإ و تةضظةف  تو تو  زيَٓة ْاو َةظاضىَ 

تًةبةضز  بةضضاوى  ططتووى  تاْةبيٓىَ ضاوت 
 طؤَى ىلَ زضووغتهطزووة و بةْسنطاوى بةداضىَ

****                         
خةيايَِ زةّ تاغيَٓىَ ظةوى ثطِية ؾازةَاضة 
طؿتى ضيا و زؤٍَ، يإ ناْياو و ضِووباضة 
نة برييَو ييَسةزضيَ زةَاضيَو ظاَساض زةبيَت 
 غةزاى ْيية و وةى  ؾةوطةضِ ؾةف ثيَساضة
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يةغةض ثيَػتى نةوٕ، زضةخت وةى قص ضِواوة 
بةفطى ظغتإ، نطِيصيَهة بةغةضيسا زاباضاوة 
بووٕ و ْةبووْى بةتةضِايى شيَطيةوة بةْسة 
 ئاوى شيَطيؿى يةطةٍَ خوئَ بةضاوضز نطاوة

****                          
َطؤظ  ظيٓسةوةضيَهة يةْاو نةوْسا زةشى 

ثيؿةى شياْى بؤتة خواضزٕ و خوئَ َصى 
ٖةضيةنة فهطيَو و يةنىَ يةؾتىَ ٖاتؤتةوة 
 تاى قيَعةوٕ، يةّ ْاوة ييَى بؤتة باضططشى

****                          
دًَةو زةزةَة خؤّ تا بةضزةواّ بيَت فهطّ 
ناتىَ زيَت ٖةض زةيجيَهِ  َةبةغتى ٖعضّ 
ْاتاغيَِ نة دةَاوةض دوى دونةى ييَسا 
 ؾيَوةّ ْاضِيَهيـ بىَ، بةتةْيا ضِيَطة زةططّ

****                         
ٖوْةضى خؤف فطاواْى ْاو زةضووٕ َةية 

ظيٓسووبيت يا َطزوو، يةغةضت ٖةضِةؾةية 
ضِابواضزٕ يةتةى نيصؤيَةيةى، طةضزووٕ زيَٓىَ 
 ضاوةضِيَهطزٕ بؤ زةغتدؤؾى ية شيإ طةَةية
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خؤؾى و ْاخؤؾى ْاو نةوٕ ٖةض بؤ َطؤظة 
يةّ ثةْسة زةغت زةنةّ بةفهط و بةؾطؤظة 
ناتىَ ية زياضى ظةوى بيَبةؾِ  خؤّ بةتةْيا 

 ثةضِيٓةوةى بىَ ثطؤظة ية ٖيَع بةطوَامن، ية
****                         

ٖةْاغةى ٖةْػو بةَةى زةنطىَ ضاضة 
ضةْسىَ ئاضةظوو بهةى ٖةض بيَ طويَعاضة 

ثةيهةطةالَى زضةختىَ، نة با زةجيويَيَٓىَ 
 َٔ طريّ خواضزووة نة بةزةغتى يهيَٓهاضة

****                          
نا نيَؿإ ناتىَ نة يةئامسإ زةضزةنةوىَ 
ضِووٕ زياضة ضِيَبواضىَ ية ضيا بةضِيَسةنةوىَ 
َاْط يةوغاتةزا ضِووْانى زةزات بةظةوى 
 بيَؿو زياض ْيية نؤٍَ و باض يةنوىَ زةنةوىَ

****                         
شيإ بةضزةواَة و نةوٕ بةغةضيسا ظايَة 

نةؽ بؤى زةضْانةوىَ ْٗيَٓى نةفى ثيايَة 
يةنىَ بةيةنىَ زةيَيَت، طوَاْت الضِيَية 

 خؤى ْاٖةتةضة و يةطوَاْسا ثطِ ؾةتايَة
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غطوؾت زةطؤضِىَ و َطؤظ  زووباضة زةبيَتةوة 
يةنىَ ية نةوٕ زةضِواو يةنيَو ؾني زةبيَتةوة 
وةى تؤوى ضِوةى واية ثيَسةطات و ْاَيَٓيَت 
 ظةويـ ْاوةْاوة زةؾؤضزضىَ و ظبط زةبيَتةوة

****                         
بةٖاض بؤ ضِووى خؤض طويَيَو ثيَؿهةف زةنا 
نةضى بيَوةفاية و خؤى باْطى ٖاوئ زةنا 
زواداض ثاييع ثطِبةزةْط ٖاواضى بؤ زةنا 
 ظغتاْى بؤزيَٓىَ و ية ٖةَوو غةوظايى زةنا

****                          
يةتةى نؤَةيَة ظةييَو ضةْس خؤؾة زاْيؿى 
يةزةّ ضؤَيَ ئاو بةضزةواَبيى ية َةيٓؤؾى 
َطؤظ ضةْس بةزبةختة ية شياْى زووباضة 

 وا زةفهطىَ، بة ئاغإ شيإ زةنةويَتة نؤؾى
****                         

ضِاَيَٓة ية بةْسنطزْى خؤت ، الت غةيط ْةبىَ
ْؿيٓطةت ييَطة و يةوىَ بة ظجنري نطاوة نؤت 
ٖةيَدوىلَ بة زةوضى ؾةضِاب و ضِووى نوثةزا 
 ٖةوايَى َطؤظ ؾتيَهة، زةضِوات و زيَتةوة بؤت
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زووض ضِاوةغتة تا غطوؾت زيَتة ْاوؾإ و غةضت 
بىَ ٖةغتى ية خؤت، نة زةيبات ضِووسى بةضت 
تؤ خؤف ضِابويَطة، غاتىَ بةزةّ نويَُى دواْىَ 
 طةضزووْى ظؤضزاض ظوو زةيطِفيَٓىَ زٍَ و دطةضت

****                          
نة َةيطيَطِيَو زةبيٓى  ظؤضزاضيت الواظة 

ية ناتيَهسا طؿت نطزةوةناْى ثطِ ية ضِاظة 
بعاْة، نؤنطاوةى ناى بٔ خةضَاْة ٖؤؾت 
 ٖةْطاوى داٖيًيؿت ٖةّ َةنطو ٖةّ ْاظة

****                         
خؤؾى ْازياضة ، ئيالٖى خؤى زةَاْبيٓىَ

بؤنةؽ ئاؾهطا ْةبووة باغيؿى يةغةض ظاضة 
ٖةضضةْس ْابيٓطىَ ظايَُايةتى زةخةْة ثايَى 
 !غعاى ئةَإ ضية؟ زةيؿوبٗيَٓٔ بةّ ناضة؟

****                         
نةغىَ نةثطزةنات، َاْسوييى ثيَوة زةبيٓىَ 
غةضاوغةضى ييَسةنات، زيَى ْاية بيػووتيَٓىَ 
فهطنطزْةوةت با يةْاوةوة بىَ ْةى زةضةوة 
 ْابازا ضِؤشطاض بيَت و يةبٓةضِةتةوة برتِوخيَٓىَ
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ْيَطوَىَ زضوغتهطاوة، بؤ ظؤضو ظيازى ظةَاْة 
يةنىَ بةْاونةوتووة و يةنىَ بؤ ٖةف ؾيَالْة 
ئةَة ٖةيَةى غطووؾتة يا ْووغطاوة ية ضِؤشطاض 
 نة تائيَػتا بيَبةضية يةو زةغهةوتة زةطُةْاْة

****                          
ضةْسى ٖؤؾت  ئاوةالَنةى  بةٖيض  ْاطةى 

َةى بيَٓة و غاتىَ خبؤضةوة بةزخويى تانةى 
طوْاُٖإ ْةبوو ، ٖاتيٓة نةوٕ ضِووت بووئ

 بةَاْتؤى تةيَةوة ٖةتانةى بة ؾوئَ ضانةى
****                         

تاواْباض خؤتى نةضى غةضى َٔ زةغووضِيَٓى 
ثايَت يةيةنى تطزاوة يةبةض ضِةَعى غووضيَٓى 
بؤ تاواْة بطاياْة بيَني غطوؾتُإ بجؿهٓني 
 َٔ بة خطاثةناض و خؤت بة ضانة زةؾوثٗيَٓى

****                          
زةضزى ثريى زوو زةغتى ؾايةْى طؤضاْة 
ضوْهة زةيةضظيَت و ٖةَوونات بىَ وضاْة 

الويَو يةوالوة ضِيَو وةغتاوة بؤ شوواْى ياض 
 ٖيَؿتا بؤْى ْةنطزووة، نةضى غةضطةضزاْة
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ية غجيَسةزا ئامسإ  بةضِووْى زيَت و زةضىَ 
ٖؤؾى بؤؾى ية قاوغى زةَاغسا ٖةيَسةضىَ 
تازةطاتة وازةى بةغةضضووٕ يةّ ضةضخةزا 
 ظؤض يةغةضةخؤ زةضِوات بؤ ْاو ئاناضى نةضىَ

****                          
ية ٖةض ناضيَهت ثؿت بةئةظَووٕ ببةغتة 
ْةى ٖاوضيَيةنت نة ٖةَوو طياْى غػتة 

تةْيا ظايَيو ٖةية، يةْاو ظيٓسواْى نةوٕ  
 تا طوَاْيؿى بةزةغتة، ئاناضى زْياى ظؤضة

****                         
ٖةيَُةضؤ ناتىَ زوو ٖيض  ظةضزةخةْةياْة 
ضِؤشطاض زةطؤضِىَ، غاتىَ زةبيٓى واوةيطِؤياْة 
ْةفاَىَ تيُاضيإ زةنات، نة خايَية ٖؤؾى 
 بؤ زةضَاْىَ زةالويَٓةوة، نة َطزٕ ؾايةْياْة

****                         
تةْيا ياضيَهِ زةوىَ ؾةتايَى َةغتى َةى بىَ 
دوإ و ضاوبةقوَاض ْةى طةضِيسةى ؾيَذ بىَ 
بيَٗوزة تاَةظضؤى ٖاتٓةزى بٓاغةى خةيايَِ 
 ضيبهةّ يةنؤؾهىَ، نة يةْاو خةوْى بؤف بىَ
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يــةّ نةوْةزا ضِاغتى َــةضطــى ثيَوةزياضة 
ؾٓةبايةنــة باغةنةى يــة نطؤنــى ؾاضة 
وتةيةنة زةبعوىَ يــةّ غةض بــؤ ئــةو غةض 
 طوضيػةنــةى ًَيؿى يــةزةغتى بــةزناضة

****                            
نة خؤضئاوابوو بةباؾى بٓواضِة يةبةضظى ؾار 
ضِاوضيإ بة ؾٓةوظةضةوة  ٖةيَسةنيَؿٔ ئار 

يوتهة وازيَتة بةضضاو نة ْاوغيٓطى ئافطةتة 
 خؤؾيةنةى بؤ نةغيَهة نة ثاى بيَت ية ْار

****                           
تايَةَووى َطؤظ  نؤيًةى غةض زوو زةغتة 
ئاظازيةنةى الى غةضخؤف و غةض َةغتة 
ضةْةطة نة خؤى ضايَةو ضِزئَ زايجؤؾيوة 
 بٓهةنةى تًَجاوى شيَط ْيٓؤنى ْاضووغتة

****                            
 َطؤظى ضِةوؾت بةضظ ية ؾةضَإ خؤى زازةثؤؾىَ

 بة ْعّ غةيط زةنطىَ و بيَبةؾة يةٖةَوو ثةضؤؾىَ
 ضاوى ية غاَاْى ٖيض نةغيَهى ثؤظييَسةض ْيية
ناض بؤ غبةى زةنات و زاٖاتى ئةَطؤى زةْؤؾىَ 
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 والَت ٖةضضةْس ثيَؿهةوىَ ثيَويػتى بة ثيَؿهةوتٓة
 َطؤظيـ ٖةضضةْس زضِْسة بيَ َةيًيَهى بؤ تؤبةنطزْة
 تؤبةف بؤ َطؤظةنإ بة ططْطى خؤى ْةؾومنازةنات

تؤبةى بةضشةوةْسيـ ْيؿاْةى والَت ويَطاْهطزْة 
****                            

 طوٍَ ثيَؿهةؾى ٖاوضِيَهاْت َةنة تا زوا ْةنةوٕ
 ٖةَوو نات بياْططيةْة تا فيَطبٔ بةزةَا ْةنةوٕ
 ناض بؤ ٖاوضيَهاْت بهة و ضاوةضِيَى غوثاغيإ َةنة
ئةواْيـ ضِؤشىَ زيَت يةتةْطاْةزا فطياى تؤ زةنةوٕ 

****                           
 ٖةضطيع تاالَوى ضِابطزووت َةٖيَٓةوة بةضزةّ

 بةفهط ٖاتٓةوةيإ نؤغجة بؤ زاٖيَٓاْى غةضزةّ
 ٖةَوو نات ٖةويَسة خؤت بة زاٖاتوو بٓاغيَٓى

ٖةَوو ئاَاجنت با بؤ ْةوةى زاٖاتوو بىَ ٖةضزةّ 
****                            

ئةغتيَطة بةتةْيا ْيؿاْةْية بؤ غاَاٍَ و ٖةوض 
زْيا ضِووٕ بىَ يإ ْا غاالضى ٖةضزةزات بة بةوض 
ديَطايةى، نة غاظت نطزووة  بؤ خؤؾى خؤت 

 َةوزا َةزة نؤيَةنةناْى بربِزضئَ بة ْونى تةوض
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فيَٓههةضةوةى ْــاو غطوؾت وتٓى ضِاغتيــة 
َةضزايةتى و ضــانــة زةضَاْةنةى َةغتية  

ضِاغتــى زةضزةنــةويَت، يــة ٖــةض ؾويَٓىَ بيَت 
 فيًََهطزْيـ الى ٖــةَوو نــةؽ ْــاضووغتية

****                           
تا ٖةْاغة ٖةبىَ شياْيـ زةغتت ييَبةضْازا 
باف بريبهةوة ئةطةض ْاَطؤظيـ ًَت بازا 
ضِيَطةى شيإ ضةْس ضايَى قويَى يةبةضزةَة 
 خؤت بؤخؤت ْةبى شياْيـ َةوزات ْازا

****                           
ٖةويَسة ضاوت ية طةوضةت ْةبىَ تا بؤتبيَٓىَ 
ٖةضضةْسة ٖيالى بيت بريَةنةوة يةزويَٓىَ 
غةضنةوة بةغةض ْاخؤؾى و ضِةتةيَى شيإ 
 شيإ خؤى ضةتووْة و ٖاتووة بتدٓهيَٓىَ

****                           
نؤيَُةزة نة باضططشى بايَى نيَؿابؤوة غةضت 
ضاوبطيَطِة ية زةوضووبةض ٖةتا ثؤؾانى بةضت 
تيَبهؤؾة تا ظايَبى بةغةض ْاٖةَواضى شيإ 
 ٖاوضِيَى َطؤظيَو َةبة، نة الالَيةوة يةبةضت
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بطِواَةنة بةنةغىَ، خؤى بؤ خةيَو بٓويَٓىَ 
بؤ ثايةى بةضظى ٖةظاضإ نةؽ بةططية زيَٓىَ 
ناضيَهى وةٖا ديَطاى ثاتةؾطِةيةى ْاططيَتةوة 

 ضِاغتى وتٔ ناتيَهة، نة َٓسايَىَ زةظضيهيَٓىَ
****                          

بةخامنى شيهةيَة َةخةيَةفىَ، نة ضاوى ييَتة 
ْار ثطِ ية خؤظطة و ْييَتة ، دواْى باف ْيية

يةزواى دواْيةى بطةضِىَ، بة ئاناض زةضبهةوىَ 
 بةنةغىَ ضِاظيبة نة ْاؾريْة و خةَى ية ضِيَتة

****                          
نابطاى زظ، زظيةنةى تاغةض ثىَ ْاؾاضزضيَتةوة 
ناتىَ زىَ بةئاؾهطا خطاثةناْى زةزضةوؾيَتةوة 
ناتىَ نؤَةيَطا خطاثةناضى و فطوفيًََى زةبيٓىَ 
 ضاوى ْعَة و ئاوى ْاوضاواْى زةبطيكيَتةوة

****                         
شيإ نة تريى يةزيَتسا ٖةضطيع ييَت ْاثطغىَ 
خؤى تاالَوت يةطةضوو زةنات و ييَت ْاتطغىَ 
غةض و الؾة يةالى غطوؾت طويَى ْاو ثاييعة 
 غوى ٖةيَسةوةضىَ و يةبةضزةّ ظغتإ ْاتاغىَ
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ؾةو نؤتايى ْةٖات، خؤظطةّ بة ضِؤش 
زةضنةوتٔ ضيٓى زاْا و ضيٓى ٖؤَؤش 
ٖيَؿتا فهطّ يةالى َاْطى ضواضزةبوو 
 ض زةَىَ بطاتةوة الّ و بيٗيَٓىَ تريِؤش

****                          
نةغىَ ية ثيَٓاو طةٍ بيَت بة ئاؾتياز 
بانى ْية شيَطةوة يإ غةضةوةى ظاَياز 
مبطة يةْاو زاز، يةثيَٓاو خؤت و خؤى 
 ظةوى ضايَى تاضيهى ٖةية بؤ ئةَوضزاز

****                         
ْاخؤؾى شياْت ٖةيَهطِيَٓة ،  زووزيَى بةغة

تطؽ وةالْىَ، بيرَتؽ خيَطا نوثى َةى بيَٓة 
تاغةضت زةخةيتة  غةض غةضيٓى بٔ غةضت 

 زةوض ييَهسة يةتةى ئةواْةى ٖاوضِيَى ؾةويَٓة
****                          

يةزةغتباظى برتغة ، قػةى ضِةم بةييَوة
ضِيَطايةى ثيَيسا تيَٓةثةضِيوى، بؤى بجطغة 
نة نةوتية ْاوطؤَى خويَٓاوى طةضزووٕ 

 زاضوزيواضت زةبيَتة ثطغة، زةضباظت ْابيَت
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قؤْاغى الويت ٖةضطوىَ بيػتى ْاو بايؤضاْة 
ْةفاّ َةبة شيإ ْةى بؤتؤ بةيَهو بؤ ظؤضاْة 
شيإ بةتةْيا ْةضِةخػاوة بؤ نؤَةيَيَو َطؤظ  

 نةَيَهيـ بؤ َةخيؤضاْة، نةَىَ بؤ ٖةشاضة
****                          

غطوؾت غةوظايى ْيية بيدةيتة بٔ باغهت 
نات زواى نات زةطؤضِىَ بؤ ٖةغتى ْاغهت 
طةض بتواْى بؤ َةضاَةناْت بةناضى بيَٓى  
 طةؾةنطزٕ و باالَ زةناتة زياضى بؤ الغهت

****                          
طةض غياغةت وةفازاضباية بؤ تاى و نؤَةٍَ 

ناض ْةزةطةيؿتة ويَطاْى، بة زةغتى تةَبةٍَ 
ضةْس طةوضةيةى نة بؤ بضونةنإ باوةؾيَٓٔ 
 غةضيإ بةضةو ْةَاْة، وةنو ياضى ٖةَبةٍَ

****                          
غياغةت نةؾى ٖةَوو نؤَةيَطاناْى تيَهساوة 
بؤية بضووى و طةوضة ْةخؿةيإ بؤيةى زاْاوة 
بؤ ضيٓيَو شيإ زةنات، ضيٓةنةى تطى َطزووٕ 
 ٖةض طةوضةؾة خؤضانى زةغتى بضونى قووتساوة
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بطايةتى ية غياغةت و ثًةزا ٖةض زووشَٓايةتية 
يةغةضخوإ بؤ ٖةَوو اليةى ثطِ ية غونايةتية 

باضططشى و ْةٖاَةتيـ ضِوو زةناتة ضةوغاوةنإ 
 يةنالْةبووْةوةف بؤ بةضشةوةْسى ضيٓايةتية

****                         
شيإ بؤ خطاثةناض ضِيَطاى ثطِ يةزضِى و ثةضشيٓة 
بؤ ْةفاَةناْيـ ٖةَوو ضِؤشيَو َطزٕ و شيٓة 

َٓسايَى بيَ غةضثةضؾت، نوضِى زايو و باونيةتى 
 َٓسايَى زاْاف ثةضوةضزةى ْاو نةشو و نةشيٓة

****                          
نة نةغىَ وتةيةنى وت بةدواْى بيطةيةْة 
يةْاو ٖؤؾت بةضِاغت و زضوغتى بيُةيةْة 

ظةضزةت ْةية تةْاْةت بة بؤضيَهى ٖةشاضيـ  
 ضِؤشيَ تؤف زيَتة غةضت، نة بةْؤضة طةيةْة

****                         
ٖةضطيع ٖةويَُةزة ظؤض و بؤض زةويَةَةْسبى 
واف َةبة نة وةى ٖةشاضةنإ بىَ ْإ بى 
زؤخى ْاوةضِاغت غةضؤنى  ٖةواى شياْة 

 َةؾبة بة ئةيَكةيةى، يةْاو ثةجنةنإ بي
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ية ضِواْطةى خؤتةوة َةضِواْة َطؤظاْى تط 
نة ٖةوضاظيَهت بطِى بطِواْة بؤ ٖةوضاظيَهى تط 
ززاْةناْت بةناضَةٖيَٓة بؤ طؤؾتى ٖاوضِىَ 
 ٖيَؿتا نةوٕ ٖةض بطغيةتى  بؤ َطؤظيَهى تط

****                         
ئاطط و ئاو بةضزةوأَ و ٖةضطيع نؤتاييإ ْاية 
ية زضوغت بووْةوة، َاضيـ ٖيض ثيَى ييَٓاية 
َةخيؤضيـ ٖةض بة َةغتى خةيايَى ييَسةباضىَ 
 بيَضاضة و بةختساض ثيَضةواْةيإ، بؤ يةى ْاية

