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 )پەًجـەکاى(

 

 

(٠١) 
 زە پەًجـە
 لەو زێیـە

 ئاو هەڵسەهێٌجي
 هاًگا زەزۆضـــي
 هەضــکە زەژەًي
 تەضــی زەڕێسـي.

 
(٤) 

 پێٌج پەًجـە
 لەو هاڵـە

 پەرزەی سـەر پەًجەرەکاى الزەزەى
 زەزەى گىڵی ئیٌجاًەکاى ئاو

 لەتەرزەم ئاوێٌەی ڕووم
 پرچی  یار

 .ضــاًە زەکەى
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(٣) 

 چىار پەًجـە
 لە کەًار ئەو زەریایە

 کرێوی زژە ذۆر
 لە پێسـتی تڕۆًزی پەریزازێک

 هەڵسەسـىوى
 تیطــکەکاًی کۆڵن و  سـیٌەی

 لێزەرى
 زەتریسـکێٌەوەهەرکە 

 چاواى ڕۆضــەى زەکەًەوە.
 
(٢) 

 ســی پەًجـەی ژًێک
 سـاڵێهەهىو 

 ی ضــىتات (٠١لە )
 وەک هەرزەکار
 لەسـەر کارتێک

 زڵێک زەًەذطــیٌێ و
 لە ژێریسا زەًىوسـێ

 "ئەم ڕۆژەت پیرۆز، گیاًەکەم".
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(١) 

 زوو پەًجـەی ًاسـکۆڵە
 هەهىو تەیاًییەک

 تە کەوچکێکی زیىویي
 چایطــیرەکەی تێکسەزاو

 ذۆضــەویسـتیی
 زڵی ذۆی و زڵی هي

 ڕۆحـسازایەڵەی لە ـٌجاًی 
 جىاى جىاى

 تێکەاڵو زەکا.
 
(٠) 

 یـەک پەًجـە
 لە ًاو جەرگەی ضـــارەکەم

 هەر یەک پەًجـە
 سـەرالەتەرزەرگای کۆًە

 تە چىارزە ـیطـــەک
 ژًێـک

 تاًی ذىێي زەکا.ذەڵ
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 )هـەڵـەبجـە(
 
 

 تا لێت هەڵگەڕێٌەوە و
 پطـــت لە تەهەضـــتەکەی تۆ تکەى

 تؿ لە تەهەضـــتەکەی تۆ تکەى
 تۆًیتە 

 جىاًتریي و
 ذۆضـــتریي

 هیىەی تاخ و ڕەزەکاًی  تۆ
 هاتي ئەواًیاى ذٌکاًس

 هاتي ئەواًیاى سـىوتاًس
 تە تۆًی ســێىەکەی تۆ

 کاًی و ڕووتار و تاغ و ڕەزیاى
 کىضــت

 کۆتر و ئاسـک و کار و تازیاى
 کىضــت
 و ذىًچە و کاڵێ و ًازیاى ذاوەر
 کىضــت
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 ذەًی تىوى، گىتیاى:
 لە زڵی کىرزاىئۆذەی! 

 هاى کىضــت )ذىزا(
 ( سـاڵ٢٢لێ ... پاش )

 زیىاری هەر هاڵێک تە
 لە هەڵەتجە

 )اللە(یەک
 هەڵىاســراوە،

 لە  ضـــەکرەســێى
 ضــیریٌترە
 هەڵەتجە

 لە  ســىور ســێى
 جىاًترە

 هەڵەتجە.
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 )پیٌجی ئادار(
 

 
 ضــەو:

 ڕازەژاًسضــار،  لە ًاو کىورەی سـتەهسا ذۆی 
 سەکرزوزەواًەی ئاگری تۆ سـثەیٌێ لە پێضــاخ، پى

 زایک، تەسـۆز الیەالیەکی زەگىتەوە
 لەت پێطــتر ًەتیسـترا تىو

 ٌىو، ذىێٌی تەر پێی ذۆی ًۆش زەکرز.یضــەلام، ت
 

 ســەحەر:
 تەوێڵی گەًج  لەگەڵ ـیطــەک ضــەڕی زەکرز

 سـیٌەی کچاى  تىوى تە لەلؽاًی ئازازی
 ێوەڕە و تەرچیػ و گۆپاڵتەورزاس و پ

 ضــیطــەی زەرگا و پەًجەری
 زیٌساًەکاًیاى

 ىًس هەڵسەکێطــالە هێرڕا ت
 ژًێک. .. سـىوتاو

 :لەسـەرتاى هاواڕی زەکرز
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 "لىرتاًتـاى تن، ًەێٌـەوە،
 ًەێٌەوە،

 تا هەڵۆم تۆ ًەهێٌٌـەوە
 لىرتاًتـاى تن

 لىرتاًتـاى تن!"
 