****                         
غطوؾت غٓوضى غيَبةضى ية غيًةى ضاواْة 

ٖةوٍَ و نؤؾؿى ؾةواْةى بؤ َطؤظى ْةظاْة 
ضاوى ية َطؤظيَهة طؤؾتى بطانةى زةفطؤؾىَ 
 ظاْا و زاْا بؤى وئًََ بة ٖعض و ئاناضى شيطاْة

****                          
خوئَ ضِيَصى بةتةْٗا َاْاى َطؤظ  نوؾنت ْيية 

ضِقى نوضِْووؾساضيـ بيَٗاوتاية و دياواظى ْيية 
نةغىَ زإ بةخؤيسا بططىَ زاْاية يةْاو شياْسا 
 دووزايى نطزْةوةف ناضو ثيؿةى َةضزإ ْيية
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ظؤضزاض و ْةبوو الى خوزا بةضاوىَ زةبيٓطىَ 
ية نةوْيؿسا ٖةضيةى ية ديَطايةى زةْيَصضىَ 
َطؤظ دوزايإ زةناتةوة  بةثيَى نةؽ و ثًة 

 بطِياضيؿيإ يةغةض زةزةٕ، ناَيإ زةغوتيَٓطىَ
****                          

نة يةغةضْيؿتطةيةى بووى باف زةغتت بططة 
طوىَ يةئار و ْايَةيإ بططة ، بطِواْة ية بيَساضإ

ثيَؿواظى ية بةزناض و زضؤظْإ َةنة يةْاو نةوٕ 
 ٖةيَيإ بصيَطة و بة زوو ثةجنة طواضةيإ بططة

****                         
زازوةضى ضِاغت و َافٓاؽ زامية بةٖؤؾة 

بؤ غتةًَيَهطاو بةثةضؤؾة ، باظْازا يةتاوإ
دىَ زةغتى يةْاو خةيَو تةواو زةضةغجىَ 
 زازى بىَ زازوةضيـ ؾويَٓى خايَى و بؤؾة

****                          
زاويَٓجيؼ خؤى زةضِاظيَٓيَتةوة بؤ ضِاغجاضزٕ 
ضِووى ثيَهةْني وةضزةطيَطِىَ، ية غةيطنطزٕ 
بيَسةْط زةوةغتىَ تا ناتى زةَة و ئيَواضة 
 زةَى زةغطِىَ و ٖؤؾى زةضيَتة ْاو ضِابواضزٕ
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ئامسإ تةْٗا بؤ ٖةيَؤ ْيية تا بةضظ بفطِىَ 
ئاغايةتى بٓويَٓىَ و غةضى ٖةَووإ بربِىَ 

بةضزيـ ضِيَططْيية بؤ َاض تا ثيَيساخبؿهيَت 
 طؤْطةيَى باظاضِيـ بؤ ططيٓؤنة تا بيهطِىَ

****                         
نؤيًة ْابيَتة ثازؾا تا طةضزووْى طالَو َابىَ 

ضوْهة تيَطْإ ْابىَ ، غطوؾت ييَى تيَهسةزا
َيَطووية نة ية نةوْسا بضونرتئ طياْساضة 
 ؾاضى طةوضة زازةتاؾىَ و قةت َاْسوو ْابىَ

****                        
توضِةبووٕ ظةضةض و ظياْيَهى ظؤضى يةزواية 
َةخيؤضيـ ئةّ ٖةيَػونةوتاْةى ييَٓاية 
َطؤظ تا يوتى بةضظبىَ، ْعَة ية نؤَةيَطا 

 ظيٓساْى بايَٓسةف يةْاو نوالْةى خؤى زاية
****                         

 ضةثةٍَ سةظ بةغةضنةوتٓى بطانةى ْانا
غةضى خؤى زازةثؤؾىَ تا ية بيٓيٓى ضِانا 
ديَسةغتى ْاٖةَواض زياضة بؤ طةَةنطزٕ 

 ئاَازةية بؤثياٖةيَسإ غيٓط و َةَهى زانا
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ية طةضزووْسا تاواْباضإ ثؤٍ ثؤٍ ظؤضزةبٔ 
ٖةض ناض بةزةغتإ ييَيإ غووزَةْس زةبٔ 

زواى ئةوةى ثياوضانى خؤيإ ثيَ زةضخػت 
 يةْاو خؤؾيسا بيَفهطنطزْةوة ؾيَت زةبٔ

****                          
ثيَـ َٓساالَْى نؤالَٕ  نوضِةنةت تةَبيَهة 
طياْت ئاضاّ بىَ نة ضةْس ضِؤش و ؾةويَهة 

ثةيةَةنة بؤ ثةضوةضزةى ٖؤظ و طةيةنةت 
 َاْةوة ثيَويػتى بة ضةْس ثيالٕ و ضِاويَصيَهة

****                         
نة ناتىَ ْاَيَٓىَ ، زيَتةْط َةبة بة زاٖاتت

بعاْة  غطوؾت ية نؤتايى ضت بةغةض زيَٓىَ 
َةططى بؤ زاٖاتىَ، نة ٖةبووة و يةْاوضووة 
 طةضزووٕ خؤى تاناتى ثريبووٕ زةتصيةْىَ

****                          
َةضز ْيية َطؤظ ؾتىَ بسيٓىَ ضِاغت بيَتةزى 
وؾو بووْى ضؤَيـ تاواْة ية ضِووى زاضبى 
بة بةخؿيٓى زوشَٓاْيؿت ْابيت بة ْاثاى 
 ٖةَوو ضكًَىَ وةى خؤيةتى و ْابيَتة ْونى ظى

 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

96 
 

ٖةْطاوى ثىَ ية طةضزووْسا تاوإ و ٖةيَةية 
ياضَةتى ْيَوإ يةنرت ظؤضبةى نات تةيَةية 
ضِووثؤف َةبةغتى ْاظ و يةجنةى دواْيية 

 باالَ و ثيَساٖةيَساْيؿى ٖةض بؤ غاغهطزْةوةية
****                        

ئاؾٓابووٕ بةغطوؾت ية ٖةبووٕ باؾرتة 
بةزةغتٗيَٓاْى ضِةظاَةْسى يةظيَطِ دواْرتة 
نًيًى ضِووْانى نةوتؤتة زةغتى ٖؤمشةْس 
 زٍَ فطاواْى ية شياْسا ية تؤبةنطزٕ ثانرتة

****                         
زاْا نةغيَهة ٖيَُٓاْة ٖةيَػونةوت زةنات 

يةبطى نةغىَ ْاثانى ية ٖيض نةغيرت ْانات 
خؤؾةويػتى وةى ططَةى ٖةوضى بةٖاضة 
 نؤَةيَطا بؤزيسةْى ثانى ضاوةضِيَى زةنات

****                         
 ثيَـ ؾهاْسٕ، زةغت و ثيَى خؤت بجاضيَعة

 ْاوو ْاتؤضة بةبىَ ٖيالنى زةطةضِيَت بؤ زواْسٕ
 طفتت بجاضيَعة ثيَـ ئةوةى يةزةّ بيَتة زةضىَ

 ية تاوإ زووض زةنةويةوة بىَ دويَة و يةقاْسٕ
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 طةض ظَاْت ْةوةغتيَٓى، ضِاْاوةغتىَ ية وتٔ
 تاى و نؤَةٍَ ئاضاغتة زةنا بؤ نؤَةيَىَ نةتٔ
 ٖةض وتةيةى وةضبططى ضِيَطايةى زةزؤظيتةوة

 ٖةظاضاْى تطيـ، يةديَوة طويَطِايةيَى طؤتةتٔ
****                         

 َطؤظى ضاو تيرَبِ ْابيَتة خاوةٕ َايَى باف
 شيإ ضِيَطاى ْازا، بهةويَتة ْاو غاَاْى ناف
 ثةؾيَوى بؤ ْاَطؤظةناْة، نة زايِ زةططئ

تاظطةيةنٔ ية بيابإ، بىَ ئاو و ٖاؾةٖاف 
****                        

 ٖةويَُةزة ٖؤؾى خةيَو ية بيَصيٓط بسةى
 ظاْػتيَو ية شياْساية، ٖةويَسة طويَى ثيَبسةى

 نةوٕ وةى بةضزةئاف َطؤظ ٖةيَسةغوضِيَٓىَ
 !ضِؤشيَ يةْاو ؾةوزايت و ضِؤشيَ يةْاو غجيَسةى 

****                          
ٖؤف بةدةغتةى َطؤظةوة تةضتيب نطاوة 
ئاشةيَيـ ية ظَإ وٖؤؾسا ية َطؤظ ديَُاوة 
تةَةٕ بةٖةيَُةت و بعيَوة بؤ بةغةضضووٕ 
 تائيَػتا ٖةض ئاشةيَة بؤ َاْةوةى َطؤظ شياوة
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نؤَةيَطا ناتىَ بةضةوْةَإ زةضىَ و ْاَيَٓىَ 
ٖؤناضةنة َيًًةتة نة خؤى بؤزازةضًَةَيَٓىَ 

شيٓطة َطؤظى ضِاّ ٖيَٓاوة ، مبطىَ يةثيَٓاويسا 
 غةض و ٌَ ؾؤِضة نة تؤظىَ َاززةيإ بؤزيَٓىَ

****                          
 خؤثةضغتى َةنة بة ثيؿة، نة ٖةض زةَطى
 ضاالنى يةخؤتسا ببيٓة بًَٓسى ية خؤزةططى
 خافالَو َطؤظيَهة بؤ ناضةناْى باويَؿو زةزات
 ضاوت وا ْاَيَٓيَتةوة، ضِؤشىَ زةبىَ ٖةض بططى

****                         
غةضبةضظى يةْاو نؤَةيَطازا زشى نوضت بيٓة 
وةى ئةغح غواض بيَٗاوتاية و زووض ية ؾيٓة 

ئاطازاضى ثيَيةناْت بة ية ضِيَطايةنى ْةبيٓطاو 
 ضِيَطاى باضيو ْعيهةو ؾياوى قاقاى ثيَهةْيٓة

****                         
 تاوىَ ْاو نؤَةيَطاى ضاى ٖةظاضى تط زيَٓىَ
 غةضايةنة خؤؾى بؤ الوةناْى زةطةيةْآ
 ض ية نؤؾهيَو بهةّ بٓاغةى ثطِبىَ ية ئاو
 نؤَةيَطاف بؤ نؤياليةتى و ئاضةظوو ضِابيَٓىَ
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ٖيض َطؤظيَو وةى يةى ْيية ية فهطو ٖؤؾسا 
ئةّ ضاوى ية ئيَػتاية و ئةويرت ية زواضِؤشزا 
دياواظ زةضِؤٕ و ٖةضيةى ضِيَضهةيةى زةططىَ 
 ْةظاْيـ بةخةيايَةوة زةضِوات بةْاو نؤؾهسا

****                          
ئةغطئ َةضِيَصة، نة ٖةشاض ية نؤآلٕ نةوتووة 
باؾرتة بؤ غوضى زيَِ بيَ نة بؤيَووى نةوتووة 

ئةوناتةف بطةضِىَ بةزواى ضةْساْى بيَذيَطازا 
 ئاؾهطازةبيَت، نة يةنىَ زووغايَة ْةْووغتووة

****                         
غاباتى ٖةوض بؤ ناغةييَػاْة ية ْاو نؤَةيَطة 

زةضياى ٖيواى بةضط ؾطِاْى نطزؤتة خؤظطة 
يةو ناتةى نةوٕ تريى زا ية غٓطى َطؤظةنإ 
 ظؤضيَو َاية ثوض زةضنةوتٔ، بيَالْة و بيَذيَطة

****                         
يةٖةض ٖؤظيَهى ئةّ زْياية طؿتى ٖةض شيط ْيية 
دياواظ ية زاب و ْةضيت ٖةَووؾى ئةغري ْيية 
ياغاى باخيإ بؤ دؤضة َيوةيةنة ية زيَُةناض 
 ٖيالى زةبٔ و زاٖاتيـ يةٖيض ضِيَطايةى ْيية
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خؤزووض بططة ية نؤَةيَيَو، نة ٖةضاى تيَساية 
ٖةيَوةزاى تاقة طوْسىَ بة، نة ضِاغتى يةْاوزاية 

نةوٕ ْاخؤؾى شياْت بة ظؤض زةضخواضز زةزات 
 ئةَة ناضى خؤيةتى و زةغتهةوتى يةَةزاية

****                         
قاظاجنى َطؤظ ئةوةية، غجيَسة ظوو ٖةيَػتىَ 
فهطى زويَٓىَ يةبريبها و ٖةضطيع ضِاْةوةغتىَ 
طوىَ بةنةؽ ْةزا نة طةضزووٕ زايباضاْسووٕ 

 زاَاو ظؤضة، بؤ بصيَوى بطةظىَ زوو زةغتىَ
****                         

 زاضايى نؤَةيَطانإ ئيَذطاض فطة و بؤضة
 زةضووٕ ْعّ ية ثيَٓاويسا َطؤظ خؤضة

 ئةَطِؤ يإ غبةى شيإ نؤتايى ثيَسيَٓىَ
 بيَٓوظةيةو الؾةى ية زةغتى َطزووؾؤضة

****                          
نة ضوويتة ْاو نؤَةيَيَو بة ْار بيآْاغة 
طفتى ؾريئ ٖةَوو ناتىَ خبةضة ْاو تاغة 
ضِاغتى بةتووضِةيى ية قوشبٓيَو زةضزةنةويَت 
 ئةونات ئاناض و نطزةوةيإ خبةضة ْاو ناغة
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َةى ية قوشبٓىَ باغى زةنطيَت، بة ْةفطةت 
يةؾويَٓيَهيـ زةزوئَ تا بطةٕ بة نةؾدةت 

ٖةضزووال ٖةيَػةْطيَٓة يةْاو زووتاى تةضاظوو 
 َطؤظى شيط تيَسةطا شيإ بووة بة َةنطو َٓةت

****                         
ٖيض ٖيضةو ٖيضاْة زةفهطىَ يةْاو شيإ 
يةثاى وتةى ٖيضى ظيٓسةوةض زةنات ظيإ 
ٖيض ناّ ية َطؤظىَ بةتةْيا ْاطاتة ضِاغتى 
 ٖؤؾى ٖيض ْةظاْة بؤ طؿت وتة و ييَسوإ

****                         
غاَاْى شيإ بؤ قوضِطى َطؤظى بىَ ئةظَووْة 
ضًَيَؼ و دةضط بطِة و ثةضوةضزةى طةضزووْة 

غةزاو باغةنةى ية بٓةضِةتةوة تؤَاضزةنطيَت 
 بؤ زةٖات، نة زةظاْطا َطؤظيَهى ضةتووْة

****                          
زيَساْةوةَإ ية بًَٓسى ضياية بةييَساْى ْةى 
ثيايَةى َةى ضِاططة، وابعاْة تةْيا تؤ ٖةى 
َطؤظ ية شيٓطةى تاوإ وةغةضثيَهةوتووة 
 خةّ خبةضة ْاو ضاضؤنة، تازىَ ضِؤشى ؾةى
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طةؾةنطزْى َٓسايَة ، بطِبطِةى ثؿتى طةٍ
بةباالَ بضونةو خةوْيَهى طةوضةى ية َايَة 
ياغاوضِيَػاى نؤَةيَطا ئةغتؤى ووضز زةنات 
 زةغتى بطِزضاوةو زاٖاتووى يةطةٍَ  ؾةَايَة

****                         
الواْى زووضة زؤغت ثطغياضيإ بؤْاو زيَة 
ئاَاْر و َةبةغتيإ بؤ بؤْهطزْى طويَة 

زةغت ضِؤيؿتووبٔ، يإ زةغت نوضتى ْاغني 
 زاٖاتوويإ، يةتةى بطياى ْاخؤف بؤْاو طًَة

****                          
يةؾًو ْةضَرت ، ٖيَواف بةغةض ظةويسا بطِؤ

يةوازةى خؤيسا زةتبات بؤْاو ٖةؾى طةضَرت 
نة ظاْيت يةتةَةٕ زازةبطِيَى و ناتت ْعيهة 

 ييَو بطةظة يةداضإ خطاثرت، ضاتط يةثيَؿوو
****                         

َةضؤضة الى غياغةت نة ية نؤْةوة بيَباضة 
خعّ زؤغتى ثياونوشةو ٖةضزةّ ياغاى ؾاضة 
زيَؤثيَو َةى غةضَيَع غةضاثاى نةوٕ زيَٓىَ 

ٖةَوو خةوْةناْت طؤضِةوؾاضة ، َةضزاْة بصى
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ضةتووٕ نة يةنىَ بةبىَ زةغةالَت زةظاْىَ 
ًَى بازةزا و ثةيهيَؿى زةنا بؤ ظيٓساْىَ 

بةْسةى ئيالٖيةو يةنى تط ئاظاضى زةزات  
 نةؽ ْاظاْىَ، ناَيإ زةبطىَ بؤ غووتاْىَ

****                         
يةنةوْسا ضةْسإ بطغني و تةْيا يةنىَ تيَطة 
ضِةؾةباى غاَإ ٖةض بةالْةى خافالَوىَ فيَطة 
غطوؾت يةبًَٓسى زضةختةناْةوة بؤى زةٖاوىَ 
 نةغيَهيـ نة ٖةبووى نةوٕ بوو زةيَئَ ؾيَطة

****                         
ٖاوضِيَهاْت باْط بهة بؤ َةى بةغة ثؿتةنؤيَة 

نةضى ٖةض توْسوتؤيَة ، نةوٕ ٖةضضةْسة ثرية 
ظةوى يةبةضثيَى ْاغهؤٍَ خوالْةوةى ْابيٓطيَت 
 غطوؾت زووض ية َطؤظةو ضاوى ية ْةضّ وْؤيَة

****                         
بةغةضبطزْى شياْى بىَ بةضْاَة ئةغتةَة 
ٖةضضةْس ْةخؿةى بؤ زابٓطىَ ٖةض نةَة 

ضاضةْووغى شيإ ية زةغتى َطؤظى بيَهةيَهة 
 ظياتط زةوضى تةَة، تا نةوٕ تةَةْى ظيازنا
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! ظةوى بةتةْيا ية وؾهاْى و ئاو ثيَو ْةٖاتووة؟
تاؾة بةضزيـ ٖةية نة ية طةيَيإ ضِاْةٖاتووة 

بٓى ظةوى ئةطةض غةضاوغةضى ٖةَوو ئاوبيَت 
 !بؤ تائيَػتا، دةبًةى ٖةف ثيَو ْةٖاتووة؟

****                         
خؤظطة خبؤ بة ضؤضِىَ َةى غةضخؤؾهةض 
زيَدؤف زةشى بىَ ثيَض و ثةْاو شاْةغةض 
ضاوبطغى ضاوى يةنؤختةيةنى بيَهةغة 
 بةّ  ؾيَوةية ضِةفتاضى ْاثاني زةباتةغةض

****                         
ئةٖطميةٕ َطؤظيَهة، فهطةى ٖؤف زازةططىَ 
بةزضِةوؾتةو ْاوضاوى نيَِ و ظووخاو زةططىَ 
خؤزةضزةخات و تؤف خؤت زةخةيتة طؤَةوة 

 ٖاتؤتة ثيَـ و زووالقى نؤتطى ئاؾتى زةططىَ
****                         

بةالَّ َةبةغتيإ ْاظاْىَ ، َطؤظ وتةى ظؤضة
زةضيإ زةٖاوىَ بةتووضِةيى بؤ ٖيض ْةظاْىَ 
َةضز ْيية وتةى ظؤض َاْاى ظؤض ببةخؿيَت 
 !ٖةَوو فةيًةغوفيَهيـ ية فيَطنطزٕ ْاظاْىَ 
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غطوؾت ناتىَ ْةفطةتى ية َطؤظ  نطز 
بةزْاوى نطزوو ْاخؤؾى ضِووى تيَهطز 

ْةبوو . ٖةضضةْس ٖةويَيسا ٖةغتيَتةوة 
 نةوٕ ٖات و خيَطا ٖةؾى بةغةض نطز

****                          
شيإ ٖةض تا وةغةض ثيَسةنةوى ظؤضخؤؾة 
زواتط تووضِة زةبىَ و ٖةيَتسةزاتة طؤؾة 
ئةو َطؤظة زيَدؤؾة نة يةضِووى بووةغتىَ 
 ئةو نةغةف َةضزة نة تاَطزٕ َةيٓؤؾة

****                        
ية شيإ غاضز َةبةوة نة زاضاييت نةّ بوو 
ظةوى ٖةويَيسا، بةالَّ ٖةويَى َطؤظ ْةبوو 
ْةزاضاْى زْيا بىَ بةضْاَة زةضِؤٕ بةضِيَطازا 
 خةوْيإ ٖةبوو، نةضى نطزاضيإ ْةبوو

****                          
يةغةض ثيَى خؤت بطِؤ ثيَـ زاضَِاْى ظةوى 

ؾةضِاب بؤتؤ خؤف نطاوة نة يةٖعضزا نةَى 
ناتىَ زةغتى ييَٗةيَططة نة خؤض تةواو ئاوابوو 

 وايسابٓىَ ظؤض بًَٓسى، وةى غجيساضى ضةَى
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نة ثريةشْيَو واخؤى ْيؿاْسا، وةى َطيةَة 
ضِابطزووى ٖيض نطزووة و يةخةّ ضِؤشى تةَة 
ناضيَ نة ْةنطاوة بةالوى ظوو ئةجناَى زاوة 

 ية ثاؾإ طةضِاوةتةوة بؤ تةظبيشاتى ئةغتةَة
****                         

باخةواْى باف، ٖةَوو طويَيَو زةضِويَٓىَ 
غةضقايَيإ زةبىَ و غةضدةَيإ زةزويَٓىَ 
وةختىَ نة ضاوى بةضِووى يةظزإ ٖةيَسيَت 
 يةنؤَةيَيَو طوٍَ، ضِةطيَهى وؾو زةضزيَٓىَ