 چێطــتٌگاواى:
 زەهات تۆ ضــار و ضــاخئازازی، تازە 

 گزًگی ذۆی ضــاتاش تکا
 ئێسـتاش ذىێٌی چۆڕاوەی ضــەهیس هەر هەڵوی لێهەڵسەسـتا

 'ئەی پێطــوەرگە" لەسـەر زاراى  وەکى تەـر زازەتاری
 زاهە پڕ لەـیطــەکەکاى

 لە تاو ئازار ذۆیاى لە ذۆڵێ وەرزەزا
 تەاڵم  هەرگیز ًەزەگریاى.

 گەڕا، ذۆر تىو.ئازازی، تە ئاسـواًەزا هەڵسە
 ذۆرێکی تیطــک سـىور سـىور سـىور.
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 پاضــٌیىەڕۆ:
 لەسـەر ضــاى ذسر، تەلەوزیۆًێک

 ضاگەضکە تىو، ڕایسەکرز
 ڕازەکێطــا ، هێز و کىرسـییەکی تەزوای ذۆیساوسـىو

 عەلۆ، چىار کالضــٌکۆؾ و زوو زەهاًچە و زوورتیٌێکی
 کرزتىوذۆی ی  لۆڵزوو لە 

         ًەجوەی زێڕی لەسـەر ضــاًی ذۆیهٌساڵێک، سـێ 
 تەسـتثىو

 ڕاوەسـتا تىو تەزووریهۆهەر، زوور
 وەک ضــێت  لە سـەری ذۆی زەزا

 ئایطــەگىڵ تە گریاًێک زەم تەذەًسە
 تە ذەًسەیەک پڕ لە گریاى

 یاذەی هەهىواًی زەگرت و  لێی زەیپرسـیي:
 "تىذىا، هەڵۆتاى زیتـەوە؟

 هي تىذىا، پێن تڵێي لە کىێیـە،
 ذۆم زەچن زەیهێٌوـەوە.هي 

 
٠٢٠٢/  ٣/  ٥  
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 )عـەدۆ(

 

 
 حەـتا و زوو ـریطــتەی چاوڕەضــی

 تسـک لەتراًی گەًن ڕەًگ
 سـەریاى لە زەرگای تەهەضــت زەرهێٌاوە و

 یەک کۆڕاڵ
 تە هاژەی تىلثىل و

 چەهچەهەی سـۆالڤ و
 زایەڵەی ذىزا
 تاًگ زەکەى:

 عــەزۆۆۆۆۆۆ ...عــەزۆۆۆۆۆۆ ... عــەزۆۆۆۆۆۆ ... 
 عـەزۆ، هەر ذەریکی  پاککرزًەوەی

 تەر زەرگای تەهەضــتە
 تە ترژاًگاى  گەسـکی زەزا
 تە ـرهێسـکاى زەیڕضــیٌێ

 تە ئاهی سـەرزی  گىالوپژێٌی زەکا
 حەـتا و زوو ـریطــتە

 یەک کۆڕاڵ
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 تە ڕێژًەی   ضــەهاڵ و
 تە ضــٌەی تاراى و
 تە  ًەؼوەی ذىزا

 تاًگ زەکەى:
 عــەزۆۆۆۆۆۆ ... عــەزۆۆۆۆۆۆ ... عــەزۆۆۆۆۆۆ ...

 عـەزۆ  زەسـتێکی  لەسـەر زەرگای تەهەضــتە و
 زەسـتێکی لە سـەر ضــۆسـتەکەی ئاکرێ

 عـەزۆ زەڵێ
 هي تچوە تەهەضــتێ

 ئەزی کێ
 گەسـکاى لە ئاکرێ زەزا؟

 

 

 

 

 
 

 
عەدۆ ئەو کەناسـەی شــاری )ئاکرێ( یە کە لە کاتی پاککردنەوەی 

(٢١/٢٢/٠٢٠٢قامی ئەو شــارە، ئۆتۆمبیل لێیدا و کوشــتی. )شــە  
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 (٠٢٠٤ی  گاڕەی ٤١)
 

 
 تثىرە ئەم تەیاًییە

 هەر ســىورە گىڵێ
 هي پەًجەی تۆ زەتەم

 ئاڵە تە زڵۆپە ذىێٌی گەضــی گاڕە
 تثىرە

 حەزًاکەم
 تەم تەیاًییە

 لێىاًت ئاڵ تکەم
 تە هاچی ئەو گىڵە زاهسارە.