****                         
َطؤظى زةغتربِ ٖةيَةى ثياو يةٖةالَ زةزات 
غةضباضى طعى خؤى ضةثًَةى بؤ ييَسةزات 
ئةو َطؤظةى نة ضِايهطز بةضةو تاْة ييَسإ 

 غةضؾؤضِى ية زةضووْى زةزات، بيٓاغةوة
****                         

فيتٓةى ْاو زْيا بةئاؾهطا قيَعى يةؾةضِابة 
غفةتى ثيَٓية و ٖةضوةى ثؿيًةى بىَ بابة 

ئةوناتة َات زةبىَ، نة غفطة و خواْى بيٓى 
 طفت و ييَسواْيؿى بؤ خةيَو وةى قةغابة
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طةضزووٕ َطؤظ يةثيَٓاو خؤيسا زةنوشيَت 
بؤ زةَاضى خؤى خويَٓةناْيإ زةَصيَت 
َطؤظيـ بةٖةَإ ؾيَوةى ئةو ظؤضزاضة 

 غةزة بة غةزة ئيَػكاْةناْيإ زةنطؤشيَت
****                          

ضوْهة زةضَاْى ضاوة ، بٗعضىَ و بطةضِىَ
واظَةٖيَٓة ناتىَ ظاْيت بةضى زيَت طرياوة 

نة بةغةض باغهيَهسا غةضنةوتى َاوة ٖيَؿتا 
 بة ثيايَةيةى بيجيَوة نة ْةخؿةنةى الَاوة

****                         
ٖةويَُةزة بةغةضطةضَى ٖةضا بوضوشيَٓى 

يةغةضخؤبة ٖةويَبسة زؤغتايةتى ثيَهبيَٓى 
زْيا وازيَتة ثيَـ ضاو ٖاوؾاْى تةَةٕ بىَ 
 ٖةويَسة يةشياْتسا ضِاغت و زضوغتى بضيَٓى

****                          
طةَصةيى خؤؾيةنى بيَػٓوضة بؤ ْةظاْإ 

ٖةضضى يةزيَساية زةيسضنيَٓىَ بؤ بةزناضإ 
ثةضشئ بؤٖؤؾى زاْاْىَ و ظوو تيَسةنةوىَ 
 ٖةض ظوو ثيَى زةظأْ غيدوضِى ضِاويَصناضإ
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َطؤظى وضيا شياْى ثيَسةْىَ بةضةو غةض 
ئةضنى خؤى بةديَسيَٓىَ بططة تا ٖوْةض 

يةطةٍَ شيإ يةدةْطساية بىَ غًَهطزْةوة 
 ثةْاطةيةى زةنا بؤ نؤيًةى ٖةف بةغةض

****                         
َةتطغة ية نةغيَو نة ٖةضزةّ ٖةيَةؾةية 
زضةْط توضِةبووْيـ قاظاجنيَهى طةوضةية 
زاْيؿتواْى ظؤضيـ زةغهةوتة بؤ ثازؾا 
 باظضطاْيـ ية ٖةويَى ثطِنطزْى طةزةية

****                         
ضِوويهطزة ْةٖاَةتى ، طةض نؤَةيَطا بيَعاضبوو

بعاْة طؿتى غتةَيإ ييَهطاوة بؤ غوونايةتى 
ظةفةض ْابطىَ بة نةغيَو نة بة زٍَ فيساناضة     

 ضوْهة خةَى خانيةتى، ٖةضطيع يةْاوْاضىَ
****                           

بةيةنىَ ثيَُةنةْة نة يةزةّ و ضاو ْاتةواوة 
غطوؾتى واضِةخػاوة ، بةزةغتى خؤى ْةبووة

نةوا بةّ ناضةؾت وةغتانةى تووضِةزةنةيت 
 بعاْة خؤت بؤ خؤت يةشياْسا ضيت زاٖيَٓاوة
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ئةوةْسة ئاضاَبة تاالؾة ٖةغتى ثيَسةنات 
فهطبهةوة تاَاْط بةؾيٓايى ئامسإ زةطات 
َيٗطةبإ بة يةطةٍَ ظويَِ ييَهطاواْى زْيا 
 ثةؾيُإ َةبةوة تاناتت بة َطزٕ زةطات

****                         
 ْةظإ َؤخى الى خةيَو باف زةخويَٓطيَتةوة
 خؤثةضغتيـ نًيًى ْاوةضِؤنى ظوو زةنطيَتةوة
 ٖيضاْى زْيا نؤَةيَة ية زةبةْطةنإ زةزةٕ
 زةياْةوىَ ثةشاضةيإ ضةْس غاتىَ بطِةويَتةوة

****                          
َطؤظى ضِاغتطؤ ية طفتسا فهط ية وةالَّ زةناتةوة 
نة ٖيالى بوو طةضووى نةَىَ بةَةى زةؾواتةوة 

ضِاويَص زةنات، تا وتة يةنةغاْى تطيـ وةضبططىَ 
 ية نؤتاييسا تةواو زةبىَ و بةخؤؾى زةضِواتةوة

****                          
ئةطةض ْةياضةنةت بطغى بوو ؾريْى بسةية 

نة يةضِيَطانةيسا ٖةيَةى نطز ضاوغاغى بسةية 
بةّ ؾيَوةية ؾةضَةظاضى ضِووى زازةططيَت 
 نة ضِووى يةزةضطات نطز باف ضِووى بسةية
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! ٖةَوو غاَاْى زْيا ثيَهيَو ؾةضِاب ْاٖيَٓىَ 
َةخيؤض ئاَازةى زةنا و ية طًَسا زةيطِظيَٓىَ 

ظياتط يةثةيسابووْى غاَإ ناتى ثيَويػتة 
 وةى بيَطى نة زؤ ية َةؾهةنةيسا بصيَٓىَ

****                         
باخةيَهى ثيَتسا ٖةيَبًَئَ ، بةخؤتسا ٖةيَُةيَىَ
نة ضانة بة خؤيإ زةيَئَ ، ئةواْة باف ْني

نة ضِيَعى خؤى وةالْاوة ، ئةو نةغة ضِيَعزاضة
 خةيَهى ٖةضزةّ غطووز بؤ ضِيَعةنةى زةيَئَ

****                          
دياواظى َةنة يةْيَوإ خواثيَساو و ٖةشاضىَ 
َطؤظ ٖةضضةْسة ْةبووبىَ ضِيَعى ييَسةباضىَ 

بةضى زةضىَ ٖةَوو غاَاْى زْيا ٖى تؤبيَت 
 ئاوضِبسةيتةوة و ٖةظاضإ ال يوتيت ييَبباضىَ

****                         
 نة ناضت بةيةنىَ نطز بةدواْى ضِيَعى بططة
 زيَى بسةوة و باف ئاوى ْاوضاواْى ٖةيَططة

 ْةى نؤيًةى شيَطزةغتى تؤ، وةى تؤ َطؤظة
 زوو زةغتت بؤ َاْةوةى غةضى بةضظت ضِابططة
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َطؤظىَ ضاوى يةوةضططتٔ بىَ ْابيَتة ٖيض 
خواضزْى ْاْى ثةجنيَو زْيا زةنا بة ٖيض 
قيَعت يةنةغيَو ْةبيَتةوة ؾةضِاب زةْؤؾىَ 
 بة ٖؤف ناضبهة، ْةى بة بازاْى زوو ييض

****                         
 ٖةض نؤيًةية ية بةضظى زةْايَيَٓىَ و زاَاوة
 بؤ بصيَوى نؤضثةى، بيَئاضاّ غةضى زاْاوة

 شيإ وادواْة، ٖةض نةؽ زيَػؤظى ناضىَ بىَ
 زووض يةوةى زةغتى يةشيَط ضةْاطةى زاْاوة

****                         
َطؤظ ثيَويػتة بةغةض زةضوْيسا ظاٍَ بيَ 
يةبطى تووضِةيى، ئاَؤشطاضى ية َاٍَ بىَ 
َطؤظى تووضِة ناْيةنى ييٌََ و بيَػووزة 
 زايِ ٖاواض زةنات، وةى يةْاو ضاٍَ بىَ

****                         
يةْاو نةوٕ َايَى ضِاغتى ية َايَى خةو ثانرتة 
ضِاغتى ثطِ ضيَصة و تاَى ية خواضزٕ ظياتطة 
تووؾى ٖةضؾتيَو بيَ طًةيى يةخؤى زةنات 
 َطزْيؿى يةزوا بيَ، ٖيَؿتا ية زضؤ ضانرتة
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 نة يوت بةضظىَ خطاثةى بةضةو ضِووتهطز
 وا بعاْة بةضاَبةض ٖةظاضاْى تطيؿى نطز
 ئةوناتةف بةظةييت بةضاَبةضى ٖةبىَ
 ٖؤؾى ٖةضوا ٖاتووة بةزةغتى خوانطز

****                          
ضِيَعى طةوضةنإ بططة، ض ْيَط و ض َىَ بىَ 
ؾةو ٖةض ؾةوة، بةفطاْباض يا ضِةؾةَىَ بىَ 
اليةْططى نةغيَهيـ بهة، نة ئةو بؤتؤية 
 دياواظى ْية، طاوض يا ئيُاْساضى تةنية بىَ

****                          
َةى زةضَاْة بؤ ضابووْةوةى بطيٓى ؾةثطِيَو 
ظاْػتيَهة بؤ طةضِإ و زؤظيٓةوةى زؤٍَ و نيَو 
وةى ضؤٕ ناْيةى، نة بةٖاضإ زةتةقيَتةوة 
 ئاوٖاف ططْطة بؤ خاويَٓهطزْةوةى زةض و ْيَو

****                          
 تةَبةٍَ ظوو خةغاضى خاْووى زةضِظىَ

 بةزناض َايَى زةزظىَ، ٖيَعى ْية ٖةغتىَ

 بةضةْةطةى غجى يةثاى ضى ناضنطزٕ

 خةيايَى غاواية و ثيَى واية تةَةٕ زةظىَ
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نةضِيَبواضبووي خؤت َةخةضة ٖةضاو نيَؿةوة 
زةْط بةضظى بؤتؤ ْةبىَ، واباؾرتة بتويَيتةوة 
يةفهطى ضِيَطاى زووضتبة بة نيَؿاْى ْةخؿة  
 غةطى ٖاضيـ با يةزةوضى ضيانإ خبوييَتةوة

****                         
شيإ ٖةضايةنة، ثطغياض تيَيسا غةضيٗةيَساوة 
َطؤظ و دٓس و فطيؿتة، ٖةض بؤيةى ثيَٓاوة 
َطؤظ ٖةض زةبىَ بطِوات بؤ شياْيَهى ْازياض 
 نةضى َطزْى فطيؿتةنإ ٖيَؿتا ْةظاْطاوة

****                          
زاضيـ ْةبيَت ٖةض زضووغت زةبيَت ئاطط 

غةضغجيـ ْةبىَ يةنيَو ٖةض زةبيَتة ضِاطط 
زووبةضةنى بةبىَ زووظَاْى بووْى ْيية 

 نة ؾتت يةغةض ؾإ ْةبيَت، ْابية باضزاطط
****                          

بةييَوةناْى خؤى زةضزةخات ، نيٓة يةزٍَ
ْاخى ثطِ يةنيَِ و ظووخاوى بةطةضِزةخات 
قطتةى ثةجناْى زيَت و ضؤنى زةيةضظىَ  

 ناتى تؤيَةنطزْةوةى بؤ ناتى تط زوازةخات
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طفتى ؾريئ ظؤضبةى نات غةوزاى فيًََة 
ية ؾيَوةى ناضيَع ظؤض داض ئاوةنةى ييًََة 

َطؤظيَهة زضاوغيَهاْى بة ْازياض زةفطؤؾىَ 
 زةضئةجناَى ؾويَٓيَهة، ئاَطاظى ثاض و بيًََة

****                        
نةَىَ يةبةضاَبةضت تيَبطة ، بيَئاطا َةضِؤ

ٖةويَسة بطةى بة ثيَطة ، ضِوودواْى وةالْىَ
ظةوى ٖةضزةّ ية زةوضى خؤض زةغوضِيَتةوة 
 تاغةضت زةضيَتة شيَط طٌَ، تؤ ْيتة ديَطة

****                         
بةضز َةططة يةضِووى زةضواظةى زضاوغىَ 
ْةى ضِؤشىَ زابىَ ضِوويتيَبهةى بؤ ْةوغىَ 
وازةضَةخة بووٕ بطِبطِةى ثؿتى تؤية 

 بيَباض تةيَةى ْاوةتةوة تازةَاضت بجػىَ
                                **** 
بةياْى بؤيةنى تطة ، ئةَطِؤ شيإ الى تؤية

زةضياف ٖيَؿتا بؤ ئاو، ضاوةضِيَى ناْى تطة 
باضإ تةْيا بؤ َطؤظ زاْاباضيَتة غةض ظةوى 

 ظاْيٓى ظؤض قويرَتة، وةى فهطت ييَهطزؤتةوة
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نة ضِيَضهةيةنت ططت ْاثانى تيَسا َةنة 
فطاواْبووٕ و ْةؾومنانطزْى بؤتؤ ضةنة 
ٖؤؾى غاويًَهاْة وةى ٖةؾة بٓاغةنةى 
 ض يةشيَطى بى يإ يةغةض بؤتؤ ٖةضيةنة

****                          
ٖةضضى ية نةوْساية ئةظَووْى ييَوةضبططة 

زةغت بةشياْتةوة بططة ، بؤ زاٖاتوو مبيَٓة
ظؤضزاض َةبة، بةيَهو ظايَبة بةغةض خؤتسا 
 ظاْػت يةزواى خؤت ديَٗيًََةو ثاؾإ مبطة

****                          
َطؤظ بؤ شياْهطزٕ خةضيهة زةضِوا بة ييَؿاو 

ٖةضطيع ْاضيَتة شيَط ئاو ، ضِؤش نة ئاوابوو
ٖةغاضيَهة غةضوو خواضى بةتاٍَ و بؤؾة 
 خةثًة ٖةيَطةضِاوة، ية ؾيَوةى تؤثى ضاو

              ****              

يوت بةضظ نةغى ية ؾيَوةى خؤى خؤؾٓاوىَ 
ْةبازا ضِؤشىَ ؾيَتاْة، نوضيَو بؤ ضاوى بٗاوىَ 
َاْطيـ يةؾيَوةى ضِؤش ضِووْانى زةزاتة ظةوى 
 ية ططِةو ضِووْانى دياواظيإ زةنةويَتة ْاوىَ
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غونايةتى بةنةغىَ َةنة، نة يةتؤ باؾرتة 
ية باغى ظاْػتسا ، بيَطوَإ يةتؤ بةتواْاتطة 

خةجنةضى شةْطاوى ية ناالٕ َةٖيَٓةزةض 
 ظاْياضى غطوؾت بيَٓة نة يةَطؤظ نؤْرتة

****                          
بةزواى غيَبةضى خؤتسا بطةضِىَ و زيَٓيابة 

يةناتى ئازةَيؿةوة، نة ثيَى زةوتطىَ بابة 
نيَؿى بطا طةوضة ٖةيَػةْطيَٓة بة ٖؤؾت 
 باف ٖعض زضووغتبهة و يةخؤت وضيابة

****                         
 طةضِإ بة نةوْسا ئاؾٓابووْة بة يةنرت
 ظاْػتطةييَهة ية ٖةظاضاْى ْازياض ضانرت
 زشايةتى فهطةية، غةبطى بةوالَتإ زاوة

 ضاويإ ٖةيَٓاية بةظؤض ثةضتونى ْاظزاضتط
****                          

نةغىَ ببيَصىَ ثانى بؤ خؤّ و خؤتة 
بعاْة يةثاٍَ زضةختىَ بة ظجنري نؤتة 
ضاوى ية ضِيَتة بؤ باظضطاْى نويَُت 
 ثاؾإ بؤ ضِابطزووت ؾني و ضِؤضِؤتة
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يةَٓسايَي بةضةو الوى، ئيٓذا ٖاتٓى ثريى 
خؤؾى ْابيٓى ية نةوْى ٖاضو ثطِ ئةغريى 
تاظة الو وةى تاظة الوالوىَ بةضظ بؤتةوة 
 بةٖؤى ضِووى زاثؤؾطاوة، زاَطناوة بريى

****                          
 الوىَ نة َةغتة ْاظاْطىَ بؤ زةططيةت

 ضؤتة زةضياى ضِاغتةقيٓةو ثطِ ٖةيبةت
 ٖئَُ زةثطغىَ فطَيَػو بؤ بؤتة ضِووباض
 بيَوةالََة بةٖؤى ضِؤشو غيَبةضى ضِووَةت

****                          
يةزوا نةغيَو َةطةضِىَ ْياظى غةَابىَ 
يةتةى ٖةشاضىَ بووةغتة ظاْاى بطيابىَ 
غاويًَهاْة ٖةْطاوَةْىَ يةضِيَطاى ضايَسا 
 بيَهاض َةالويَٓةوة ْةوةى َٓسايَة ؾابىَ

****                          
بيَٗيَعَةبة يةتةْيايى نة َاَؤغتاى ٖعضة 
يةضةْسإ ضِيَطاى يووغسا يةنيَهيإ ظبطة 

بةتةْيا تؤْى ئاواضةى بىَ ؾوئَ و نات بى 
 وضِيَٓة ثاغةواْةو تةْيا ضطنةيةى خؤبططة
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 بووٕ وٕ يةثطِ و شيإ ْاو ٖاتٓة ظوو طويَةنإ
 بووٕ وضز شياْسا ية ؾيَوةية بةّ َطؤظةناْيـ

 تاواْباض َطؤظيـ و بووٕ بيَتاوإ طويَةنإ
 بووٕ نوضت تةَةٕ بةيةنةوة، ٖةضزوونيـ

****                         
 زةططيا زايهى بؤ نوٍَ بة بيٓى َةيٓؤؾِ
 بطيا بة زاواناضى ظةوى، زةنةوتة ئةغطيٓى

 زةض زةخػتة زايهى بةظؤض ضاَاّ، بطِوازاض ية
 زضيا بؤ شياْى ضوْهة بوو، َةضطى ضاوةضِيَى

****                          

 زةطةيةْىَ غؤظ ظياتط َيَ ظيٓسةوةضاْسا، ية
 زةطةيةْىَ خؤى ثةمياْى ناضيَو، ٖةض بؤ
 ْيَطيٓةزا بةغةض ظايَبيَت نةوْسا ية تاوىَ نة

 زةطةيةْىَ يةضظئ بة زْيا نوضت َاوةيةنى
****                          

 غةضنطزةية ثةجنةى دىَ ضِووبسات ٖةضضى
 ييَجطغيٓةوةية بة ثيَويػتى تاوإ و زازى بيَ

 زيَدؤؾى و بةزاٖيَٓإ ْاطا غةضنطزة بىَ طةىل
 بصاضزْةوةية بة ثيَويػتى ٖةشاض َةضِى وةى
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 باؾرتة طوٍَ ية، ْاَؤية ٖةضضةْسة زضِى
 ؾاتطة ٖةَوويإ ية خؤى ثاضيَعطاضى بؤ

 قطتاْسٕ بؤ ئاَازةية الغهى ٖةضزةّ طوٍَ
 زاْاتطة زضِى بةالَّ، ْاظْاوى بؤتة بؤْى

****                         
 ٖةيَٓانا بةتةْيا نةوْة، بوْةوةضيَهى َطؤظ
 ئيَػتانا يةتةى ٖاوؾيَوةية ضِابطزووى شياْى

 طوظةضاْى غةضزةَى بووْةتة ٖعض و غياغةت
 تيَطْانا زةضووْى غطوؾت و ٖعضة بوْةوةضى

****                         
ْاخؤؾرتة  شياْى نوضِتطبيَت ثؿتى تا ظةوى

 باؾرتة ياغاى غةزإ ية َةغتى ضطنةيةى
 َطؤظيَو ية باؾرتٕ َطؤظ زوو نات ٖةَوو
 ثاْرتة ْاثانى ضواضزةوضى ية ئاظازى طويَى

****                         

 يةزوواية ْةؾياوى ناضى ٖةظاض طيَالْة ناضي
 نؤيًةيةنساية ٖؤؾى ية ظاْا غةزإ ٖعضيٓى

 زةبيٓىَ نةالوة و نؤيًة و يةٖةشاضة ضاوى ظاْا
 تيَساية ظاْػتى ٖؤؾى بةغرتاوةو زةغت نؤيًة
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ْاغة  ٖؤف بةالَّ، نؤيًةية ٖةضضةْسة ئافطةت
 تاغة و بةغاّ ثياو ية ظياتط نؤضثةيةنةى بؤ
  ٖةْاغةيةى يةبطى ثيَيةناْى شيَط زةْيَتة َاٍَ

 ْاغة نةف ٖةضوةنو، زةضِوات زووض خةيايَى

****                         

نانى  بةْسةى بؤ ٖةضاية ؾيَتى نةوٕ
 ثانى زْياى ية زةضِوا زووض خةيايَيؿى
 زةضِوات ئاظازى بةضةو قةفةظى دطيوةى
 تانى و دوت دياواظى بىَ زةضِوا ْاغو

****                         

 بيٓيوة ضِيَطاى بؤشيإ، ٖةشاضبة طويَطِايةيَى
 طوؾيوة والَتاْى ظاْػتى طةضِاوةو بيَهةغاْة

 زةنةى َاٍَ ضِظيوى نةيةنة يةَؿةخؤضى ض
 زظيوة غاَاْى ضةْسباضة ثيَؿهةوتٔ يةبطى

****                          
 زةنطز ظيازى نةؽ ٖةَوو نطابا، ظياز تةَةٕ
 زةنطز ناوٍ بيَساضى غاتى، غات زواى غات

 وؾو طةضووى ْاو زةخػتة خويَى نةضغةنة
 زةنطز نؤيًة تطى ضةْساْى خؤى، شياْى بؤ
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زياضة  ٖةبوْت تا ٖاوضِيَتة خطاخ، ٖاوضِيَى
 ضِةمشاضة يةتةى ٖاوةيَيَهة ٖةبوْيسا بىَ ية