 
*** 

 تەیاًییەتثىرە ئەم 
 هەر ضـــىوضـــە عەترێ
 هي زەســتی تۆ زەتەم

 پڕە لە هسـکی
 ئارەلەی ًێىضــاًی

 ژًە گەریالکاًی گاڕە
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 تثىرە

 حەززەکەم
 لە ڕۆژێک

 پیرۆزتر لەم ڕۆژە
 تە لێىاى

 گەرزاًەوە  وگەرزًت
 تۆًرۆضــکەم

 ەم  هســکە تۆًسارە.تەتۆًی ئ

 
*** 

 هــۆ... هـــۆ...  ژًە چاوڕەضـــەکە!
 تا ئەم تەیاًییە

 لە جیاتی گىڵی ســۆر
 لە تاتی گاڵهۆر

 پێطــکێطــت کەم
 ذەًسەیەکی سـەرلێىی

 گیژۆڵە گەریالیەکی گاڕە
 ذەًسەیەک
 ســپی سـپی

 ســپیتر  لە تەـرەکەی گاڕە
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 گەرم گەرم
 گەرهتر لە زڵەکەی گاڕە

 سـەرضـــێتتر
 چەکی سـەرضــاًی لە

 ژًە گەریالکاًی
 تاوەضــی گاڕە.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.* گاڵمۆر: ناوی شـــووشـــە گواڵوێکی ژنانەیە           
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 )عـەیطــــەگروکـە(

 
 

 زیســاى زەرێن،
 ئەوڕۆکر تەرێ ســثیاًێ،  وا زەیٌی ذۆتاًی تسەًێ

 وەک تە پێص زەرکی هارێ هاوڕێ حەیراًێ زازەهات
 تەرێ ســثیاًێ،

 زەرێن ڕاوەسـتاتىو
 گەلەک تە سـەرتڵٌسیلە زەرکی ذۆضـــٌاواى گەلەک 

 زەرێن تە پۆتیٌەکی چەکوە کۆییاًی
 تە چارۆگەکی پەًجەی عیفەتێ

 هەڵاڵ هەڵاڵ گەرەک ضــیرییٌە لەتەر عایطــەگىرێ
 ذىزا زەیزاًێ.

*** 
 زەوجا گىتن عەیطـــەگىرێ

 گۆتەًسی کۆییاى گەلەک ذۆضـــە
 ئەوەلی هاًگی زەرێ تىهاراى
 لە زەضـــتی  کاولە هاهىوًێ

 رگ و ڕەضــوار و حاجیلە و تەیثىوًێلە ًاو هێ
 ؼائیٌی زەسـتڕەش  پێ ًەزاًێ. زاڵـن، تۆ چاوێ گىڕێ، تا

 
*** 
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 حـەیـراى زەرێـن ... تاتـە، زەرێـن حـەیـراى،
 گاززەکەم، زەرێن لەسـیلەی زروێص ذسری

 ئەهي لۆیە گەلەک سـەرزاری وا گىرج و گۆر و چاو
 تە کلی گەرزى کۆییوە 

 زەروێص ذسری زەرین لە سـیلەی
 ئەهي زەچوە سـەر گرزی هیرسـەیسی حاجی تۆـیمی

 زەڕۆهەوە  ئەضــکەوتی ئاوەگرزی ذۆهاى
 ئەوا لە گێی هٌی ذاًەوێراًێ

 گەلەک گەلەک ذۆش زێ
 زەًگی لازو لىریٌگاى

 لەگەڵ الوکی هاوڕێیاى
 تۆیە عەیطـــەگىر زەرێ

 تریا هي تاجگر و ذەًجەرچیٌەی سـەًگەراى تىوهایە
 ـەسـلێ زەری تىهاراىهەهىو 

 ترام لە زەرکی لیسـەری
 لە پاًکی سـەر سـەرایە

 لە کلکەی چٌارۆکی تڵثاسـاى
 لە جىوتە هەرلەزی

 تاپیر ـەلێ ئەحوەزی و
 ضــێری جاهی

 ترا ئەهي زەرێن لە پیرە هەولێرێن.
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 حـەیـراى زەرێـن ... تاتـە، زەرێـن حـەیـراى،

 چەًسی گاززەکەم و گاززەکەم
 گىرێ،  ضـــۆڕەگىرێزەرێن 

 زەتۆ سـەری ذۆتن لۆ ترًسکە گەرزەًێ
 ذەریتە و ـیطــەکساى زێٌەزەرێ

 ئەهي سـىًسەکن ذىارزیە
 لەپاش تەژًی گەڵەگەت و

 لەز و زەهاًچەی کاکە هحەهەزی
 لەزًیایە چیسی ًاکەم سـەـەرێ.