 ٖات بةغةضزا ناتيإ ضةْسةٖا نؤَةيَطانإ
 بةزناضة باغى يةؾويَٓىَ و ظاْػت يةؾويَٓىَ

****                          

 ئيَواضة ناتى تا ضِووخؤؾة بةَطؤظىَ خؤظطة
 زيَُةناضة تايَى ضِوَةت نيصؤيَةى طريؤزةى
 زةشى بيَدةّ غاتىَ ئةغطيٓسايةو ية غاتىَ

 ضِووباضة بةياضى ية ضاوى غيًةى وةغتاوةو

****                          

  خاوةْيةتى فةيًةغوفىَ نة والَتيَ  َةضؤضة
 خةَيةتى زاٖاتووى بؤ، ٖةشاضة والَتيَهى

  بةضزةّ َةخةضة ييَعَة بة غاَاْةنةتى
 ييَيةتى ضاوى ططية بة والَتت ٖةتيويَهى

****                          
 ببيٓىَ ضِؤش زةبىَ ٖةضنةغىَ ْةفاَإ بةوتةى
 نطِيٓىَ خطاثة بؤ بطةضِىَ، ْية نويَطىَ نةواتة
 ناض بهةويَتةوة ٖعضت با بطةظة ززإ بة ييَوت
 ططِبيٓىَ زووضى ية بهة ضاضةيةنى تايَةو شيإ
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 بوو يةزايو بةْسةى ْةى غتايؿهة، خوزا تؤ
 نوْسةثةثوو ْةى ، خوابىَ ئاَاجنت ٖةيَة بىَ
 زاوى ثيَى خوا نة َيوة ئاوى ية خبؤضةوة تيَط

 بوو خاوةْى خؤى نة خوزا بؤ َةٖيَٓة ٖاوةٍَ

****                          

 ثةضغتيسا بت باغهطزْى ية تيَٓاثةضِيَت ضِؤشطاض
  غطوؾتيسا شياْى ية ويًََة ظيٓسةوةضيَهة َطؤظ
 طةضِإ و غةضزإ يةخؤؾى بايَسةططىَ، ٖعض بيَ

 ثريؤظيسا نويتوضو ؾاى يةزواى غةضَةغتة،
****                         

 خواضزووة تايَى غاَيةناْةوة بةزةغت زْيا
 ٖةالَتوة َاْطى فةيًةغوفةوة بة ئاضاَية ٖةض
 تةضِ زاضى و ضةّ بؤ َةتطغية بايةى نعة ٖةض

 ضِاٖاتووة يةطةيَى فهطةوة بة ئاضاَيةنإ ٖؤؾى
****                          

 ضةّ زاغتاْى بيَٗاوتاية َابىَ طةضزووٕ تا
 تةّ ٖيَٓاْى بة ططتووّ بةضضاوى غطوؾت
 ْازياضة ضِووى نة يةَطؤظىَ غوضَِاوة غةضّ

 ؾةّ يا ثةضواْةية خؤى ناَياْة، ْاظاْطىَ
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 زةنطز ثةضغتيإ بت نة ناتىَ فريعةوْةنإ
 زةنطز زضوغت طةوضةيإ ٖةضةَى بةٖؤف

 نؤياليةتى بؤ ضاَٗيَٓطابووٕ َطؤظةناْيـ
 ْةزةنطز غةضثيَضى ئاغتياْسا ية نةغيـ

****                         
 والَتيَو زةضيتة بةضِيَعى، نة غةضةتا ية

 نوتايَيَو تؤثة بةًَتةوةية َاوةيةى ثاف
 ْابةى ؾو تاوةضيَو نة والَتيَو ية َةشى
 ضايَيَو ٖيض ْاضيَتة ٖؤ بىَ زةضيا، غةطى

****                          
  زةْيؿيَت بةضزةواّ غاٍَ زواى غاٍَ ظةوى

 زةثيؿيَت ؾويَٓيَهى بوضنإ و ئاو بةٖؤى
 زضووغتسةبٔ زؤٍَ و زةؾت ضياو يةئةجناّ
 ٖةيَياْسةنيَؿيَت غطوؾت ْيٓة، زةغتهطز

****                          

 زةنةٕ ٖةشاضإ غةيطى بةضاوىَ نؤَةيَطازا ية
 زةنةٕ بؤ نوضتاْيإ و ظئ و ضواضثئَ طواية

 ْيؿتطةزا و ثًة َاْةوةى يةثيَٓاو بيَبةظةيى،
 زةنةٕ زضِاوياْةوة و ؾطِ بةضطى بة باظضطاْى
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 والَتإ بةضةْساْى َةطؤضِةوة خؤت ضاويَهى
 خةالَتإ و زياضى زةطةيتة نة ْية غووزيإ
  بسات تط نةغيَهى ؾهاْسْى ٖةويَى ٖةضنةؽ
 بةضزةضطةتإ غةطى ْاطاتة ْعَةو زةضووْى

****                          

 شيإ ثًيهاْةى بةغةض غةضبهةوى با ٖةويَبسة
 طيإ ضِيعى ْايةتة َطزٕ ظيإ زوو و بةظياْيَو
 خةضَاْت ثةيَة غةض باضية من من نة باضاْيـ
 ٖيضإ و ثوض قاظاجنى و زيَدؤؾى يةبةض َةططية

****                          
 زيَٓىَ غةضى ضِوو بةضةو تطغا، ييَت نةغيَو نة

 بتبيٓىَ تايَيسا شيإ ية تةَةْايةتى، زةضووْى
 ْةبيٓىَ تؤ غاتيَ بةالَّ نويَطبىَ، ٖةويَسةزات

 بتسويَٓىَ بةدواْى ٖةويَسةزا ْةنطا، ٖيض نة
****                          

  بازةزات َطؤظ غةيطة، ظؤض فةيةى زةوضاْى
 زةزات قوت زْيا يةنىَ و ييَطةية فهطى يةى
 ضووى يةزةغت تةَةْى بؤ زةططيةت يةنىَ

 ضِازةنات خؤى ضِؤشطاضى زةغتى ية يةنيَهيـ

 
 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

125 
 

 ظؤضزاضة يةزةغتى ضاوى بوو نةْةبوو َطؤظ
 تيُاضة زةضزو زةضَاْى تؤظقايَة بة ثيَويػتى

 زةنات تاٍَ خؤى ضِؤشطاضى ٖةضخؤى َطؤظ
 ؾاضة بؤ نؤضى ئاَاجنى و ديَسةٖيًََىَ طوْس

****                          

 ٖةبىَ ٖةْاغةى ٖةتا بةضظة زةْطى زضيَص ظَإ
 ييَبىَ ئاطايإ تا نؤزةناتةوةى يةخؤى نؤَةيَيَو
 زةنات ئاوةضزطايإ تووؾى و زةوضوشيَٓىَ دعاى
 بىَ ييَيإ ضاوي تةْيا نة غةيطزةنا زووض زواتط

****                         
 غيدوضِة بيَهاضو ثيؿةى طواغتٓةوة طفت

 طةضَوطوضِة َةضطى ديَطانةى يةنؤتايسا
  فةيةى يةْاو َاوة تا زةططيَ ثيَوة خووى
 نوضِة ثؿتى نيػةٍَ وةى ٖات ناتى نة

****                          

 طةضَة زةضووْت طةض غاظنة، ٖةضا ْة و ْةٖاضبة
 ؾةضَة و تطغٓؤنى ييَى ٖةالَتٔ ، بوو زضووغت نة

 نؤَةيَطازا يةْاو ثيَسىَ نؤتايى ضاوةضِووؾت زواتط
 بيٓةضَة نة ٖةية يةنىَ نؤَةيَطازا يةْاو ضوْهة
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 ْعيهة ظؤض ئاؾهطابووْى زضؤ وتةى طةياْسْى
 ييهة ضِشاْى وةى ٖةشاض، ية وةضططتٔ ضِاغتى
 ناضزةنات ضاو يةغةض نة بهة، بطشاْو غةيطى
 تيهة و قةيَـ ضِظطاضنطزْى زضؤ ناتيـ ٖةْسىَ

****                          
 بيَدةبةضى نة َةنة، بةزاٖاتوتةوة ؾاْاظى
  بةضى زةيوةضيَٓىَ غطوؾت و يةطؤضِاْة زْيا

 نةَة ظؤض ناتي و ْعيهة بةثريى طةيؿنت
 ثةضى و ؾةضِاب ْةى ئاَاْر، بهة ضِةوؾت

****                          

  ييَوةناْت زوو ْةى ٖةيَبًَىَ ثيَتسا ٖؤؾت با
 ؾاْةناْت ْاو َةخيةضة قوضغة نة بةضزيَو

  َةنةوة َةضِخواضزوو طوضطى زواى ٖعض، بيَ
ظياْةناْت  بةضاَبةض بىَ ظياتط قاظاجنت با

****                          

  زةبيتةوة غاضز ظوو زةظاْى نة ٖةيَُةضؤ،
  زةبيتةوة طةف ناتىَ بطانةت بة ثيَُةنةْة
 تؤف ضِووبهاتة داضىَ ْةى ثيَُةبة ئريةيى
 زةبيتةوة نؤٕ تؤف زةبيَتةوة ْويَ نة ئةو
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  زةنات بطيٓساضت بةئاؾهطا زيَػؤظ نةغى
 زةنات َاض نويَُةناْت فيٌََ بة زوشَٓيـ
 ظةوى زةضِشيَٓيَتة ؾريْى تيَطبوو نة نةغيَو

 زةنات تاّ بةتايَى خؤؾيةناْى ٖةشاضيـ

****                         

 بجوؾهوىَ ْاٖيًََىَ و زةزاتىَ خوْضةت ضِؤشطاض
 طويَ بٔ زةخاتة طؤتةت زةزاو بةفيسانطزْت

 َةزة يةنةؽ تاْة ْةنطز َةغتيت نة خؤت
 نوىَ بةضةو زةضِؤى و ٖاتيت ضؤٕ بعاْة خؤت

****                          
  بؤضى َةثطغة بةْسنطاى بةْسيٓداْة ية نة

 وَطضى َؤٕ بة يةتةْيؿتت ٖةية تط بيَتاواْى
 ٖةشاضإ بؤ شوضبىَ شيَطةو ياغانةى نة والَتيَو
 يؤضى ثةْاو و ثيَض ٖةيبىَ، َةظاْة بةزووضى

****                          
 ئاواية ية يإ يةٖةالَتة َايَت ْية دياواظى
 ثةْاية تؤيةو والَتى زةشى نةييَى  ديَطايةى

 َطؤظ ية ثرتة تةَةْى ظاْاتطةو خؤى شيإ
 واية ٖةضخؤى شيإ نة ضِووَةنة ية طًةيى
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 زةضزةخات ظةوى خطى زةضيا ئاوى قةوغى
 زووازةخات ناضوإ بةضزةواَةو خوالْةوةى

 ْابطِىَ زةضيإ بةالَّ ظؤضة، ئةظَوْى ظةوى
 ْاخات زةضى، يةناْعاية ثطِ و ظؤضة شيطى

****                         
 زةنا بةضِيَ ئاطا بيَ بةثةيةو ناضةناْى  َطؤظ

 زةنا تاّ و يةخؤؾى باؽ خواضزْسا يةثيَـ
  ْةبواية بووْى غعا و ثازاؾت ٖةوايَى ئةطةض

 بها يةظزإ ية ضِوو نة ْةزةبيٓى، َطؤظيَهت

****                         

  زةنةٕ ٖاوضِيَيةنت َطزْى نةباغى َةؾيَوىَ
 زةنةٕ ثةيهيَـ تؤف  ضِؤشىَ و فطاواْة ديَطا
 يةالؾة زةضزيَٓٔ زةضووْت بةظيٓسويى ٖةض
 زةنةٕ باغت بةثياوضاى غايَيَو ضةْس ثاف

****                          
 َةتطغة يةَطؤظ ْةتطغاى خوازاوةْس ية نة

 بيَهةغة َطزْى يةثاف تؤ وةنو بةْسةيةنة
 بيت تةالض و نؤؾو خاوةْى زةضيَت بةضى

 ضِةغة فطياز نةغيَهت فطَيَػو، غطِيٓى بؤ
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 ٖةيَُةبطِة زةْط ْية ؾتىَ ية ؾاضةظايت نة
 قؤيرَبِة نة غةوزاضيةى ية ْابىَ دياواظيت

  ظاْني بؤ ٖةيَدة طويَيةناْت بوةغتةو ٖئَُ
 بطِة خةّ زةضَاْيَهى نة وةضزةططى، ظاْػت

****                         
 ييَٓاظاْى ٖيضى نة طفتوطؤيةى ْاو َةضؤضة
 ثيَؿواظاْى ية نةتؤ وازةضخة نة غةيط تةْيا
 ْاضِةوا وتةى زضناْسْى يةبطى فيَطبة، ؾت

 زةظاْى ؾت تؤ تةْيا واَةظاْة فطيوَةخؤ،
****                          

 فةيةى تؤضِى بؤْاو زةنا، ثيَتةوة زةوضإ
 بيَُٓةى ئاغتى ية ْعَة، ئاغت ثايَةواْةو

 يةنيرت ْةى بجيَوة ثيَيةناْت ديَطاى خؤت
 ثاضضةيةى بؤ زةنات ثيَواْةى ظايَُةو َطؤظ

****                         

  زةبوضيَتةوة بةزةْطىَ تطغٓؤنةو زظ نةغى
 ثيَٓانطيَتةوة زةضطاى يةتطغاْى َاٍَ خاوةٕ
  ٖاواضيةتى ٖاوغيَيةنةت نة َةوةغتة زووض
 ْانةويَتةوة زووض ْةبىَ بةؾو يةخؤى يةنىَ
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 تيَجةضِبى ثيَيسا ْني تؤ ٖي بةتةْيا ضِيَطايةنإ
 َاْسووبى تيَيسا ٖةضضةْس تطيؿة نةغى بؤ

 ضِيَطط زةبيتة ضوْهة، ييَساَةْىَ بةضبةغتى
 ثازؾابى نوضِة تؤ نة ييَسةضَةخة خؤؾتى وا

****                          
 زةنا يةخؤى باؽ باؾة بة ٖيض، نةغى

 زةنا ٖةضِةؾة بةضضاو زيَٓٓةوة نةؾتيَهى
 بةزةَيسا بيَت ئاضاّ وتةى تا ضِاْاوةغتىَ
 زةنا خطاخ ضانةف ْاؾريٕ بةوتةيةنى

****                         

 زيَٓىَ ٖةشاض بؤ شةٖط نة َةنة يةَطؤظىَ ضاو
 زةَطيَٓىَ ٖةظاضإ خؤى، ئاغتى ْةبووْى بؤ

 ْاتةواوة ٖؤؾى دياواظنطز، خؤى ٖةضنةغىَ
 زةبطِيَٓىَ زضؤناْى نةوٕ تةغهسا يةضِيَطايةنى

****                          
 َةخةناض زاوةناْت و تؤضِ نةو يةبةضضاوى
 نةضوباض ْعيهى ية،  ئةغتةَة ثيَوةبووٕ
 بهةيت ؾةضَةظاض ٖاوضِيَهاْت ٖةويَُةزة
 بةزناض يةبةض زةبيَتةوة ؾٌ ثؿتيَٓت ضوْهة
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 بططى فةيةى زاَاوةناْى ية بةضز ٖويَُةزة
 بططى َةضِ طوضط يةدياتى ضِازيَيت، زواتط
 ناض بهةويَتة تاٖؤؾت بٓؤؾة َةى نةَيَو
 بططى الْةناْيإ ضؤٕ نة زةنات، فيَطت

****                          

  ظاْػتة ية قيَعى ططاْى، الؾةى يةبةض ْةظإ
 ٖةغتة بة تط وةضظى بؤ نة َيَطووية، ْاطاتة
 ْاظاْىَ بضونيـ ْةنات بةزناضى نة طةوضة
 ضِاوةغتة ٖعضةناْت يةغةض و ثيَسةؾت بؤ بطِؤ

****                          
 بةغةضزاٖاتووة ْاخؤؾى نة َطؤظىَ ناتىَ

 ٖاتووة ٖةوا بؤ نة زةض بيَتة بعةت َةٖيًََة
  ضِؤش ؾةوو زوو ْيَوإ َةوزاى بةتايَة و نةّ

 زةضثةضِاْسووة يةغجيَسة غيٓطى نةيَةؾيَطيـ

****                          

 نةَة ظؤض طويَطِايةيَى و ظؤضة وتةى َطؤظ
 تةَة غةضى ثؿتى زةشى، بةخةياٍَ خؤى

 خؤى بؤ ضاضؤنةوة زةخاتة باؾيَو ٖةَوو
 ئةغتةَة بؤيإ غةضنةوتٔ بريزةناتةوة وا
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 تيَبطة غطوؾت ية زةزاتىَ َةوزات شيإ تا
 ثيَبطة ْاخؤؾيسا يةتةى نؤيًة َٓسايَى وةى
 ٖؤؾت ْاو َةخةضة نطزٕ باؽ و ييَسإ تاْة

 بطة بةدىَ ْاَةيةى وةنو ضِؤشيَو ْةوةنو
****                         

  بسؤظةضةوة ظاْياضى فةيةى قوشبٓيَهى يةٖةض
 بهؤيَةضةوة ظياتط بةيَهو بيَٓٔ، بؤت ضِاَةوةغتة
  تيص مشؿيَطى ظاْػتة، و ثةْسإ بةزةغتى

 غًَهةضةوة و تطؽ ضِيَطاى غةض ْةفاَى ْةى
****                          

 زؤغتةناْت بؤ تةْٗا َةْويَٓة زازثةضةوةضى
 زةغتةناْت يةبةض بيَت غةضطةضزإ دعانيـ

 َةخةضة ْةْاغياواْت ثيَـ ْاغياواْت، َافى
 بطيٓةناْت تيُاضى بؤ فطياْانةوٕ َؿةخؤض

****                          
 زةنات يةالؾة ثاضيَعطاضى ترييَهة تيَطةيؿنت

 زةنات فطاوإ خاوةْةنةى بؤ تةغو ضِيَطاى
  زةخاتةوة زووض يةغةضزٍَ ئوَيَسى بيَ شةْطى
 زةنات تاضيو بىَ، غاتيَهيـ بؤ زووشَٔ ضِؤشى
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 يةزوواية غةضطةضزاْى نة بططة ضِيَضهةيةى
 ْاية نؤتايى تيَطةيؿتٓى و ظاْػت ثيَواْةى

  نوضِةؾا ْوغتووة ييَى نة َةططة ضِيَضهةيةى
 تيَساية ْائوَيَسى يةزةضوْيسا دواْةو ضِةْطى

****                          

 بتسويَٓٔ ْةياْةوىَ َٓسايَيـ نة َةنة بةزناضى
 بتصيةْٔ ثريى ناتى تا بيَٓة بؤ نةوْيإ الونى
 نوضتة تةَةْت ٖةضتؤى ظؤضة، تةَةْى نةوٕ
 ْةتػوتيَٓٔ تا نؤَةيَطازا ية َةبة طةضّ طةضَاو

****                          

 زةبات َةضِ بؤ ٖيَطف طوضط بٓوىَ ؾوإ نة
 يةْاوزةبات ظؤضيإ غةضى و زةضِوات قةزبطِ
 الؾةناْيإ بؤ زةطةضِيَتةوة نةَيَهيـ ثاف

 زةبات بةؾةخؤضانى و زيَت ضِيَويـ زوواتط
****                          

 باضيهة ضِيَطةيةنى يةغةض تؤ خؤضى واَةظاْة
 تاضيهة ٖةَووى زْيا واَةظاْة ؾةويؿسا، ية

 ٖةيَسيَت يةوىَ ناتيَو و ييَطة ناتيَو ضِووْانى
 ضِاظيهة ٖةويَسةوة تؤ تؤضا، ييَت شياْيـ طةض
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 ْيية تؤ بؤ تةْيا زةض، زيَتة يةظةويةوة نة ئاو
 ْيية ئاَاْى ضوْهة، َةططة بةغةضزا زةغتى
 يةبيابإ يإ بيَ فيَٓهى ية ٖةية ٖيَعى ئاططيـ

 ْيية زؤغتايةتيإ ثيَهةوة نات ٖيض ئاطط ئاوو

****                          
 ضِوباضاْة ضياو يةؾيَوةى َطؤظ ظاْػتى

 ثةضيَؿاْة و طةيؿتووة ثيَى بةٖةويَسإ
 ئاؾٓازةبىَ ثيَى نة ناتيَو ٖعضيـ ٖيَعى
 َؤضياْة و غٔ يةؾيَوةى زةنات، طةؾة

****                          
  بها بةضِيَ ناْيسا  يةْاو شيإ ْاتواْىَ ْةٖةْط
 ٖةيَبها تيَيسا بتواْىَ نة وضزة، بؤَاغى تةْيا
 نةوْسا ية ئاوٖاية ٖةض شياْيـ بةزواى طةضِإ
 بها نةوٕ باغى بةبؤضيَو ْاتواْىَ نةغيـ ٖيض

****                          
 ضانةيةى ٖةض يةبةضاَبةض َةبة بيَػفةت
 َةؾهةيةى يةْاو َاغتاويَو ْةبيتة ٖةويَسة
 زةنات َاْسوبووٕ ضاوةضِيَى شيإ َةبة بيَوضة

 زةضطةيةى ٖيض بؤ َةؾضؤضة ييرَبِا نةْاْت
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 بيٓوغة زيَت يةغةض نطز غالَوى يةنيَو نة
 بيَٓاَوغة ْيؿاْةى بةضظ يوت يةجنةى ثؤظو

 مبطيت بةَةضزى با غازةبىَ ضِةفتاضت ٖةضزةّ
 يوغة ظَإ غيَيةنى زةوضيؿت بؤضى ظؤضو

****                         
  بىَ ظَاْت ويَطزى خؤؾةويػتى وؾةى با

 زىَ ثيَيةناْى زةْطى نة خؤؾة، غواضضانى
 خؤؾى ناتى ية يةبريَةنة ْاخؤف ضِؤشطاضى
 بىَ زووؾاْت غةض ثةضتونى با زيَتسا يةْاو