 
*** 

 حـەیـراى زەرێـن ... تاتـە، زەرێـن حـەیـراى،
 سـەرێ هي چەًس زێطـــی

 ی هٌی  تەذاًەوێراًێ تە لێىەلێىەزر
 ئەهي هەهىو ـەسـڵی تىهاراى

 تۆذۆم زێوە زەوری تۆپزاوا و هەرهۆتەی ذارە ســێىە
 چیثکەم گروکە و حاجیلە و تەیثىوى

 هەهىوی هەسـتایٌە پێىە
 جاًگۆ ًازاًي ســەتارەت تە چاوێ تەژًی تڵٌس و

 لەز وزەهاًچەی هحەهەزی
 پەضـــێىە.زر هٌی ذاًەوێراًێ گەلەک گەلەک 
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 حـەیـراى زەرێـن ... تاتـە، زەرێـن حـەیـراى،
 زەوڕۆکە تەری ئێىارێ عایطــەگىر زەرێتە

 هاوڕێ حەهەالوە
 ئەتى سـەرێ چەًس سـاراًە ضــاری لۆچە ضــاهێت کىوتاوە

 هارت وێراى تی
 ذەًاوکەی تە هۆری و هەرجاًت لەهي چاوە

 حەهەالو زەڵێ:
 تىذىا زایە

 جارێ زەچوە وراتی لۆچە ضــاهێ سـەترم لێثگرە تا
 زەهاًچەی لە لەزاى زەـرۆضــن لۆت

 زەزەم تە سـىورە هەرجاًێ
 لیرسـی ذەًجەری زەتاًین زەـرۆضــن

 لۆت زەزەم تە لەًەـرێ
 عەیطــەگىر زەرێ

 وەی چاوی زایکت کۆرتی، ئەهي ًاهەوێ
 ڕەتی لێن تەهیرات تی هۆری و هەرجاى

 لەًەـر تە کفٌن زاکرێ.
 

*** 
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 حـەیـراى زەرێـن ... تاتـە، زەرێـن حـەیـراى،
 حەهەالو زەرێ

 گەر سـەر سـەـیٌی تەسـەر هارە زیاًاًسا زەڕواًێ
 زەهگۆتە تەژًێ ضــیٌثۆوەی تەزار و ضــىولکی جەالزاًی

 زائیرەی ئەهٌی هەولێرێ
 زەتێ لەـی زًجیراى تپچڕیٌن

 لە زیٌساًێ تەعسـیاى وەزەرێٌن زایە عەیطـــەگىرێ
 رە ئەوجا هاویي گەلەک گەلەک گەرهایەزەتۆ وە

 لەتۆ ذۆهاى ئەهي کەپرەکی
 لۆتى زەکەم لەسـەری کۆسـارێ.

 
*** 

 حـەیـراى زەرێـن ... تاتـە، زەرێـن حـەیـراى،
 حەهەالو زەرێ

 تٌاؼەی کەپرێ زازەًێن لە سـۆتکەی
 زیىاری زەکەم تە لەًەـرێ

 ێکاریتەی زاوێوی لە تاسـکی ذۆم  و  ڕۆسـتەم و تەضــسار
 سـەری زەگرم تە چەکىوضــی ذۆم  و زاسـی سـەپاًێ

 ذۆرەئاوی زەکەم  تە سـىورهەی تي پێی کاوێسـی
 هارًجی زەکەم تەذاسـە ڕەًگی سـۆڕاوێ

 زەیرضــێٌن تە گىروای تي تسـکی ـریطــتە ًاززارێ
 ئەوجا ضــەوێ

 لە سـێ تارێ ًیىەضــەوێ
 زەسـتی تەژًی ئەوی ضـــۆڕە ضــەهیسی زەگرم
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 زەیثەهە ًاو کەپرە سـىورێ، ضــەوتای ضــەواًی لێسا
 چاوەکەم تۆًی تڕوا

 تەسـەر وراتی کۆیە و هەولێرێ
 حەیراى،

 لە ذۆم زرکزێ
 تەژى تریٌساری سـەرە ًێزێ

 ئەهي هەهىو ـەسـڵی تىهاراى
 لەتۆذۆم تثام ئێطــکچی
 هارەکەی عەێطــەگرۆکێ

 لە پێص و پطــتی سـەر تەهتىهاًێ
 لە زارکی تاواجی

 ًەوەڵاڵ لە سـەر هەیثە سـىڵتاًێ
 حەیراى زەرێن

 لە لىاًی کاًی سـۆرکێ
 لە سـپیلکی گرزە سـپیاًێ

 هەروا زێٌە ذىار
 تسـکطــۆڕی کۆییاى و

 چاوتەڵەکی  کاـرۆضــیاى
 ـەسـلەکی زەرێن هاویٌە لەسـەری کۆسـاری
 لەسـەر کاًی کاًیە لەرە و ئۆهەرذىچاًی

 و تە زەسـتەکی تارای سـىور هەڵسەزەى
 تە زەسـتەکی ئااڵی کىرزسـتاًێ
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 لەسـەر گڵکۆلەی عەیطــەگروکەی
 ضـــێرەژًێ
 ضـــۆڕەژًێ
 کۆییەژًێ

 ذاًزازی ضــەاڵل ذىێٌی زیٌساًێ.
 