****                         
 زةظاْى ثيَيةو نةؾتيَهت َةبة ضِاظى يةخؤت
 ؾاضةظاْى ئةوإ وةنو نة ٖةٕ، ظاْاتط يةتؤ

 ظاْػت و فةٕ نؤنطزْةوةى ية ضاوضٓؤنبة
 نيَوةناْى بٓاضى ٖةتا ثيَسةضخة ؾاضةنةتى

****                          
 َطزٕ تا ببيٓني نة نطزويٓةوة ضاوى شيإ
  ْاوبطزٕ و ئاغوزةيى بؤ ْووغيٓةوة ية ٖةض
 نطزووة َطؤظ بؤ ضيت بعاْى ئةوةية باؾرت
 نطزٕ ئاضِاغتة بؤ ٖةوايةنة غطوؾت ناضى
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  زةنات ؾني ٖةشاضة ٖةض شيإ، خؤؾى بؤ
  زةنات ثازؾا نؤياليةتى نؤضثةى، يةتاو
 طةضزووْسا ئاناضى ْاو بة زةطيَطىَ ضاو

 زةنات ئاضاَبووْةوةى بؤ ثةْاطةيةى

****                          
  َةنة َطؤظيَو ٖيض باالَى غةيطى بةغونى

 َةنة ييَوة باغى بةْاتةواو نةغىَ ٖيض الى
 زةنات ْاؾريئ ضِووت ْةبيٓطاو، طيَطِاْةوةى

 َةنة ططش ضِوخػاض تيَٓةططتويت بةضزيإ نة

****                          
 غةضبةضظى ثيَى بٓى بةتؤظى ْاطات ظيو ظيَطِو

 وةضظى ضواض يةْاو نة بٓاغة خؤت ضِيَضهةى
 زيَدؤؾبة تؤف ٖاوضِىَ زيَدؤؾيةناْى يةتةى
 بيطةظى ززإ بة ْازات بةالف خؤضانى شيإ

****                          
  خةيَو زةَى بةض خبةضة خؤؾةويػتى ضِيَعو
 بيَهةيَو ؾتيَهى وةى زوواوة، ٖةيَسة بووٕ
 ئاثؤضازا يةْاو َةنة خؤت يةضانةى باؽ

 طةبةيَو زاضى بةؾؤضِنة بسضيَت ييَت ْةوةى
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 زةزات تيَو خةيَو شياْى نةغةية ئةو بةزْاو
 زةزات ييَو وتة ثؤخةيَةو زةضووٕ ْازياضى بة

 ْاضِةوا غالَوى بؤ زيَٓيَت زةغتى بةئاؾهطا
 زةزات يوييإ طوضيؼ بؤ و زةزظىَ غةض َوى

****                         

 بهاتةوة فهط تا َطؤظ بة زضاوة ٖةضبؤية ٖؤف
 ديَهاتةوة ظاْػتى و خطاخ و يةضاى بطةضِيَت
 زةنةوىَ ناتيةناْى ئاضةظووة زواى ٖةض نةضى
 بساتةوة وضِيَٓة وةالََى تا ْاططىَ نةؽ بؤ طوىَ

****                          

 زةَطىَ ضوْهة ْية، تاغةض َطؤظ بؤ شيإ
 بططىَ طوٍَ ٖاوئ بؤ نة بةٖاض زاضى وةنو
 زةبيَت ثايع توؾى و ثيَٓاطات َطؤظة ئةوة

 زةططىَ باضإ ية تاْة ٖةضزةّ يةزاخاْيـ

****                         
 شيطةنإ بؤ غةضة شاْة شيٓطةيةنى شيإ
 ٖةشاضةنإ  ية غةْسؤتةوة باضى و نؤٍَ

 وؾو ظةضياى يةْاو زيَٓىَ نةغاْىَ بة ططيإ
 شَيَطةنإ ثاضة بؤ نطزؤتةوة ديَطةيةنى
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 ؾةٍ و ضِيَو َطؤظى بؤ دياواظة شيإ ئاَاجنى
 ئةَةٍ زةيامنيَٓىَ ضِاغتةنإ ية ظياتط ؾةٍ
  بجطغة ييَى ْاتةواوة ضِوخػاضى ئةوةؾى ٖةض
 َةٍ بايَٓسةو ٖةضوةى بةشياْة ٖيواى ثرت يةتؤ

****                          
 ؾايػتةية ، نة زةنطىَ َطؤظيَو بة تةْيا ضانة
 طاييػهةية يةْاو ٖؤؾيإ نة نةغاْيَو، ْةى
 يةخؤت نطزْة فيٌََ نة َةنة، نؤَةيَطا ية فيٌََ

  !ضطنةية بؤضةْس شياْت ْاظاْى نة يةناتيَهسا،

****                          
 ْيية بؤتؤ ظياْى نة َةنة، َطؤظيَو زشايةتى
 ْيية فطيازضِةغت ناتيَو ٖيض بةثؤظ ثيَهةْيٓى

 بيةيةْى طوجناوى بة ظاْني غةضؾاْتة ئةضنى
 ْيية َةضزايةتى تط ئةواْى بة بطزْيـ ئريةيى

****                          
 زةبيٓى بةفيعإ بةثؤظو نة َةبة، ئةغتوض ضِى
 نةَبيٓى تؤ نة وازةضَةخة ْية، ؾةويَو زْيا

 ْةبووٕ زضوغت تؤ بؤ تةْيا ؾةو و ضِؤش بعاْة،
 ببيٓى َةضطيإ و بهةيتةوة نويَط زووضاوى تا
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 ْةبىَ نةَيَو تةْيا وةضَةططة ْةْاغطاو قػةى
 ٖةبىَ ظياْت قاظاْر يةبطى ْةى، واالَنة ٖؤؾت

 خؤى ديَى بطاتة ناضواْت تا بسويَٓة زْيازيوإ
 ٖةبيَ زةياْى ٖيَعى نة ضِاططة، غةطيَو يةى

****                          
  َةى ٖاوضِيَى بؤ زةطةضِىَ زٍَ بة َةيٓؤف
 غبةى تا ئيَواضةوة ية ئةظاْىَ ٖاوضِا بة تايَى
  بواية تطيـ ٖى يةْاو ثانة زيَة ئةو طةض

 ديَطةى زةبوو بةتاٍَ زضؤف و ْةزةَا ْاثاى

                     ****        
 ْةزيوة ىلَ ٖيضت نة َةنةوة، نةغىَ بةزواى

 فطِيوة ضى يةثيَٓاو ئاَاجنى بعاْة ثطغياضبهة،
  بةؾى ييَساْة يةزةؾت، يا بىَ يةظيٓسإ نؤيًة

 بطِيوة قاضى ٖةضزوو و غجًَةية ظؤض طةضزووٕ
****                         

   باونة بىَ و زايو بيَ َٓسايَى دؤالْةى ْيؿتطة
 غيًَهة زةَى خةضَاْى ضوْهة، ثيَبهة طايَتةى
 زةطؤضِىَ ديَطةى ظوويى بة تيَٓاطا، ييَى نؤَةيَطا

 ضِاونة يةدىَ زةطةضِيَ نة ، تةْطاوة َطيؿهى وةى
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 َةنة نةغىَ ٖيض يةثؿتى تف ثؿتةوة ية
 ٖةضيةنة نوؾنت بةضاوضزى بة ناضةت ئةّ

 فةغازبىَ و فيتٓة نة ئةوةْية ٖةض ْاَةضز
 َةنة بةتةيَةوة نةؽ باالَزةغتى، نة ناتيَو

****                         

 بسضنيَٓة ضاو ضِووى بةضةو زيَت ْاو طًةيةناْى
 بسويَٓة باف ٖاوضِيَهاْت ناضيَهت ٖةض بؤنطزْى
 زاْةيةى ية باؾرتة بيَت زووإ ٖى نة وتةيةى

 ثيَبٓويَٓة زوشَٓةناْتى ٖةَوو بهة ضِاثطغيةى

****                          
 تط بؤؾاضيَهى يةؾاضيَهةوة نطز غةفةضت نة
 تط خةيَهى يةطةٍَ بة تيَهةٍَ خؤت ؾاضى وةى
 دياواظبيَت ظياتط باظَاْيـ ٖةضَطؤظة َطؤظ
 تط يةٖي غًَٓةناتةوة نة َةضزة ناتىَ َطؤظ

****                          
 ٖةية نًهى تةْٗا بووة نةضيَو غواضى ْةفاّ
 َةية تاَةظضؤى ضواضثيَيةو ثؿتى يةغةض ظاْا

 ثيَ بٓى بؤ ْةخؤؾيةنة ْةٖات و ٖات ضِيَطاى
 خؤظطةية فهطى ية زةَيَو و باظزةزات زةَيَو
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 َةيَىَ طؤضاْى ٖةويَسة زاْطابوو بؤ بؤغةت نة
 ٖةيَىَ زوشَٓت با نةوة غوض ضاوت بةو ٖئَُ

 ئةغح ْاطاتة يةيغاوزا َابىَ زْيا ية تا طويَسضيَص
 بًَىَ ضانةنةؾى نطز نةغيَهت خطاثةى نةباغى

****                          
 طةضِ خبةيتة باظوت ٖةويَسة خةوٕ يةبطى
 يةضِ بةضخى يةطةٍَ َةنة تيَهةٍَ َةضِ ثةيَة
 يةبةضضاواْة فيًََى ٖةظاضإ و َاتة طوضط
 ؾةضِ نةوتية يةطةيَى نة ْابىَ ضِظطاضى ٖيضت

****                          

 زةزات يةبيَصيٓط شووض ْاو شيطى طةضِيسة، شيطى
 ٖةويَسةزات يةغطوؾتسا و زةطةضِيَ ضيا بة ضيا

 طوَاْة بة و زةنات خؤى ضِووبةضِووى ثطغياض
 زةزات بطِياضيَو ٖؤؾى بة تويَصيٓةوة يةثاف

****                         
 بيَٓة يةزةضطا زةْط بةثةجنة ضوْةوة، ثيَـ

 بيَٓة بؤخيَعاْةنةت خةيَو ْاو دواْى ئاناضى
 ْاَيَٓىَ و زةبيَت ؾريئ وتة بة ٖةض تاٍَ شيٓى

 بطِةخػيَٓة ْةوةناْت بؤ تاَةظضؤ بة شياْيَهى
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  !زيَٓىَ بةغواٍَ ئافطةت خاوةٕ، بيَ طةىل
 زةَطيَٓىَ نؤضثةنةى زةناو وؾو َةَهاْى
 ئةغتوضة زيَى ئاضِاغتةى ؾةواْى الياليةى

 زةغوتيَٓىَ دةضطى نؤضثة خؤظطةى و خةّ

****                         
 يةثطغياضة ثطِ طالَوى زةَى غيدوضِ نةغى
 ثاضة يةثيَٓاو زةنات غةضةوْطوٕ ٖاوضِيَى

 زةطيَطِىَ وضز نةييَٓى بؤ ظةقى ضاوى زوو
 بيَهاضة و ؾوئَ بىَ ضِغواو ْةَا، خاوةْى نة

****                                   
  طةضزووٕ ظاْػتى تؤظى بؤ بطةضِىَ ثطغياضنةو

  َطزووٕ يةطؤضِغتإ خؤضاندؤض ثايَهةوتواْى
  بؤى زةطةضِئَ ئةواْيـ و خؤٍَ زةياْهاتة شيإ

 َطزووٕ شياْسا يةثيَٓاو ٖةض و ؾيَواوٕ زةضووٕ

****                         
 َاَؤغتاتة ئةو فيَطبووى ظاْػت ؾتىَ يةٖةض

 بطاتة ئةو ئةوا ٖيَٓاى بؤ ئاوى نة َطؤظيَهيـ
 ثاى ئةغطيٓى بة تابطةيت بٓاغة ظياتط ٖةشاضإ
 زيَٗاتة يةْاو شياْى ضطنةى بيَباضةو غطوؾت
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 بيَٗؤف و ضاوضٓؤى غاَاْى بة َةبة ئريةيى
 غةضخؤف و َةغت يةتةى بطِؤ ييَواضيَو ية

  غةَباضة ظؤض زْيا ؾةوى نة خبةوة ئةوناتة
 خةوخؤف بة بهطيَت باْط ْاوت يةضِؤشزا ْةى

****                        
 بةزايهة ثيَويػتيت بيت، ثري تؤ ٖةضضةْس
 ثانة بةٖةواى ثيَويػتى مبيَٓىَ تا طةضزووٕ
 زةضيا بة زةطةٕ ٖةض ضِؤشىَ ضِوباض، و ناْياو
 خانة ْاو تؤظى ثيَؿهةوتٓى ٖةْطاوْإ بػتىَ

****                         
 غةضضاوى ْايةتة خةو تاوإ بةبىَ تاواْباض
  ْاوى ْايةتة ثاؾةضِؤ ْةبىَ ثيؼ نة ضؤَيـ

 بيَت زوشَٓإ ضِيَُٓايى نة ثةضوةضزةنطزْت
 ثياوى قويَة ئةوناتة و زةبيَت نوٍ خةجنةضت

****                         
 نؤَةيَطات يةْاو بيَت بةضظ نيَوت با ضِاغتطؤبة

 ٖةالَت ضِؤش بًَئَ خةيَهةنةت با زةضنةوتى نة
 ْعيهةناْت نةغة يةالؾةى َةزظةوة خؤ ٖةضطيع

 قةالَت زاٖاتى َةضِواْة بويتةوة، ْعيو تؤظيَ نة
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 وضزنطزٕ بةضةو زةتبات طةضزووٕ ظؤضداض
 بيَعاضنطزٕ و غةَطيٓى بؤ تيَهسةزا ٖؤؾت
  ْةظإ و ظاْا َطؤظى بؤ بوو ثيَؿربِنيَ شيإ

 وْهطزٕ ؾويَٓى يةثطِ بوو، ْةظإ ئةوةؾى
****                         

  زايسةططىَ ثريى ظوو غطوؾت خةخمؤضى
 ييَسةططىَ ئيَؿهى و ْاْوىَ نات زواى نات

  زيسةْيية بةضزةواَى نةغىَ بةٖةيَيتةى
 زةططىَ زةغتى غطوؾت طؤضاْى نعةو ضاو

****                        
  ٖةْاغة بةضى زةيططىَ ٖيَواف وضزو شيإ
 بةزاغة ناضى ْةَا تةوض نة، زةبطِىَ ًَت

  زةنات ظةضز ْةَاّ ثةيهى غايَيَو بةضةْس
 ناغة زةفطو ْاو زةناتة َطؤظ خؤيَى تؤظو

****                         
 ْيية ْاخؤؾرت تةْيايى ية ؾتيَو ٖيض بفهطة،

 ْيية الْةى بايَٓسة ٖةيَسىَ غبةى خؤضى نة
 ضيانإ ثاؾوى بةضةو زةضِوات ٖؤؾى َطؤظ
 ْيية ؾةثؤىل وايةو بضوى بضوى ضؤَى وةى
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  زةضِواْىَ بةضظ بةْيطاوة و ضاويَهة طةضزووٕ
 بعاْىَ ئاناضةنإ تا زةنات، غةض بةْاو دويَة

 زانةوتةٕ وضط نة زيَٓيَت زضِْسةيةى نؤَةيَة
 ظاْىَ زيَٓيَتة ضِةم غِ ضواضثيَى و ْاططىَ ْؤضة

****                          
  تايَة َةى وةى ضِاغتةقيٓة زةَى بعاوتٓى
 ؾةَايَة ؾٓةى وةنو بةٖيَعى ضِةؾةباى
 ْابطِىَ زضؤى زضويَٓةى خؤخؤض ضاوغوضى

 ئايَة ييَوى و خامن بؤ فهطى يةزووايةو شياْى

****                          
 َةططة خواض ضِيَطاى شياْسابووى ية ٖةضضةْس

 ٖةيَُةططة زووغبةى بؤغبةو ئةَطِؤ نؤْى ثةضِؤ
  !زةضزةخات خؤى بةفط ٖاوؾاْى غجى طويَى
 َةططة ضاواْت ضواضزةوضى خوئَ فطَيَػهى بة

****                          
  ئاوضِبسةوة داضيَهيـ بهةو خؤت ثيَـ غةيطى
  بهةوة نةوٕ بؤ ضاوةناْت زوو و بيَٓة ٖؤؾت
 ضةوت وتةى زاْى يةياضَةتى بجاضيَعة ييَوت
 بهةوة يةخؤت فهط ضطنةيةنةو ضةْس غاَإ
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 ْافطؤؾىَ ظيو بةظيَطِو خؤى زاٖيَٓاْى ْةظإ
  ٖةيَٓانؿىَ بػتىَ نةوتٓةناْى ثيَـ بؤية ٖةض
 زةنات غةض َووى بؤ ْيٓؤنةوة ية ثطغياض ظاْا

 زةنيَؿىَ نةغةنإ ٖؤؾى بؤ خؤى ظاْيٓةناْى
****                           

 خؤت ية بيَئاطا زةَطِاغتى بة َةنة خؤت
 خؤت وتةناْى زةضميةبطِة تيَهةالَوْةبيت تا
 اليالية نؤؾى ْاططيَتة ْاغياو بةتةْيا ياض ٖةض

 خؤت و خؤّ بؤ خةوة زابةؾهطزْى غةضقايَى
****                          

 ؾاية ؾيوةْى ؾةَاٍَ ؾٓةى ؾاضِةْطى
 ؾوضاية مشؿيَطى ؾيٓة مشؿايَى ؾيَوةى
 ؾةثطِيَوٕ ؾاططزى زوو ؾاخساضى و ؾار

 بؤؾساية يةئةؾهةوتى ؾةْةى ؾةنةتى

****                         
 ؾياوة ؾويَٓى بؤ ؾوإ ٖةؾى ٖاؾةى

 ضِانؿاوة يةٖةؾسا ثاؾةيَى ؾٓةوظةضى
 ؾاْى ثةضيَؿاْة ضِةؾةبا يةؾويَٓى ؾًو

 زانؿاوة ؾاضيَو يةؾوضاى ؾيٓى ؾهاتى
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 ؾةنةتة ؾيوةْاوى ؾاض ؾؤخى ؾةيساى
 ؾةْةتة ثةضؾى خاؾانى ؾؤضِبووْةوةى

  ؾؤضِبووْةوةى ؾةوضطاية بؤؾيَواوإ ؾني
 ؾاْةتة ؾؤضِى ؾةنةتبووْى يةثؿت ٖةف

****                          
 ؾيَالْة ضِةف ٖةؾة ؾاضى ؾاضةظاى نةف

 ضِووؾاْة الؾإ بؤثاف ؾٓةضِةؾى غطوؾت
 ثؤؾيبىَ ثؿتى بةؾى ؾةضَةظاضى ؾاضيَو
 ثةضيَؿاْة زةؾتى يةؾاالَوى ْؤف ؾةضِاب

****                         
 ؾوَسا ثازؾاى يةؾوضاى ؾريْة ؾةضِاب

 ثوؾسا ؾةْةى يةثاف ؾطِزةنا ؾةنةتى
 ؾةنةتباضة منايؿى ؾاغواض ؾؤضِة بةثيَـ
 ؾةضِةَوؾسا يةؾويَٓى زةْيؿىَ طةؾهةى

****                          
 ضِانؿاوة ثيؿةى ؾةوضطا ؾويَٓى خاؾانى
 ثوؾهواوة يةضِةؾاييسا زاْيؿتوو ؾةوطةضِى

  باؾى ؾويَٓى يةخؿتةبةضة، ْاونؤف ضِيؿى
 ؾهاوة ؾووؾة ْاو ؾةضِابى ثامشًة، بةؾى
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 ؾاية ؾةوى َؿتىَ بؤ ؾاضِىَ ؾاضو نةؾى
 ؾًساية يةطؤؾتى ؾةنةتى يةؾى ضِووؾاْى

  تيؿهى ؾًهة ؾاْى بؤ باف ؾريوةؾيَٓى
 زاية ضِةؾةنوؾنت يةنؤؾهى وؾني ٖةف

****                         
 ؾيَط ؾريِةى ثازاؾتى بؤ ؾؤضِة ؾهاو ثؿتى

 نةيَةؾيَط بؤَؿتوَطِى يةوؾةوة ْاؾطيٓرتة
 ئيَؿة طؤؾتى ضِةؾايى، ْيؿتطة طةؾةى
 مشؿيَط بؤطةؾةى يةؾاضة ؾوَيـ ضِيؿى

****                         
 طاؾة ؾاضى بةْةخؤؾى تووؾبووٕ ثيَـ
 بةالؾة ئيَـ ٖةضِةؾةى ؾةوةظةْط ثاف

  ٖاؾى ٖاؾة بيَُؿتة يةثةؾيَويسا ضِؤيؿنت
 ٖيَواؾة و ؾٌ طةيؿتٓى بووٕ ضِووضِةف

****                          
 يةؾاخة طةيَيؿهى و ؾوئَ ؾيٓايى َيَؿى
 زاخة يةثيَـ ؾهاوى ثؿتى ؾيالوى، ؾاْةى
  يةؾوضازا بةالؾة ٖيَطؾيإ ؾيَوةناْى ٖيَطؾى
 ؾةوضاخة نةؾدةى بؤ ٖؤؾى ؾريْيـ ؾًهى
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 خؤؾةويػتى ْةى ططْطة يةال غاَاْى َطؤظ
 ْاضوغتى بةطياْى َاْط ديَطةى زيَٓيَتة خؤض
 خؤؾبووٕ بؤ بجاضِيَتةوة وايًيَهطزووة تطؽ
 زووزةغتى بهاتةوة بةضظى ْةزةبيٓطا ئةطيٓا

****                         

 بواية ظيٓسوو ثاضيَعةضو نةيَةؾيَطى باب ئةطةض
 بهطزباية الْةى زةبوو زةغتى طؤضاْى ثيَـ
 ثةضِةناْي باونيـ و غجية بايَٓسةيةنى زايو
 غووتاباية دةضطى زايو وةى نة زةبوو ضى

****                         
 يةغةضة وخطاثى ضاى غفطةيةنة طةضزووٕ
 طةوٖةضة خؤضانى ظاْانإ بؤ غوضِاْى دويَةو
 ياضَةتى بؤ ئاويـ يةوةضِو نطزؤتة ؾيٓايى
 نةَةضة ديَطةو ٖةَإ طةضووؾيإ ثيَواْى

****                         

 بهات بةضزةواّ شيإ بةتةْيا ْية ٖةضخؤضاى
 زةنات زابني ثيَساويػتى طؿت ثازؾايةنة ٖعض
 ناضةنإ نطزْى بؤ خعَةتهاضٕ الؾة و طيإ

 ضِازةنات غواوى مشؿيَطى يةبةض بطغيةتى
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 ْاَيَٓىَ يةزةغتتسا طةمنيَهة ضٓطة غياغةت
 زةمتطيَٓىَ زةضِواو ظياتط ئةو بططى تاتوْسى
 بسة بةضٖةواى ؾةثهةزةغتت زوو يةغةض

 زيَٓىَ طةضووت بؤ زوونةٍَ خؤضاى يةدياتى
****                         

 نةغيَو تانة غةض بطِيوةتة ضاويإ َطؤظاْىَ
 ٖةوةغيَو بةضِيَهطزْى بؤ وئًََ تيَيسا نةغاْىَ
 ضةْسإ ْةى زةبيٓطيَت نةغيَو بؤضى تةْيا
 ْةوغيَو بؤ زةضِؤٕ نة ، ْني نؤَةيَيَو يةزواى

****                         

 با َطؤظ بةزةغتى تةَةٕ زضيَصى ئةطةض
 وبا تؤظو طيَصةيَونةى يةْاو زةنطز تيَهةيَى
 ثًة و غاَإ يةثيَٓاو زةنطز فيسا خؤى ظياتط
 نةونةبا يةٖةغاضةو زازةْا بةفيعتط خؤى

****                          

 شيإ زةضزى غةبوضى بؤ ضاضةية تانة َةى
 شإ و خةّ و خةوٕ يةناتى بطيٓة البةضى
 ضى بةَٔ زضاوغىَ خايَى ْةمب خؤّ بؤ خؤّ

 ثيَهٗةيَجطِشإ زةغتى زوو ٖةضاو ضى يةثاى
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 ْةفأَ فاْؤغى ْاو فطيوزضاوى فةوتاوإ
 فةضاٖةَٔ يةفطاواْى فةضاَؤؾٔ فيَٓهاوو
 فؿةنطزْة فؿةيَى فةؾةىل فطة فيتٓةى
 فطيوزةضٕ فهطزا ية فوٕ فطَاْى فيػكةى

****                         

 َةطؤضِة ئاَاجنت يةضِيَطا ضِؤيؿتى، نةبةناضىَ
 بطؤضِة بةضطةناْت ناضيَهيؿت ٖةض يةزواى
 ضايَةوة طًساية خؤيإ ضِاغت، ضِيَطاى بؤ ظؤضىَ

 بؿؤضة ثؤيووت ْاو فهطةى و زووضخةوة خةياٍَ
****                         

 نيَية بةزةغتى نةوٕ بعاْة و بةناضبيَٓة ٖعض
 يةنويَية ؾويَٓى ْاظاْطىَ ٖةضطيع تاقاْةيةنة

 زةْواْس يةطةالَ خؤى طةضزووٕ ٖةبا نةظياتط
 ثيَية ٖيَعى ٖعضى ناَيإ ْةتسةظاْى ئةونات

****                         
 وفيػاض فالَٕ ْةى بيَت خؤت يةزووى ضاوت
 ضِةمشاض زةَى بؤ ضِابيَت خاضاوت ثةجنةى ْةنو
 نويَػتإ و يةطةضَئَ ْيية دياواظى بؤتؤ ٖوْةض
 زاض بةيكى ْةَيَٓيَتةوة طةالَ تا ٖةضزيَت ثاييع
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 تيَبطةى خؤت ٖةويَسة َةنة، نةؽ ية ضاو
 بطةى بةضِاغتيةنإ ببيٓة، تاوةنو َاززةنإ
 ْاناتةوة ضِووٕ ضِيَطايةى ٖةَوو ضطا ضِووْانى
 تيَبطةى شيإ َاْاى تاوةنو بطِؤ، تايَى ٖاوضِاى

****                          

 ظؤضة ْاؾياو غةيطوغةَةضةى يةطةضزووْسا
 ْؤضة شيٓى ية ثيَسةنات ئايَوطؤضِيإ غطوؾت
 يةضاوزا دواْرتة يةوةغفهطزٕ نة دواْيَو

 ظؤضة ثةشاضةؾى و شإ و زةخات بةزيَٗاتاْى
****                         

 زةنات دووت غهيَو ْيَطوَيَى ظؤضزاض نةغى
 تيَسةخات ئةفػاْةيإ و زةطةظىَ زووطيإ
 باضيهسا و فطاوإ بةضِيَطةى زةيطيَطِىَ فةيةى

 ثيازةنات فووى خؤى ْةَا ضِةؾةبا و ؾٓة نة

****                          

 غيدوضِاْةوةية نؤْة ئاناَى ية زووضى ئاٖى
 نوالْةوةية بطئ بؤ خةيايَى بةيإ تا ؾةو
 زةغوتيَٓىَ ثطِْايَة دةضطى و زيَٓيَت بةشإ زٍَ

 زاضاْةوةية يةزةوضى غطِى و غاضز ٖةْاغةى
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 بهة زيَت باغى ئامسإ ية خؤضئاوابووٕ ثيَـ
 بهة ىلَ ثطغياضى باف و زةغتةضِاغت بهة َةى
 ؟ زةضِواْيَت َةضاَيَو ض بؤ زووض ية؟ نيَ ْعيو
 بهة َةغت خؤت تؤ زيَٓيَت وةالَّ طةضزووٕ تا

****                          
  طةوضةوة بةضزى زوو ْيَوإ نةوتؤتة ْةظإ
 بةزةوضيةوة زةغوضِيَ ْازياض بةخوَاضى ضاو
 ططيإ و ْاخؤؾى ْاو زةنةويَتة نة زايو وةى
 ييَويةوة بةٖاْاى ْايةت ثيَهةْيٓاوى بعةى

****                         

 َيواْتة بةزبةختى بهةيتةوة غٌَ يةنةوٕ
 ضاواْتة يةغةض ٖةضزةّ ئةفػاْة خةوْى

 غيَبةض بؤ بؤؾة ْيَواْيإ بةضظ نيَوى زوو
 زووؾاْتة غةض بؤ بةٖطةنةيإ بيَ ؾاالَوة

****                         

 ٖةية بيَسازى زازو ئيالٖيسا بةْسةناْى يةْاو
 ٖةية ثؿتى و زةخوا نؤضثةيةييةوة ية يةى
 َطزٕ وازةى تا زةْايَيَٓىَ شيإ يةْاو تط يةني
 ٖةية طوَامن بيَتاوإ ؾيٓى بةغةضٖاتى ية
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 ئايَوطؤضِبواية غاتةوغات فةيةى غووضِاْى طةض
 تيَبةضباية ئاوضى َايَى نة ْةزةبيٓى نةغت

 ٖةيَػوضِاوإ ْازياضى ديَطةى بؤتة خاْةخويَ
 طةؾهةزاية ية شياْى و خةيايَة يةْاو يةنيرت

****                          

 طويَسضيَصة يةؾيَوةى زةْطى زضؤيٓة ٖاواضى
 وتوويَصة بةٖعضو ثيَويػتى ْاوى ضوْة ثيَـ

 زةتطاتىَ وةالَّ تا بوةغتة، ٖةبوو نةثطغياض
 بٓيَصة يةطًَسا ؾةو خةيايَى و خةوٕ ٖةَوو

****                          
 ئةغجةوة يغاوى بةٖؤى بهةوة تاقى مشؿيَط
 ؾةوة ناَة ضِؤشةو ناَة زةزات ْيؿاْت نةوٕ
 ناضةناْت ٖةَوو ثيَـ بةثيؿةى َةنة خةو

 خبةوة خؤف ديَطةى بةخةيايَى ثريى يةثاف
****                         

 بهةٕ ثيَوة باظضطاْيت َطؤظاْيَو بة بواضَةزة
 ييَبهةٕ طًةييت ْةبازا ضِاططة، شياْت قافًَةى
 بةزةَىَ طوٍَ وةى  مبيَٓةوة، ئاغايى ٖةوؽ

 بهةٕ طةضووت ية شةٖط نة ظؤضٕ ضاوضٓؤى
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 فهطةنةت ثاٍَ َةٖيَٓة ئةوبةض ئةَبةضو فهطةى
 ؾويَٓةنةت بؤ بةْياظٕ نة ظؤضٕ، نةغاْة ئةو

 خواثيَساواْة ثيؿةى ييَسةض ضاٍَ و فطيازضِةؽ
 ْةوةنةت و َٓساٍَ بؤ َةٖيَٓة ططيإ و ٖاواض

****                         

 زةنات ٖاتوضؤ يةضاوزا وضزة شاْيَهى شيإ
 زةنات زةضووْيـ ية ناض غةَةضةى ئاظاضى
 زةْويَٓىَ يةفةوتاْسٕ خؤى ؾةوزا يةٖعضى
 زةنات يةضِيَعييَٓإ ئاضةظوو بيَهاضةو وةغتاى

****                          
 ثيَهةْني بةؾةويـ َةالويَٓةوة خؤت بةضِؤش

 غةضْةوئ ٖةض بةظؤضى ؾيَوةية يةّ نؤَةيَطاى
 زيَت نؤتايى ظوو بيَفهط بيَسازو والَتى نازيَٓى
 نةَني ْاو زةنةوْة بطغى بةغو تط بيَتاوْى

****                          

 زةٖيًََىَ بةدىَ بضوى بؤ خؤى ئةتواضى طةوضة
 زةنيًََىَ بؤ نؤْى ضِابطزووى بةتايَسا ظةوى ية
 زةضيَٓطيَت زاٖاتوو بؤ ؾيٓايى زةضواظةوة ية

 فيًََىَ تةْيا بؤ نويَطة ضاوى ؾهاوى نؤيَةنةى
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  ْايةٕ بةزةغت نة خؤؾيةنٔ غؤظ و ٖةغت
 بؤْايةٕ خؤؾى زةغت ْةطات، بةئاَاجنيـ

 بةضثيَت تؤظى ْاو خبةضة ئاَاْر بيَ خؤؾى
 ؾايةٕ ْايَئَ ثيَت يوتهة بؤ ْةنةويةوة تاثيَـ

****                         
 ؾها ئيَػهت نة ناتىَ ٖيَوضنةضةوةية ؾةضِاب

 فيؿها بةضاَبةضت َاض زةَى نة توضِةَةبة
 ٖؤَؤش َطؤظى يةطةٍَ زووشَٓتة طةضزووٕ

 نةْيؿها زويطو نؤيًةو يةتةى قاقابة بة زةّ

****                         

 زضؤنطزْة بؤ ئاضةظووى ٖيواو نةَىَ َطؤظ
 يةَطزْة تطغيؿى و غةضغوضَِاْة ثطِ طياْى
 زةنات ضيايإ ئاوزيوى خؤى يازى بؤ فةيةى
 طةضزْة قوالَيى يةْاو زووضيإ ئاوى ٖةضزةّ

****                         
  شيَطبايَى ٖيًَهةى بهاتة زْيا ْاتواْىَ َطؤظ

 َايَى ْاو بؤ بةضيَتةوة غطوؾت ْاؾتواْىَ
  طةضزوْة ٖةَوو زةوضاْى بؤ ضاوى خةيايَى
 ثيَسةَايَى ضِيَطاى ئةطيٓا، زيَٗاتيَهيـ ْاطاتة
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 زةبيٓىَ ٖةظاض بة خؤى يةنيَهى ضاوضٓؤى
 زةَياويَٓىَ ثؿيًة بيَضوة وةى الؾةى زةَى

 ْاتٓاغيَت بةزاْةيةنيـ ٖاوضِيَتةو يةزووْاْسا
 زةقيصيَٓىَ غالَونطزْت يةتطغى يةتةْطاْةزا

****                         

 زضؾتت بؤ يةبضونةوة بوىَ خؤف ضواضزةوضت
 ثؿتت زةططْة بةضز نة يةنةغاْىَ، ضِيَعَةْىَ
 َةزةوة ييو بةغاويًهاْة زوشَٓةناْت و زؤغت
 نوؾتت ظاْياضى بيَ نة ٖةيَهيَؿة، يةنىَ بؤ ئار

****                         
  ًَة و يةطةضزٕ ظجنريت بيت نةوٕ تانؤيًةى
 ؾًة ْيؿتطةنةت شيَطزةغتة، يإ ثازؾابيت
  نيَوةنإ يوضةى ية طويَطِاططتٔ زووضة، خةوْيَهى

 نًة ية ثطِ ضاويإ ٖةضتاوىَ ؾويَٓهةوتةناْت
****                          

 بػتيَٓة يةشيإ غيٓة طويَى الؾةت ْةَاْى ثيَـ
 بةناضبيَٓة فطَيَػو غطِيٓى بؤ ظؤضزاض غاَاْى
  باغى و بووٕ ٖةْاغةيةنة بؤ، بةفيع ٖاؾةى

 ٖةيَوةضيَٓة ئةغطئ ْار بة بيٓى، ْاْت بىَ نة
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 تيَهسةضيَ ييَ ضِؤشى ؾةوو ْاغو زٍَ َطؤظى
 زةضىَ ديَطا بؤْاوةْسى ضِؤشى خةيايَى فهطو

  ٖؤؾة يةْاو َايَدؤضاْى و ٖعض نةّ ئاناضى
 زةضىَ يةدىَ القى و زووزةغت بةثةضؤؾةوة

****                         

 بسات ْيؿإ ناضى تةيط وةى زةبيَت غةضؤى
  تاوزةزات ؾني بةضهةناْى يةتاو ضؤٕ وةى

 ؾياوة َٓسايَيـ بؤ بيَت وتة بؤ نة ْيؿتطة
 باظزةزات الياليةزا خاتوْى بةغةض ضوْهة

****                          
  ٖةيَُةغةْطيَٓة تةوض بةيةى زوونةؽ زاضى

  بسويَٓة بةتةْيا قةزيإ و ؾاضةظابة يةضِةط
 زاضنةضاْسا يةْاو ؾةضَةظاضية ؾهاو نًهى

 زاَةْةويَٓة ثؿتت ْةبيَت، ئاَازة تاباضت

****                         

 بيَ زْيا طةضِيسةى نة زاْيؿة ثرييَو يةتةى
 ديَطابيَ ْاو خؤضى ْإ نة وةالْىَ َطؤظيَو
 خؤثةضغتإ و خؤخؤض يةزيَى بططة ترييَو
 ْابيَ خعَت نةؽ ْةبيَت، بووْيؿت طةض
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  زةبطِيَ خواضظا زةغتى خاٍَ، شةَىَ تةْيا بؤ
 زةَطىَ خةضيهة غاَاْت بؤ ْية، بووْت بؤ

  زةغتةناْت زوو بؿهيَٓىَ َةزة شيإ بة ضِيَطا
 زةفهطىَ زيَت بؤ شيطاْة بة ظؤض نةوٕ تريى

****                          
 زةططيَ طةضزْت ظياتط شيإ ثرتبيَت تةَةْت تا

 تاْةططىَ ؾيَوةى ية زةوضتة ية غاتيَو ٖةَوو
 بطةيت ثيَى نة ْية زضةْط ئاَاجنيَهت ٖيض بؤ

 ططىَ ْيَضري ضِاوضى وةى ضِاثةضِة و ظويَيَٓة خؤت

****                         

 ٖيضة ثطِى ضاضؤنةَإ ،ٖةضٖيضة يةٖيضةوة
 ٖيضة بؤٖةض ضةوغاوة ضيٓى، ييَُاْة نةضاوت
 يةضاوت زةنات ضةنةضة ضؤٕ ضانة ضطؤى

 ٖيضة ٖةض بؤ ضةَاْةوة و ضؤى ضريِبووْةوةى

****                         
 غطوؾت يةْاو زضِْسةية تانة خؤى َطؤظ
 ؾوؾت خؤى ثؿتى  ناتىَ زةَطيَٓىَ بطا

  نيرَبِنيَيةتى طةضزووْسا يةْاو و ظؤضزاضة
 نوؾت خؤى زايهى نة ئاوضِزةزاتةوة، غاتىَ

 
 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

160 
 

 ْةبةخؿيَت ثىَ ئاضاَيت نة َةَطة، ؾتيَو بؤ
 بؿهيَت ثيَى قاضت زوو نة َةططةبةض ضِيَطايةى
 ضةخ بؤ ضِابطزووت و ضِاغت الى بيَٓة زاٖاتووت

 زةفيؿهيَت يةْاو َاضى، ظةَةْسة ضِيَطاى ضِؤخى

****                         

 يةَايَت ضِيَعبططة ظياتط، وةالْىَ زووض خعَى
 زووبايَت ية بطِواْة، بةئامساْسا فطِئ ثيَـ

 بايَساضىَ يةتةى بةضاوضزبهة وضطت غةْطى
 ئايَت ييَوى زوو ية نةزةضِوأْ ظؤضٕ وؾو ييَو

****                         
 خؤظطةية نطزةوةى ثيَويػتى ناض غةضنةوتٓى

 بةديَطةية ثيَويػتى، فهطة تةواوبووْى زواى
 ْابيٓطيَت ٖةضطيع ظةضيازا يةْاو َاغى نطِيٓى
 ثيَطةية زةضواظةى ية ثيَؿهةوتٓيـ ٖؤناضى

****                         
 نايَة و قطضؤى ظؤض نةغيَهى بةضظ يوت َطؤظى

 ظووالَيَة زةْط خةْسةى بؤ بيٓطاوى ٖةْطاوى
 بيَضاضة بؤ زاْاوة خؤى طياْى نة نةغيَهيـ
 ثيايَة بؤ تةواوة ٖاوضِيَى ضؤّ، يةزةّ ٖةشاضيَهة
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 ْةطؤضِيبا ٖةضطيع خؤى ياغاى نة غطوؾت
 با ؾٓةى يةئاغت ْةبوو ناضة ٖيض زوشَٔ
 يةتةْيايى ْةزةنطز َطؤظ بؤ الياليةى َطؤظ

 فطِيبا يةتطغإ تةيطيَو ٖيض زةزيت ْةمشإ

****                         

 بوواية تةيَةنة و بيَفيٌََ غوضِاْى نة نةوٕ
 بوواية فطَيَػو تيٓووى ْةزةبيٓى نةغت
 تط يةنيَهى بؤ طؤضِيبا خؤى نةبؤْى طويَيـ

 بوواية زةغتيَهسا يةْاو زةبوو، زْيا تانؤتايى
****                          

 بيَطويَِ ٖةض غةضطوٍَ زةْيَُة طوٍَ يةثيَسةؾت
 بيَضًَِ ٖةض  شيإ، يةْاو زةططّ ضًَيَو الغهى

 ؾةو َاْطة ٖعضى ْاو زةضيَتة ٖؤؾِ بةتةْيا
 زيَِ ٖيَوضى و ئاضاّ بؤ ؾوأْ ْةى و َةى ٖةض

****                         

 تؤظى بووى ْةبوو نة قؤظى، زْياى نةٖةبووى
 ضِؤظى بةبطياى غةفا و نةيف ْاطاتة ٖيالنيـ

 زاوة يةزْيا باؾؤىل ضًَيَػة و ٖيض َطؤظى ٖةض
 ملبؤظى ثصَةى طةْيوة بؤْى و غوضة ضاوى زوو
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 نطزووة ْاٖةَواض شياْيإ زظى و وزضؤ ْاثانى
 نطزووة وؾو زةؾتيإ ؾيٓايى ضِيَطةٕ غىَ

 َطؤظةناْسا يةْاو ْةَيَٓىَ بووْيإ و نةبيَت
 نطزووة نؤضى ْاَؤبووٕ نة زةبيٓى ئةونات

****                         
 غةضضاوةنةى بؤ ْاضيَتةوة ثاؾةضِؤ ٖةضطيع

 ظةويةنةى قوتيسةزات و ثيَسيَت نؤتايى ظوو
 زاٖاتووؾة بؤ ضِابطزووت ٖاوضِيَى نة واَةظاْة

 ثةمياْةنةى ية زةض بضؤضة ييَهطزيت ْاثانى نة

****                        
 بطؤضِىَ طةضزووٕ زةتواْىَ ٖيَواؾى بة َطؤظ

  طؤضِىَ زيَٓيَتة دةْط و ئاظازى ٖةضخؤؾيةتى
 ْةبيَت بووْى و ْاو يةنؤَةيَطازا ْاثاى طةض

 بٓؤضِىَ يةباخةيَت و الت بيَتة ْاتواْيَت زوشَٔ

****                         

 بهة َافةنةؾت زاواى ٖةضناضيَو نطزْى يةزواى
 َةنة بةْسة بةنؤيًةو ناضيَو ٖيض َافيـ بةبىَ
 زةطؤضِزضيَت بةضزةواّ ْاديَطرية، طةضزووٕ ٖةواى

 َةنة نةؽ بةضاَبةض بيَطِيَعى ٖةضناضيَهيؿسا ية
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 بةزيهطز ٖةضايةنت نة ضِاوةغتة ثةضيَع زووضة
 تيَهطز ضِووى ْاخؤؾى نة وةالَةْىَ، ٖاوضِيَت
 ٖةيَسىَ نةؽ ٖةَوو يةضِووى ناتيهة غجيَسة