دوبلن  ٢٢٢٢/  ٢/  ٦  
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 )پوولەکەی  پاپا(         

             
 "بۆ باڵێوزانی کۆشــک و قەاڵ..."                         

 تە لۆرئاى و 
 تە تەوڕات و 

 تە ئیٌجیل
 تە هیالل و 

 تە سـەڵیة و 
 تە لەًسیل

 هەهىو چەرچی و
 ســٌىورزز و

 تریاکرۆر و 
 ئاضــماًی هەهک و کىرسـی 

 زڕۆ زەکەى
 زڕۆ زەکەى
 زرۆ زەکەى
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 لە ًێى زڵ و 

                                                                      ڵە ًێى ڕۆحی        
پاڵە  و جىوتیار                                                                        

 تێری و سەرکار
 کۆرپەی  تێطــکە و

 پیرەهێرز و پیرێژًی
 ئەم ذاکەیەزایە ...

 تەرز و تااڵ
 کىرزسـتاًی

 پىولە جىاًەکەی پاپا.سـەر 
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 )داگیرکردى(
 
 

 هزر تاراى
 زەرووى  سـرووە
 ذەیاڵ ئاسـواى 

 لەو ڕۆژەوە
 سـەرت ًاوەتە سـەر سـیٌەم

 هەرچی هەیە لەم گەرزووًە:
 سـتێرە و هاًگ

 هەسـارە و ڕەًگ
 تەـر و کىێسـتاى

 تاغ و تێسـتاى
 تاڤگە و ڕووتار

 گىڵ و تەهار
 لاز و لىڵیٌگ

 گزًگتریفە و 
 ذۆر و هەتاو

 کاًی و کاًیاو
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 هاچ و ئاهێز و ڕاهىوسـاى 
 پەرواًە و ضــەم و زاگیرسـاى 
 هەرچی هەیە لەم گەرزووًە

 تە ًاوی تۆ تاًگیاى زەکەم
 تە ًاوی تۆ ًاویاى زەتەم.
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 )دیـاری(
 
 

 زەگـری
 زارا، هـىوى هـىوى

 تە زار زەگـری
 ئاذر ئیوڕۆ

 زایکثىوًیڕۆژی لە 
 ذۆضــەویســتتریي هاوڕێیەتی و

 هیچ زیاریطــی تۆ ًەکڕیىوە!
 زارا ، هـىوى هـىوى زەگـری

 تە زڵ زەگـری
 ئاذر چاوی زەذیلەکەی هەڵزڕاوە

 ئاخ... تاوکە هاهۆسـتایەکەی
 زیسـاى حەتی )هایگرێي(ی لێثڕاوە!

 زەگری زارا
 تە زار زەگری
 تە زڵ زەگری

 هەڵسەتڕێڕوو لە ئاسـواى زەسـت 
 ئەهسـاڵێص وەکى سـاڵی پار

 تۆ هاوڕێیاى
 .چەپکێک گىڵی پێٌاکڕێ
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 )ســـپوسـاغ(
 

(٠) 

 تەتۆلەڵەی ئاســواًەوە

 تاضـــىوکەیەک. 

 لەتەرهااڵى

 ژیطـــک ئاسـا

 ذۆی گیؿ زەکاتەوە و

 وەکى هەزراح 

 تە زەوری جىوجەڵەکاًیسا زەذىڵتەوە

 گاڕەگاڕیەتی

 هریطــکە کڕک.
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(١) 

 ســیٌگی لە زەوی 

 پڕزەزاتە لىرئاًەکە و

 ڕوو لە ئاسـواى:

 "ئەهاًەتی ذۆتە، ذىایە،

 وەک کىوت ترزیتە ؼەریثی

 هەر ئەهىاضـــن لۆ تیٌیەوە!" 

 لەو ڕۆژەوە

 زەًگی هەر هۆتایڵێک تێ

 یەکسـەر لە جێی ذۆی هەڵسەسـتێ

 هەر زەالهێک تێثپەڕی

 تەًاوی هي تاًگی زەکا و لەتۆی زەچێ
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 ڕۆژەوەلەو 

 ذەو لەچاواًی زڕاوە

 زەم و وەعسی ًىێژەکاًی لێ ضـــێىاوە

 ًاوی ذۆضــی تیرًەهاوە

 زایکۆڵەکەم

 هي سـپىوسـاغ

 کىێرایی چاواًن زاتێ

 تۆ زایکەکەم!

 

دوبلن  ٢٢٢٢/ ٢ /٤  
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 )بغــداد(
 
(٠) 
 

 "ٌـب زجـٍخ اٌرٍـر..."
 چیتر تەرەو ئێرە ضـــۆڕهەتەوە

 ذىێٌی ئەو هەهىو ضــەلاهە 
 تە تۆ ًاضــىورێتەوە

 کىا ئەو هەهىو الضــە
 لە گۆڕســتاًی سـیٌگتسا

 جێیاى زەتێتەوە؟
 لە زۆڵی کىێسـتاًەکاًسا

 پەًگثرۆوە
 هەیە ئێرە

 ضـــۆڕهەتەوە
 تاچیتر تە ًاوی ذىزا

 تفثاراًت ًەکەى
 تا چیتر تە ًىوکە ذەًجەری ؼەزر

 زڵت زاهسار ًەکەى  سـەر
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 تـاچیتـر

 زەهىچاوی ئاوڕەًگت
 تە گىواوی تایەـگەری

 ســىاغ ًەزەى 
 ضـــۆڕهەتەوە

 تا لە تاضـــىور
 وەکى ســەتایە ئێزیسییەکاى

 اللەت ًەکەى! 
دمحم مهدي الجواهري()  

 
(١) 
 

 ترژاًگی گىڵەگەًوەکاًت
 تە چەذواخ زەســىوتێٌي

 چاوە ذىرهاییەکاًی
 تێســتاًەکاًت

 تە زیٌسوویی زەرزەهێٌي
 حەرـە ســەرتیژەکاى و 

 وضـــە ئاگریٌەکاًت
 زەکەًە ســاچوەی

 (عجٛح ٔبســفخ)
 ضـــاری پێسەهەژێٌي

 



  

37 

 

 
 تـاراى
 تـاراى
 تـاراى

 .ِەثــبرە
 )انشـــودة المطـر(.

 )بدر شـــاكر السـیاب(

 
 
(3) 

 "ٌمٍزٙب ٌٍزًٕ ِب وٕذ اٌمب٘ب

 رّطــً ٚلس أثمً اِِالق ِّطــب٘ب"

 و  کۆڵیکی پڕ پڕ لە ســێگا

 وًسەحیجاز و ًەها

 پطـــتی "ـەریسەی" چەهاًسۆتەوە

 کىچە تە کىچە ڕازەکا

 زەڵێي: هەلاهاى گىیسەتڕى
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 زەڵێي: هەلاهاى سـەرزەتڕى

 هەگەر لە هەرلەزەکەی

 ضـــێد عەتسولمازری گەیالًی

 تیاًطـــارێتەوە

 و تیاى کاتە زەـرێ ژەهر ىیا

 تە تێٌێک تیاًرىاتەوە.

 )معروف الرصافي(

(٣) 

 (٠٤)     ××××××××××××××  عـوـر:  

 (٠٠×××××××××××       )اذىە علی: 

 (٠١××××××××××        )کاکە حکین: 

 (٠١) ×××××××××××× ههٌسس لٌگە: 

 زەـتەری ضـــاى تەذىێي

 ذۆی گەیاًسە ترهسـی
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 جەســتە تێژیٌگ و

 زووســـێ پەرزەؼی پالســتیکی

 هەڵگرتەوە

 زەسـتی کە ویسـتی تیاى ذاتەوە ًێى 

 هٌـساڵە چــاگێـڕەکە

 تیٌی ئــەو 

 هەر زەسـتێکی  پێىەهاوە

 زەـتەر ضــــێت تىو

 تەًێى عارەتاًەی لەًگە ـرۆضـــەکاًسا

 ئاضـــماًە تە ســۆزی زەیچڕی:
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 ذسري اٌجبي ذسري"

 عًٍٛٔ آٌّ اذسرٖ ثٌٛخ آٌّ اذسرح  

 ضــّبٌج ٌبثعس اٌرٚح زِٚج ِجسرح 

 اٌجبيوبٌٛا ذسري 
 
 ٚضــٍْٛ اذسرح ٚضــٍْٛ اصفى اٌّبي 
 
 ٚضــٍْٛ افٛرح 
 

 ذسري اٌجبي ذسري عًٍٛٔ آٌّ اذسرح..."