 نطز ناضيَهت نة َةبة ظةضزةخةْةف ضاوةضِيَى

****                         

 بهة تاْةييَسةض و ضِياباظ َطؤظى ية ْةفطةت
 بهة بةثيَوةض زةغت زوانةوتٔ بة يةدياتى

 ٖؤؾت ْاو بيَٓة ؾطؤظةنطزٕ تيَطةيؿنت زواى
 بهة َيَطوويةف ية طوَإ و بةناضبيَٓة ضاوت

****                         
 بةضةوشيَطبووٕ يةضاو باؾرتة يةبطغإ َطزٕ
 تيَطبووٕ غو بؤ غةضبةضظية ْاوضاوإ ئاوى

 ضِاغتةقيٓةية َطؤظى َاْاى بيَدةو، ٖةويَساْى
 فيَطبووٕ بؤ قوتاخباْةية ٖيَٓاْيـ ؾهػت

****                          
 الْط غةيطى بؤ بطِؤ ٖيَواف شيإ طؤَاْى بؤ

 باْط وةالََى ْاو بيَتة تا بهة ٖؤؾت ية ثطغياض
 بهة ثيَيةناْت بةض ظةوى غةيطيَهى داضداضة

 زاْط ؾةف نةشايَى خةيايَى بة بٓؤؾة َةى
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 زةضِويَٓىَ ؾيٓايى ؾويَٓيَو يةٖةَوو نةوٕ
 زةوةضيَٓىَ ظةضزى ثةيهى َاوةيةى يةزواى
 زةطةوظيَٓطيَت ضِووةى يةؾيَوةى َطؤظيـ
  !ْاَيَٓىَ ْاويؿى نة َاوةيةى ثاف ْاظاْىَ

****                         

 دواْة ضِةْطى و ضِاظاوةية ضِةوؾتةوة بة َطؤظ
 َيواْة وؾهاْى نة ، نؤَةيَطا بؤ زيَٓىَ ٖةوض

 زةزات ظةوى ْيؿاْى تطغٓانةناْى ثطِ ؾةثؤية
 ثيَوةضنيَؿاْة غةضقايَى دوتياض طةضووى يةْاو

****                          
 َةنة ثةضغتى َاززة و غازةبة ٖةضزةّ
 بهة بةوالَتاْةوة باظضطاْى خؤتسا يةوالَتى
  خؤضْةبيَت تيؿهى نة ْازضةوؾيَتةوة َاْط

 َةنة يةطةٍَ ضوختى ثيَهةْى بؤت نةزوشَٔ

****                         

 ْيية خؤف بؤْى طويَيَو ٖةَوو طةضزووْسا يةْاو
 ْيية وةفا بةالَّ ، ٖةية غالَو ضِيَطايةى يةٖةَوو

 يةشيإ زضيَصتطة تةَةْى َطزٕ نة ٖةضضةْسة،
 غجًَةْيية شيإ وةى ضوْهة، خؤؾة ديَطانةى
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 ئافطةت ضِووَةنة ظؤض بيت ثًةيةنسا يةٖةض
 ْةفطةت ٖاتٓى بؤ زةبيَت زيوةخإ ٖعضت
 ٖؤؾتسا تةواوى بةغةض بايَسةنيَؿيَت ضِغوايى
 ضِيَطةت بطِيٓى بؤ ثؿتة بةنؤيَة زةبيَت ييَت

****                         
 ؾةضِاب زؤغتى بة ببة تاوىَ ثريَةنة ٖؤؾت

 باب نؤضثةيةى بؤ زةغوضِىَ خؤى بؤ طةضزووٕ
 نؤتايى ٖةتا بسة بةشياْت زضيَصة بةبيَسةْطى

 وةيباب يةتطغى فهطزابى ية ْاٖيَٓىَ ٖيَٓسة

****                         

 غةضا بةطةوضةى َةنة خؤت، ٖةبوو ٖةضا نة
 تةوضا بةْونى زايسضِة ئةونات، تيَبطة ييَى تؤ
 يةنرتْني ٖاوتاى ظيإ، ظةضةضو ناتيَو ٖيض
 َةنطا ئاٖى َةٖيَٓةوة، ٖةويَتٓةزا نة ناتىَ

****                         

 زوونةٍَ ييَسةناتة ٖةْاغةت ظؤضزاضيَهة شيإ
 ضونةٍَ ؾويَٓى زةتباتة طةوضةبي، ٖةضضةْس

 تط يةنى بؤ بططة ئاضاّ يةزةغتسا، طويَيَهت نة
 فؿةٍَ و نةّ يةٖؤؾى زووض، بة ٖؤؾيَ خاوةْى

 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

166 
 

 زووإ خةيايَى ية باؾرتة ظؤض َايَيَو ثيَهةوةْاْى
 دوإ نةغى يةٖةظاض بةْطخرتة خؤت ضِةوؾتى

 ثيَٓانا ٖةغتيإ َطؤظ، ظؤضة باف ٖةيَػونةوتى
 ؾوإ بة َةططة بةٖاْةف و بجاضيَعة َايَت ثةظى

****                           

 زةضودريإ بؤ ئةونات، تيَطبهة نؤضثةيةت غهى
 ثريإ بةشاْى ْانةى ٖةغت ْةضةَيَيتةوة تاخؤت

 بسةى ئةجناَى بةْياظى ناضيَو يةٖةض ثةيةَةنة
 تريإ نًَجةى بؤ َةبة غيٓةت مبيَٓةوةو ْياظثاناْة

****                           

 ضووبوو َةى الى بةضةو ٖؤؾِ نة َطؤظىَ يةزاخى
 ضووبوو خؤى يةٖؤف نةضى ، زةنطز يةتاوإ باغى
 ْاوؾاض يةغةَاى ٖةيَططتبوو زةغتى ضِيَباظةنةى يةبةض
 ضووبوو َةؾهةشةْني و زظى بةضةو ضِياباظيةوة يةْاو

****                           
 ضةوغاوةية ضيٓى ضانى ضًةى، وضانى ضؤْى
 ضطيهةية بةضضطاى ضةيَةَةى ضؤضِاونةى ضريِى

 بضٓيَت ضةوغاوةف ضيٓيَهى ضةْس ضاو ضيسةبىَ
 ضطثةية يةضياى نة ضةقيَٓطاوة يؤضى ضواضبايَى
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 ْٗيَٓى ْاو زيَت َةزضنيَٓة طةضضى شيَطزةغتةى تؤية
 زضناْسْى ْٗيَٓى طةضِاْةوةى ْيةو يةضاواْت ضِؤضِؤية
 وةى زضِنيَو واية، يةوضطى خاوةْةنةى ٖةيَضةقيَٓى
 دوإ ثاضاغتٓى فطَيَػهى غةضبًَٓسى و ضِيَعى تؤية

****                            
 يةبةض ضِوْانى َاْط تةْيا زايَغة يةؾويَٓىَ بططة
 ظؤض َةضِواْة و تاويَو ية ديَطايةى غةبطبططة
 ية ٖةض ؾويَٓيَهى نةوٕ بيت ْاضاض زةبىَ مبطى
 بصيَوى غةضبةضظيؿت تةْيا بة زةغتىَ َةططة

****                            
 ْاخؤؾى توؾى نةؽ َةنة نة خؤت ْيتة
 خؤؾى شياْى ضِاغتطؤيى وةى تؤوى ؾويتة

 بةخطاثى خؤتةوة غةضقايَبة ْةى َطؤظى تط
ْاخؤؾى بؤ َطؤظيَهة نة ظيٓسةوةضيَهى ضًَيتة 

****                            
 ٖعض زةّ و ناتى ْية بةضِيَهةوت زيَتة طؤضِىَ
 يةضؤَى ئاو زةضىَ و نؤَةيَطاى ثيَ زةؾؤضىَ
 يةخوزى خؤؾتسا ٖةغتى ثيَٓانةى نة زيَت
بةييَؿاو زيَت و ٖةَوو نةوْى ثيَ زةطؤضِىَ 
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 طةض ٖعضناضيت ْةظاْى، ؾةٍ و ؾيَواوى َةنة
 نة خاوةٕ ثيَوةضبووى، قةت يوتت بةضظ َةنة
 ٖعضئ ٖةضطيع بةْاظ و فيع غةضنةوتوو ْابىَ
 نة ثؿتت ضةَايةوة غةيطى ثيَيةناْت َةنة

****                            
 ْاالَْسٕ بؤ غةوزا، ْاطاتة ٖيض اليةنى ئامسإ
 فهطةيةنى تايَة تابةياْى ييَت زةبىَ بةَيوإ

 خؤى زيَت بؤالت، بيَدةبةضبة يةفهطةى زووض
ٖةضَطؤظة خؤى بهوشى ظيٓسةوةضاْة يةتيٓوإ 

****                            
 نةوٕ ؾيَتاْة بةزةوضى خؤيسا زةوضإ زةنات
 طوىَ بةَطؤظ ْازات نة ضؤٕ طوظةضإ زةنات

 ظيٓسةوةضإ خؤيإ يةبووْى خؤيإ بةطوَأْ
زةوضإ ٖةض ضِؤشةو يةنيَهيإ غةضةو ْطوّ زةنات 

****                            
 َطؤظ نؤؾهى ظويَِ زضوغتسةنات و تاوى زةزات

 غطوؾت ٖؤؾى ثطِزةنات و يةثطِ الْةى تيَهسةزات
 ؾةَؿةَةنويَطة نة ضِؤشى ييَسةبىَ بة ؾةوةظةْط
 تاضيهايى زيَت و وةى طةالَى زاض نةيًةى بازةزات
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 ية نويَوة زةضضوى طةضِاْةوةؾت ٖةضبؤ ْاو ئةويَية
 ظؤضزاض ظوو يةْاو زةضىَ و ضةْس نةغى تطى يةديَية
 بطِواْة ية تةَةْى نوضت ضؤٕ بايَى ططتووة بؤ فطِئ
ثاف نةَيَهى تطيـ نةؽ ْاظاْىَ زةضبةزةضى نويَية 

****                           
 َطؤظ بةيةؾى ْاغهى غيَبةض بؤ خؤى زةنا

 بةزاَاويةوة فهطية يؤضى ثيَػتى ثريى زةنا
 خةيايَى ضةْس غاتةوةختى ية طؤظةيةى ْاوة

يةئةجناَسا غالَو يةضواضثىَ و تةويًََةيةى زةنا 
****                            

 زاَاوى زايسةططىَ، نةغيَو ْياظى ثاى بيَت
 تةْيا بة ثةجنة زةططىَ، زةغتى خوئَ َصإ

 تؤف ييَو بؤ ثيايَة َةى ببة يةزاخى ئةّ و ئةو
 بةيَهو ٖعضئ بططىَ، ٖؤؾت بهة بة ضِووةنيَو

****                            
 ضى َاغى زةتاغاْس؟، ئةطةض طؤّ و ئاو ْةبووبا

 خواز خؤى بةنىَ زةْاغاْس؟، ئةطةض َطؤظ ْةبووبا
 ضايَى تيَٓةزةنةوت، ئةطةض ظةوى ٖةضاى يةغةضْةبا

طةض طوضيػيـ ْةضِظيباية، طا و طؤٍ ْةيسةثػاْس 
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 نة َطؤظ يةى بوختاْى بؤزةنا، خؤظطة بةؾيَتىَ
 نةٖةظاض تاْة ضِووى تيَسةنا، ْةفطةت يةتةواوىَ

 َطؤظ نة ؾيَت بيَت ٖةضناضيَو بهات خؤى ئاظازة
 بؤ شيإ خؤى ثةضيَؿإ زةنا، شيطيـ غةضطةضزاْة

****                            
 بؤ ئاويَو بططية نة ٖاوزةضزى ئةغطيٓت بىَ
 ْةى بؤ َطؤظىَ نة تيٓوى خويَٓى غةضت بىَ

 غةضخةويَو بؿهيَٓة زووض ية خةيايَى ْةبيٓطاو
 يةخؤؾيةى زووضبة نة ئاَاجنى بؤ َةضط بىَ

****                           
 نات دطيوةى تةيطيَهة نة ٖةيَوةزاية بؤ ديَطايةى
 خؤف شياوإ تاَةظضؤى ييهٔ بؤ ضواضثيَى طايةى
 ٖيض نيَويَو وةى غايَى ثاض غةوظايى ييَٓاضِويَتةوة
 ططوثى زاضنةضإ ضاوةضِئَ بؤ نطزْةوةى زةضطايةى

****                            
 يةوضةف ْايةت بؤ الى، نةغىَ خؤى يةوضة ْةبىَ

 َيَطةييـ ؾواْى وضيابيَت،  ْاطا بة ْوؾتةى َةالى
 ٖةض بؤؾةضِاب باؾة، طؤظةيةى نة غةضى ئاوةيَابيَت

 بة يةجنة ضِاْاوةؾيَٓىَ عةباى، َطؤظىَ ْاتةواو ْةبىَ 
 



 April, 2018 ئـــاميـــــان                 نةوزاد مةرطةيى

 

171 
 

 ية نةوْسا ضايَى ظؤضٖةية يةنيَهيؿيإ بؤ تؤية
 سةوت تةبةقةى ئامساْيؿت ؾني نطاوة بةبؤية
 َاٍَ ثيَهةوةَةْىَ يةزْياى نوضت و ظؤض ظيٓسوو
 يةغةضى زةضزةنطيَى و ئاَاجنةنةؾت بؤ ضِؤضِؤية

****                            
 ؾني و ضِؤضِؤى زايو يةبةضضى؟، نةخؤف ْةشياوة 

 ية ْاخؤؾى زووةّ زةنةويَتة ضايَى بيَنب بؤضى؟
 نةْةَاّ بازواى ْةَامن غةْتوض بهةويَتة اليالية

 يةزْياى تط بػوتيَٓطيَِ يإ زيَو مبدوات بةتؤضى؟
****                            

 َطؤظ يةغةض ظةوى باضطةى خةّ و خؤؾى تيَهٓاوة
 ٖةض خؤؾيةتى شيٓطةى ظيٓسةوةضاْى تطى تيَهساوة

بةيَهو بيػرتاو زةطةيةْىَ ، نةغى ظَإ زضيَص زاْاْية
 ضوْهة زايَغةيإ يةغبةى زاوة، بيَسةْطإ َةؾًَةشيَٓة

****                            
 زؤظةخى تط يةثاى ضى؟، زْيا خؤى زؤظةخة

 شيإ يةثاى ضى؟، َطزٕ يةضِيَطاى ٖةَوواْة
 بةتةْيا ظةوى ديَطاى باغة، ٖةغاضة ظؤضٕ
 تاغةض ٖةشاضى يةثاى ضى؟، نة ضِؤظى ظؤضة
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 ٖاوزةضزى شياْت ية ئاَيَعبططة ٖيَؿتا زةْطى بازىَ
 دطة يةئازةّ ٖيض ظيٓسةوةضيَهى بيٓطاو بيَٓاوى ْابىَ
 ضوْهة بةظاووظىَ ْةٖاتووة وةى َطؤظاْى زواى خؤى

 وةى يةنيَ ْؤنةضبيَ و يةنيَ ثازؾابىَ، دياواظى ظؤضة 
****                           
 ْاو زةضووْى ثيػة، ٖةضنةغىَ ضِةَعى ْيؿاْبسات

 َطؤظيَهة ٖةشاض قوتسةزات و زيَى َيٗطةباْى غيػة
 يةالى َطؤظى تط ضانةو ئاظايةتى خؤى زةضزةخات
 خوضثةى تطغٓؤنى ْاوزيَى وةى َيَؿويةى تيػتيػة

****                            
 ضِزيَٓى ظؤض ٖؤناضْيية بؤ ضِةويٓةوةو الضوْى تاوإ

 طةيؿنت بةئاَاْر ْيؿاْةيةنة بؤ نويَِ و ْاوضاوإ
 ٖةض َطؤظة زةضوْى َطؤظى تط زةؾيَويَٓىَ ية زْيازا

 بةتةْيا ويًََة يةزواى ْاو و ْاظْاوإ، يةدياتى ظاْػت
****                            

 نةغىَ نة يةخؤبايى و قؤيَى شيَطؾاْى بةضظ بوو
 يةغةض زاضى غةضةوْطوّ بوو، وةى َةميوْيَهة

 يةنىَ ثيَى ثيَسةنةْىَ و يةنيَهيـ ثيَى غةضغاَة
 غاتىَ نؤتايى زىَ نة ثؿتى وةى طؤضإ خواض بوو
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 يةخةو زابووّ ْاَةيةى زةضووْى ٖةشاْسّ
 ناتىَ بةخةبةضٖامت نة ٖةَوو شياْى ضِظاْسّ
 خةوْيَو ٖاتة ثاٍَ ضاوةنامن بة ؾةنةتباضى

 ظايَِ خؤى بوو نة بةضطى يةبةضزا زضِاْسّ
****                         

 شيإ فيَطى نطزّ نة ضؤٕ ثيَساططّ يةغةض ظةوى
 خؤّ ضِاغت ْيؿاْبسةّ و ْةتطغِ يةبةضظ و ْةوى
 طةوضةيةى، بضونيَو زةٖاضِىَ و بضونرت زيَٓةزةض

 زةضووٕ زيَتة وةالَّ ، ثيِ زةبيَصىَ تؤف ٖةض يةوى
****                         

 ئةطةض يةنىَ ٖةبووبىَ و زوو شٕ بيَٓىَ
 ٖةضطيع ْايبيٓى وةى يةى بيإ الويَٓىَ
 الْةو ثيَدةف زةبيَتة ئاوةضزطاى َيَصوو

 زؤغتى نؤٕ بةططيةزيَٓىَ، زؤغتى تاظةف
****                          

 تاَى يةْاثانى خؤؾرتة، َةى ْةفطةت ييَهطاو
 يازطاضى ثريى يةثةضِةى خوْضةطوٍَ ْاغهرتة
 نة زاواى ضواضَىَ بؤ خويَٓطِيَصيَو ؾياوبيَت

 ضازضطاى ئيَؿى ئةّ ناضة ية تًَجى َةى ثيػرتة
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 ضيٓيَهى نةوٕ يةْاو ْاظو بةضةنةتسا طةوظيوٕ
 ضةْس نؤضثةف يةبيابإ يةبطغا طؤؾتيإ ضِظيوٕ
 بٓاواْى زازثةضوةضى ضِووى ْاغهى يةناّ ضيٓة ؟

 ْاويإ يةناّ ثةضتونى ظيوٕ، غةزةيةنة زةَطٕ
****                           

 بىَ ديَطاو بىَ ْيؿإ، خؤظطة َيَطوويةيةى باّ
 بؤ غايَيَو شياباّ ْةى بؤ غةزةيةى زٍَ ضِووؾإ

ٖةَوو بةْاويَو ْاغطاوٕ ، َيَطووية وةى ؾيَنت
 ْةى زووقاض بؤ تيَهؤؾإ، ؾةف قاضِ ثيَوةبا

****                            
 َةضز ْية ٖةَووؾتىَ بجػىَ بةالواظى و باضيهى 

 زظى وْاثانيـ بةضْاَةيإ نةوتؤتة ْاو تاضيهى
 ٖةضضةْس ئةغتوضبىَ خؤْاططىَ خةياٍَ و خةوٕ

 تؤف فهط بهةوة و بعاْة خؤت ض نةضثةنهاضيهى
****                            

 يةخةوزابووّ زْيا ؾةالقى بةغةضّ زةنيَؿا
 وةى ٖةشاض ئاخِ بؤخؤؾى غبةى ٖةيَسةنيَؿا

 ضؤٕ ؾةضِاب ْةْؤؾِ، يةوزيسةْية ْاخؤؾة
 َةيطيَطِيـ بةَؿيَوةية زيَى ية نةغىَ ْةٖيَؿا
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 َطؤظ فهط يةزْيا بهاتةوة غةضى خؤى زةخوات
 وةى باخيَو بضيَٓيَت و بةضٖةَةنةى ْةخوات
 نةغيَو يةثيَٓاو غةضبةغتى، خؤى بةخت بها

 نةؽ ْاتواْىَ زاٖاتووى يةتابوتى طؤضِغتإ خبات
****                           

 ٖةويَُةزة بؤ شياْيَو، نة تةَةْى بةضبازاوى 
 بؤ ضطنةيةى بططى نة شياْى ىلَ بةفريؤزاوى

 تاواْباض نةغيَهة زووشَٓى ٖاوضِيَهاْت زةْاغىَ
 يةطفتى برتغة، ٖةض بة وتة تةيَةى بؤ زاْاوي

****                            
 ْاظاْطىَ ضاضةْوغى َطؤظ يةزةغتى ئةَة يا ئةو
 ناَيإ ضِؤش ٖةيَسيَٓيَت و ناَيإ زةيهاتةوة ؾةو
 َطؤظ يةتطغى ٖةضزوونيإ نةوتؤتة بيَ فهطى
 يةو تطغاْة ض ِةْطى غوض بووة وةى زووثيَى نةو

****                            
 َةضز ْية باوى ٖوْةضيَو بعاْىَ نوضِةنةؾى وابىَ
 ية ثاف زضويَٓةف ٖةَوو خةضَاْيَو غوض ْابىَ
 زوو ضِووةى وةى يةى ئاو ْايإ ططيَتةوة تاغةض

 طةض نؤيًة بووْى ْةبيَت نةغيـ ْاتواْىَ ثازؾابيَ
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 ٖةَوو ناتىَ فهط و ٖؤف باؾرتٕ ية زوو ضاو 
 ضِاغتى زةزضنيَٓٔ و زةخيةْة ْاو ضاضؤنة داو
 بيٓيٓى بةبىَ ٖؤف، زةضيايةنى بىَ َاغيية
 ٖؤف ثةجنةو ظاضو ظَإ زةناتة تةيَةى ضِاو

****                            
 نةغيَو نة ظاْا بىَ خؤى بةخطاثة زةؾوبٗيَٓىَ
 يةنؤَةيَيَو طؤظة زاْةيةنى خطاخ بةناضزيَٓىَ

 ٖةَوو زضةختىَ بةضوبوَى ؾايةْى خواضزٕ ْيية
 ٖةْسيَ دواْت زةنةٕ، ئةو دواْيـ زةتػوتيَٓىَ

****                            
 خةوْى ئاضةظوو تةْيا يةٖؤؾى ٖةشاضو بىَ ضاضةزاية
 ضِاغتيةنةى تايَة تةْيا ية ْؤؾيٓى زيَؤثى َةي زاية

 طةض خؤظطة زةضَاْى ضاضةغةض بواية بؤ ْةزاضإ
 ئةونات زةتعاْى زوو زيَى نةفة و يةْاو ظةضيازاية

****                            
 ئاضاّ بططة تا ئاضاَى بةغةض ضاوةناْتسا ْةٖاتوة
 زضؤ خاوةْى ضةْس تاقُيَهةو يةبةض َةى ٖةالَتوة
 تائيػتا نةؽ زْياى تطى ْةزيت تا طةؾهة بيططىَ
 دؤضى َطؤظ ظؤضة و ٖةضيةى بة شيٓطةيةى ضِاٖاتوة
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 ضِاغتى و ضانة و زٍَ باؾى ٖاوؾيَوةى ؾةضِابٔ
 طةض ْةؾهئَ ٖيض ؾتيَو ٖاوؾيَوةى ئةوإ ْابٔ
 ٖةضضيت نطز غةضبةضظاْة بة ئةجناَى بطةيةْة
 طةض بوى و نوضِ باؾنب خةغوو خةظوض ظيوضْابٔ

****                           
 خةَى زاخى خؤت بؤخؤت خبةويَٓة يةَةخياْة

 بيَدةّ خاوببةوة خطاثة خايَى خاتوْى زيوةخاْة
 خةّ خبؤضى خةْسةية، خطثؤيَة خةَى بؤزةخوات
 خاتططط خانى خاضاوة بؤ خًبوْةوةى خاوةٕ خاْة

****                           
 نةَايَيَهت ثيَ بةضِيَوة ْةضوو زاواى والَتيَو َةنة
 َةططى بؤبووٕ ؾاْاظيـ َةنة بة باخةٍَ و تةنة
 بوٕ و ْةبووْى َاززة ٖةَوو َطؤظيَهيإ تيَهساوة
 تطغٓاى َةبةو يةتطغى ٖيض نةغيـ غٌَ َةنة

****                           
 فهط ية بووْى خؤت بهةوة يةغةض ضِووى ظةَني

 ضةْس ضطنةيةى ضاو بطيَطِة بةضةو زاَاوو غةَطني
 ثاف نةَيَو يةتاو ظؤضى تةَةٕ ثؿتت زةضةَيَتةوة 
 نةيَةنى ٖةيَضٓطاوت بةٖيَواؾى زةغتسةنات بةضَِني
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 بةْسةيةى الى خوزا يةتؤثى طةضزووٕ بةضظتطة
 َطؤظة الى ئةو ية ٖةَوو طياْساضإ َةظٕ تطة

 ناتىَ َطؤظيَو َطؤظيَهى تط بهوشىَ يةّ ثاْتايةزا
 ْاظاْى ناَيإ زيَدؤؾٔ و ناَةيإ غةَى ظياتطة

****                            
 ٖةض ؾتيَو بهةى، بعاْة نة َطزْى يةزوواية

 ٖةويَساْيَهيـ يةبري بهة نة ْائوَيَسى تيَساية
 ٖيالى يةتاو ئاظاضةناْى ئار وزار ٖةيَسةنيَؿىَ

 ٖؤؾى ئاضاَى ية خةيايَى خةوْى زوضيساية
****                            

 غبةى زْيا بةزةغتى يةنيَهةو زواتط بؤ يةنى تطة
 ناض ضِيَهدةضى ْيَواْيإ، ية ٖةضزوونيإ نةَرتة

 تا ؾؤضِْةنطاوةتةوة الؾةت ، زْيا بةخؤؾى بةضةغةض
 نوثيَو ؾةضِاب بيَٓة نة يةٖةَوو خؤؾيةى خؤؾرتة

****                            
 ٖاوضِيَيةتى نةغيَو َةنة نة ٖاوضِيَى زووشَٓةنةتة
 نةغيَهيـ بالويَٓةوة نة ٖاوبةؾى خةَى غيٓةتة

 ٖةضبؤية تايَة تاَى ، ضِاغتى يةْاو نوثةى َةيساية
 ضِيَطةى زةويَةَةْسى ٖؤؾتة، ظياز طةضِإ يةزْيازا
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 ْةظإ نة بؿفطِىَ ٖةض زةبةْطة، ٖةضغةضزةَيَو بيَت 
 ظاْػتيـ بةييَؿاو يةغةض َطؤظى بةٖعضاوى ضةيةْطة
 ٖةَوو ظةضزةخةْةيةى، يةزوايةتى ططياْى بىَ نؤتايى

بةالَّ بؤ ْةظإ ناتى زضةْطة ، خةوٕ بؤ ظاْا ناتى ظووة
****                         
 بؤ ٖةف ؾيَالْة، غةيطوغةَةضةى ٖؤف تيَهسةض

 ناضونطزةوةى زار يةزٍَ،  بؤ ويَطاْهطزٕ و تيَهساْة
 نةغىَ زةغتى نةغيَهى تط بططىَ خؤى زيَدؤؾسةنات
 ئاضاغتةى فهطو خةيايَى بؤْاو يازةوةضى ضِؤيؿتواْة

****                            
 زيَؤثيَو ؾةضِاب ٖةَوو تةنةبوضيَهى ئةفػاْة زيَٓىَ
 زظيٓيَهى ْازياض ٖةظاض ضانةى بةضظاضى ْاو نؤضِ زيَٓىَ
 َطؤظ خةوى ؾةواْةى بؤ ناضيَهى غبةى زةباتة غةض
 تايَة َويةى ْابيٓىَ نة يةغةض ضِوَةتى غةضزةضزيَٓىَ

****                            
 خةوْبني و خةوْعإ ْةبووّ، بةضةو خةوْت بطزّ

 بيَدةّ ْةبووّ و خةَى غةضخؤضت يةْاو ٖؤف نطزّ
 زوو قاضت بؤ زضوغت نطزّ بؤ بيٓيٓى تاالَوو تاوإ 
 َٓساٍَ بووّ و يةخانيَهى ْةظإ بؤ َطزٕ ثريت نطزّ
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 ظةوى خؤى زاوةتة زةغتى َطؤظ تا ياضى ثيَبها
 بةْازياضى تةيَةى زاْاوة تاغةضى َطؤظى تيَبها
 َيوةى ظؤض زاْاوة تا بةضِووى َطؤظةوة ثيَبهةْىَ
 تاوىَ بة ؾريْى و تاويَهيـ شةٖطيإ بؤ تيَسةنا

****                            
 ظةوى نة زضوغت بوو ثاى بوو ، َطؤظ ويَطاْى نطز
 خسيَوى يةبيابإ بوو، غةطيـ ثاغةواْى زةنطز
 خؤؾى شيإ زةضواظةى بةضِووى ٖةْسيَهاْسا نطزةوة
 زةوةٕ بيَئاطا ٖةغتا و َةميوْيـ ياضى يةغةضنطز

****                            
 شياْى َطؤظى ضةتووٕ، وةْةوظيَهى َةغتى ْاٖيَٓىَ

 زيَى ْائاضاَى، طياْى ظيٓسووى بةغةيَبة غةيَب زيَٓىَ
 ديا يةخؤيؿى، قةخ يةزةغت و ثةجنةى غاقى زةزا
 غيَوةضِة زيَينَ و ئاظاض بةطةضووى ثاضيَٓيـ زةطةيةْىَ

****                            
 َٓسايَيَ نة بيَهةؽ َابىَ، ٖةضزةّ خوئَ يةزيَى زىَ
 دياواظى ْية يةطةٍَ َطؤظىَ يةْاو نؤَةٍَ بةْسة بىَ
 ياغاى ٖيض طةييَهيـ وةى خؤى ضِاغتى ْاباتة غةض

 ئةويـ بةزوو ثيَى خؤى زىَ، ياغا تةْيا بؤ ٖةشاضة
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 بةغة ططيإ، ديٗإ بيَٓة ْاو ثيايَةيةنى ضِووٕ
 ئةوةْسة بصى، نة ٖؤف و دةغتةت ظيٓسووٕ
 الؾةى تؤف نؤٕ زةبيَ و ظةوى تةختى زةنات

 ضِةمشايَيَهى يةغةض ٖةيَسةزات بةزةغتى ضةتووٕ
****                              

 ظاْػت الى نةغيَهة نة تايَى ية شياْيسا ضةؾتبىَ
 طةضيسةى زْيابيَ و ناتىَ ية نةالوةيةنسا نةوتبىَ

 خؤض بةٖيَعة، طةضَى زةزاتة طؿت ٖةغاضةنإ
 خؤظطة بةَطؤظيَهيـ يةزْيا بوبيَتةوةو خةوتبىَ

****                              
 َيٗطةباْى ناتيَ دواْة، نة خطاثةى ييَوة زووضبىَ
 َاغيـ غاتىَ ئاظازة، نة ضِاوضيإ ثؿتيإ نوضِبىَ
 ؾيَط ٖةضضةْس ظايَُة داضداضيـ زةنةويَتة ْاوتؤضِ
 َةضديـ ْيية ٖةَوو زضةختىَ يةبةٖاضزا غةوظبىَ

****                               
 َةالواْى باف غةضةتا يةطؤَيَهةوة زةغت ثيَسةنات
 ثاؾإ يةضِؤخى زةضياوة بةضةو قوالَيى َةية زةنات
 باؾرتئ زاْا نةغيَهة ، نة بًَىَ ٖيض ْاظامن ية شيإ

ْةظإ نةغيَهى ظاْاية، نةضى بؤ وةالَّ ثؿت تيَسةنات 
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 يةزواى ٖةضؾتىَ بطةضِيَى يةنؤتايسا ثيَى زةطةى
 وةى َيوة ية غةضةتازا فةضيهى و زواتط زةطةى
 ثيَـ ئةوةى زةغت يةؾتىَ بسةى دوإ غةيطنة
 ٖةَوو ضِيَطايةى بربِة، ضوْهة بة ظاْني زةطةى

****                            
 ضاوةضِيَهةضى خؤظطة، ؾةو بةبطيٓساضى زةخةوىَ
 غةيطى غةض ضيا زةنا، ٖانا نةى ضِؤشى زةضنةوىَ
 ناتيَو ٖةغتسةنات نة خؤض يةبةضظى ئامساْساية
 ٖةض يةخةيايَى يوتهةزاية بةيَهو ضِؤشىَ غةضنةوىَ

****                            
 نة ويػتت َطؤظىَ بٓاغيتةوة ْةخؿةى ضاوى بهيَؿة
 فطياى زوو زةغتى ضةثةيَت بهةوة يةثيػى زةضيهيَؿة
 َطؤظيَو طوَإ يةٖؤؾيسا ْةبىَ بةضةو ضِووخإ زةضِوا

زاٖاتوى ٖةَوو غايَيَهى وةى ثيَطاضة ثطِيةتى ية نيَؿة 
****                            

 يةتةى ٖةَوو ؾتيَهى قيَعةوٕ دواْيَو زةبيٓطىَ
 يةطؿت ؾويَٓيَهى نةوٕ ٖةض َيٗطةباْة زةنوشضىَ

 َةي يةْاو ثيايَةيةى بجاضيَعة نة بطاطةوضةى طؿتياْة
 ٖةضخاوةٕ فهطةؾة يةْاوياْسا يةبيَصيٓطسا زةبيَصضىَ
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 ثيايَةيةى َةى ٖةظاض زيٓساضى ْاثاى و ضِياباظ زيَٓىَ
 َةى ضِاغتى زةزضنيَٓىَ و فطَيَػهى ضِاغتى زةوةضيَٓىَ

 نةوْيـ نةياغاناْى بةثانى و تاَةظضؤ بطزباية غةض
 نةغىَ ْةزةبوو نة بيتواْيبا بؤالى خؤى ضِاَى بيَٓىَ

****                            
 بؤية َطؤظى ضِاغت ثةْا بؤَةى زةبا، ضِاغتى نةَة

 غطوؾت تيٓوى خويَٓيةتى و ٖةْاغةو شياْى ييَسةبا
 طةض ٖةَوو نةؽ بطابا، بيَطاْةيةى بووْى ْةزةبوو
 بةضشةوةْسى ْيَواْة و ًَى ئةغتوضو باضيو ؾهسةبا

****                            
 ظةوى بةيَغيَهة و بة زاويَهى ْازياض ٖةيَواغطاوة
 يةْاو ٖةوايةنة و تةَةْى ية زووضةوة ظاْطاوة
 ضِؤش زواى ضِؤش نؤْرت زةبيَت و ئاوى ْاوى ْاَيَٓىَ
 يةطةٍَ ضةْس ٖةغاضةى تط، بة ياغا ضِاٖيَٓطاوة

****                            
 خو ضةْس دؤض زةضوْى يةْاو َطؤظةناْسا ضاْسووة
 وةى زضةختةنإ ٖةضيةنةياْى يةؾويَينَ ضواْسووة

 يةيةنيَهسا ثانةو يةيةنيَهسا ثيػةو يةيةنيَسا تيَهةٍَ
 ٖةضغيَهيإ يةْاو خؤيإ َايَى يةنرتيإ ؾيَواْسوة
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 ٖةَوو ؾتىَ ية طةضزوْسا بة ئةقٌَ و ظاْايى زاْطاوة
 خوزاف تاّ و بؤٕ و دةغتةى تائيَػتا ْةظاْطاوة
 نةواتة خوزا بةضثطغى ٖةَوو ئةقًَيَهة ية نةوْسا
 ٖةضؾتيَهيؿى وةزيٗيَٓابىَ بة ئةقٌَ ْاوى ييَٓاوة

****                            
 ٖةَوو الؾةيةى زةَطىَ تةْاْةت ئةقٌَ زةَيَينَ
 ٖةض فهطةى تاظةف طوجناوتطة ية فهطةى زويَينَ

 َطؤظ ية زاٖيَٓاْةناْى نؤْةوة فيَطي ؾتةنإ بووة
 غةضغاَة بة الْهةيةى، نة نؤضثةى تيَسا ضِازةشيَٓىَ

****                            
 طةض ٖؤف ْةبووبا ٖيض ؾتيَو ْةزةبوو بووْى 
 نة خطاخ و ضاى ْةبا َطزٕ زةبيٓطا بةضِووْى 
 بووْى َطؤظ بةبووْى خوزاوة بةْسة ية نةوْسا

 خاٍَ ْايةتة غةض ضِووى خاتووْى، نةنؤيًة ْةبىَ
****                            

 ٖةضضةْس زةغةالَتت ٖةبىَ ضِؤشىَ بةضبا زةنةوىَ
 ٖةضضى ثةيةوةضيؿة بةدووتبايَى خؤى زةنةوىَ

 ئةَطِؤ ثازؾاى، غبةى نؤيًةيةنى ٖؤف خؤظطاوى
 زضةخت خؤى دواْة، بةالَّ يةطةٍَ باضإ تيَسةنةوىَ
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 يةنوىَ يةنػاْى ٖةبوو ضِوو يةو ْاوضةية بهة
 ياضَةتى ٖةشاضإ بسة و ْاوضاواْيإ َاض بهة
 ٖيض َطؤظيَهيـ تاغةض ْاَيَٓيَتةوة بةنؤيًةيى 
 زووض يةثًة بووةغتةو ضاوةضِيَى ْةَاْيإ بهة

****                            
 ئاظازى بووْى ٖةية نة يةنػاْى بووْى ٖةبىَ
 ثيايَةف  ٖيوابطِاوة نة َةخيؤضى يةزةوض ْةبىَ
 َطؤظ بؤ قاغجةى نةو زةططية و الؾةؾى زةخوات

 زةْطى بيَضووى ْابيػتىَ نة يةططيإ َاْسوو زةبىَ
 ****                                

 يةخةوزا خةوْيَو خعاية ْاو خةَى خةيايَِ
 خةْسةى زةخواضز و خؤفيسةنطز ية خةظايَِ
 خيَطا بوو ية خواضزْى خؤيَى خاْةى خطثٔ
 خةضَاْى خؤؾهطزبوو ية خانى ضِووبةخايَِ

 ****                                 
 َــطؤظ  بةضزةواّ  زةطةضِىَ يــة ْــاو نــةوٕ 

 بةضزةواّ  ٖيَطف زةنــاتة  غــةض خــةوٕ
 زةطةضِىَ تــا ْٗيَٓى بــؤ ٖؤؾى  ئــاؾهطانات

 يــةْــاو نــةوٕ زووشَٓى يةنٔ و ٖاوتاى نةوٕ
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 ٖةَوو غاَاْى زْيا ْاطات بة ظةضزةخةْةيةى
 غاَاْى زْيا ئةجناَةنةى زةضِواتة نةالوةيةى
 ْاطات بة بةضظى ثيايَةى بةضزةّ ضؤّ و ناْياو
 نة غةضت ئايَؤظ ْةبيَت، ناضت ْية بة ؾاْةيةى

****                            
 ٖــةَوو َــطؤظةنإ يــة ٖؤؾسا دياواظٕ

 َــطؤظــةنــإ ٖــؤؾيإ خــايَني و بيَٓاظٕ
 يــةٖــؤؾسا زةبــعوئَ وةى َـتاف ضِووتـتةيَة

 ديــاواظٕ نـتة زةططئ و خــوضاو و بيَطِاظٕ
****                                 

 غاَاْى زْيا ضطنةيةى شياْى ثيَ ْاطةضِيَتةوة
 خطاثة زووضِووة و َطؤظى ثىَ ضِاغت ْابيَتةوة

 ثانى و زيَػؤظى ٖوْةضٕ زةبيَ َطؤظ بيآْاغىَ
 خطاثة زشى ضانةية و زةضواظةى ثيَٓانطيَتةوة

****                                 
 بة ؾتيَو زةغت ثيَبهة ئةجناَةنةؾى ٖةضوابىَ

 طةض طوضط خؤى بهاتة ضِيَوى ، ؾيَط ييَى ضِاظى ْابىَ
 َطؤظ ية نؤتايى َةضط ئاَازةية بؤ ثطغياضنطزٕ
 ثيَضةواْةؾبى ييَت ْاتطغىَ، نة ٖؤؾت بيَتواْابىَ
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 ٖؤف زةبيَت والَت بةضِيَوة بةضيَ ثيَـ ئايني
 وةى ضؤٕ ٖةشاض بؤ ٖةشاضة بةبىَ يةخؤبايني
 ٖةض َطؤظى باف، ضِةوؾت بةضظى زةْاغيَٓىَ

 ضاوةضِيَى َاْط ْانا، طةض نؤضى بيَت يإ ظايني
****                             

 شيإ ٖةَوو َطؤظةناْى ثىَ تيَط ْإ ْابىَ
 طةض يةنػإ بيَت، ئةوا ٖةشاض بطغى ْابىَ
 َطؤظى باف ظؤضة، بةالَّ نطزاض بىَ بووْة

 نة طةزةف تيَط ْةبىَ، زةغتيـ وظةى ْابىَ
 ****                              

 ضِيَطاى زووض بططةو ضِوْانى بؤ خؤت بيَٓةوة
 ْاخؤؾى  وةالْىَ و ئاضةظووةناْت بطةضِيَٓةوة
 ية ٖةظاض خطاثةزا بةزواى ضانةيةنسا ويًََبة

 ضانة ئةجناَبسةو ويَٓةى خؤتى تيَسا ببيٓةوة
 ****                             

تؤيَةنطزْةوة طةض ٖيَواؾبىَ، طةوضةية ظةبطى 
خؤى ىلَ بجاضيَعة، يةواْةية بيَت و ثيَى مبطى 
 ضِةؾةبا ظؤض بةٖيَعتطة ية فووى تؤ و ؾةَاٍَ
 خؤ تؤ ئاشةٍَ ْيت، َطؤظى و خاوةْى ٖعضي
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ضِؤشىَ زازيَت، ئيَُة زةبيٓةوة بةوةى نة زةَاْةوىَ 
تايَى ضةوغاْسْةوة ٖـةضطيع يةضاوَإ ْانةوىَ 
تؤيَة زةنةيٓةوة ٖةض ييَطةوة تا زةطاتة َةدوؽ 
ضِؤشطاضيَهة، نؤتايي زْيا، يةضيانإ زةضزةنةوىَ 

****                          

خــؤضى ضِوخػــاضت ٖــاتـتـة بــةض ضِووّ 
وا زةضنـــةوت بــؤ َــٔ و بــؤ َــةضزووّ 

شيــإ زايــة قــاقــاى ثيَهةْني بــؤ تــؤ 
 ئــةو ضِؤشة زْيــا بــؤَــٔ بوو بــة ؾووّ

 ****                              
ظةضزةى ثــاييعة و يكــى زاض تــاظية بــاضة 

ظغتإ يــةضِيَطايــة، يــاضى َــٔ غــةَباضة 
غةوظايى زْيــا وا َــاويــةتــى تـةَــةْيَو 

 يـةئيَػتاوة َــٔ بريّ الى شواْــى يــاضة
 ****                              

ضؤَى ئةغطئ بؤ ياض ظةضياية يةضاوّ 
زيَـت و ضِازةبطىَ وةى ؾةو بىَ ٖةتاوّ 
ؾةو ض بةالَيةنة وا ييَِ زووضزةخاتةوة 
 َٔ بـؤ زيسةْى ياض ٖةضزةّ ثةؾؤناوّ
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ثريى بةضؤنى ططتى و شياْت تةواو نؤتايى ٖات 
 زةضضووى ية شيإ و ضةْس ْةوةف بةزواتساٖات
نىَ ٖات و وتى ئةَة باثرية طةوضةى َٔ بوو ؟ 

زةضووْت ؾاز ، َٔ ضِؤيؿتِ و فطيؿتةى زاز ٖات 
 

 