 
 
 
 
 

 .فریدة دمحم علي(*)فریدە( ژنە مەقامبێژی ئیراقی )

لە بەغدا دوو  طیران ، لە گۆڕەپانی٠٢٠٢ی کانونی دووەم ٠٢*)لە 
تەقینەوەی خۆکوژی، عەالوی، کە منداڵە  چاگێڕێک بوو لەوێ،  
لەگەڵ دەیان کەسـی دیکەی کردە قوربانی، دەفتەری قەرزی چاییەکانی 

 .  دووبرا عومەرو عەلیش لەوی بوونە قوربانی.(عەالوی  دۆزرایەوە

 
دوبلن ٢٢٢٢/ ٢/  ٢  
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 )خـەو لە واڵتی تاریکدا(
 
 
 
(٠) 

 اًێىەلە چێطــتەًگ
 تەىوەـتسـەری ذس

 سـەر تارە پێچراوەکەی ذۆی
 ڕەًگ تێ ئێسـتا

 ذەوى تە هریطــکێک
 تە کۆڵىاًەیەک

 تە جىوتە پێاڵوێکی ًىێىە تثیٌێ
 تەتەهایە تەتاریکی

 ذۆی ئاوزیىی کىێسـتاًێ کا
 تێرەتەرە

 پاســسار ئەهطــەو
 کەهیٌیاى گىاســتۆتەوە

 عاســێیە ڕێی هەواری ذاڵی.
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(١) 
 ڕۆژە جٌەیگرتىوەسـێ 

 زەرگای لەسـەرذۆی زاذسـتىوە
 هۆتایل ذاهۆش

 سـىیجی لیکزسـی لە تي زەرگاوە ـڕێساوە
 جٌەیگرتىە

 ذۆی ذەواًسووە
 راًج ڕۆڤەرێکی

 وەکى ئەوەی تاوکی زەوێ
 کىڕە هەًسـىول.

 
(٢) 

 هەر ضــەوەی لە تي زارێکی حەوەضــە  زەذەوێ
 زارهەًجیرێک

 زارهەًارێک
 ەهێىێککەپر

 وازەزاًێ تاوەضــی گەرهی 
 حەســەى و لىلواى  و ؼەزاڵي

 ( سـاڵە٢٢)
 پلکە ذەجێ

 چاوەڕواًیاًە تگەڕێٌەوە
 ًاگەڕێٌەوە و ًاگەڕێٌەوە.
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(٣) 

 تەو زرەًگەضــەوە
 هاًگەضــەو 

 تە تریفە چاوی ذۆی زەضــىاتەوە
 ذەو لە چاواًی ذۆی زەڕەوێٌێتەوە

 زەزاًێ 
 تێری و سـىارە

 ژوواًێ.ئەهطــەو زێٌە 
 
(٤) 

 لەسـەر ضــۆسـتە
 لە تەًیطــت پاکەتە کلیٌسـەکاًی

 ذەوی لێکەوتىوە
 کچۆڵەیەکی ضــەًگاڵی

 تەزتیحفرۆضــێک
 تێپەڕی

 تە هێوٌی پاکەتێکی هەڵگرت و
 پێٌج هەزارییەکی

 ذسـتە گیرـاًی لەهسـەلەکەی.
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(٥) 

 لە پەًای ئەو زیىارە
 سـەری ًاوەتە سـەر ضــاًی

 تاوەضــگرتىوەکىرپەی لە 
 هەهکی زەزاتێ

 سـەری تەالزازەچێ
 ذەو زەیثاتەوە

 ئەهطــەو
 لەسـەر کەپکی کۆتاًێ

 لەگەڵ ئەریڤاًی ضــەڕڤاى
 ئێطــکیاى  گرتثىو.

 

٠٢/٢/٢٢٢٢  
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 )هەًیسکی ساوایەک(
 
 

 پەًجەکاًی
 هٌساڵێکی ســاو

 زەـەی ســیٌەم زەڕًٌەوە
 زەًىزێٌەوە
 زەاڵوێٌەوە

 زەڕًٌەوەزەـەی ســیٌەم 
 چیثکەم ئێســـتا؟

 تۆ جىوتێک هەهکی پڕ ضــیرت
 پێٌەزام،  

 ذـىزا؟                       
 

 هٌاڵێکی ســاوا 
 تە پەًجەکاًی

 زەـەی ســیٌەم زەڕًێتەوە
 زازە... زازە 

 وەک زڵن 
 زەًىزێتەوە.                 

 
٢٢/٢/٢٢٢٢  
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 )هـاچـەضــــیعر(
 
 

 ڕەًگثێ
 تەم ًیىەضــەوە

 ذۆر
 سـەرکەوێتە سـەر کۆسـار و

 زوًیا ڕووًاک تکاتەوە.
 

 ڕەًگثێ
 هاًگی چىارزە

 سا وثتارای تریفەی ـڕی
 ذۆی تۆ ئاضــماى

 ڕووت کاتەوە.
 

 ڕەًگثێ
 پاییز ذۆی لەتیرکا و

 کراسـە کىرزییە تەهارییەکەی
 ەوە.تاى لەتەر تکازیسـ
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 ڕەًگثی
 پۆلە پەپىولەی ذەًسە

 زایکنلەسـەر لێىە تەتارەکاًی 
 جارێکی زی تٌیطــٌەوە.

 
 ڕەًگثێ

 زڵەم
 چۆلەواًی 

 تەجێثێڵی و
 تەرەو سـیٌە ذاهۆضــەکەم

 تفڕێتەوە.
 

 ڕەًگثێ
 تێ ًطــتەرگەریی حەکیواى

 ڕۆضــٌایی
 هەرزوو چاوم 
 گەش کەًەوە.
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 ڕەًگثێ
 هەرگ 

 تەر پەًجەرەکەم تەرزا و
 وەک هێرگی پاش ڕێژًەی تاراى

 سـەرلەًىێ هي تژێوەوە
 تێت وئەگەر 

 تۆی گەًن ڕەًگ
 جارێکی زی

 سـەرێ تە ژووری زڵەکەم 
 زاگریتەوە و
 تەو لێىاًە

 هاچەضــیعرێک
 ضــیعرەهاچێک

 لەسـەر پەڕی لیىاکاًن
 تچٌیتەوە.
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 (دەهژهێری تەهەى)
 
 

 ئەهطــەو
 تەسـەر ضــاى و هلی تاریکیسا

 تاڤگەی لەتراًییە
 تریفەی هاًگەضــەو.

 
 وەذتەتەم پاییزە زرەًگ 

 ذۆی تە گەرزًی لمی چٌارەوە
 هەڵىاسـیىە

 پەلکەزێڕیٌەی ڕەًگ پەڕیىو.
 

 ؼىرتەتین
 پرچی زرێژی ضــەو 

 تەزوای ذىیسا ڕازەکێطــێ
 ضــەوی یەڵسا ًییە، ئەهطــەو

 ؼەهژوواًی ئێوەیە وا زرێژ تىوەتەوە.
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 لەو تەرزاییەوە

 ذۆی تە زەریا زازاوە
 هاًگ

 هەرزەکاراًە
 تکىژێ.زەیەوێ ذۆی 

 
 تڕواًە

 ضــٌەی ضــەهاڵ و
 ل و ىچریکەی تىلث

 الیالیەی زایکیطــن
 وەکى اللە

 لە تاوەضــی ـیرالتا
 تۆم زەسـىوتێي

 
 زەهێکە

 زەهژهێری تەهەًن
 وەسـتاوە

 ئەویص زاًیىیەتی
 هەحاڵە جارێکی تر

 چاواًت لە چاواًوسا
 چاواى تڕێژى
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 کىـرە جارێکی زی

 چاواًن لە چاواًتسا
 هاچاویئەضــکی 

 تڕێژى.
 

 هەهىویاى زەزاًي
 جارێکی تر
 ًاتثیٌوەوە
 جارێکی تر
 ًاترۆهەوە!

 .چاوم تە چاوت ًاکەوێتەوە
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 )دوور دوور هەڵفڕی(
 
 

 ٌە کـــۆ
 ئەَ سـەحەرە

 ٘ەڵفڕیٓ
 زٚٚٚٚر زٚٚٚٚر ٘ەڵفڕیٓ

 ٌە ثبغی ضــە٘یسأی لٛڕەثەڕازە
 کۆررەکبْ

 ٌەثەر چبیی ٘ەژاراْ
 کٌٛێرە
 زەسـزی ِٕسااڵٌْە ٔێٛ 

 ثٛٚکەڵە 
 ٌە سـەر ٌێٛی ئبضــمبْ

 ِبچی یبر
 ٌە ثبٚەضــی زارسـزبْ

 سـّۆرە
 ٌە ڕٚذسـبری ِبٔگە ضــەٚ

 رریفە
 ٌە ٔێِٛسـزی گەریال

 ٔبرٔجۆک
 
 
 



  

53 

 

 
 
 

 کۆرپەی ٔێٛ ثێطــکەٌە 
 الیالیە

 ٌە کٛٔجی ذبِۆضــی ژٚٚرەکەی
 ٘ۆٔراٚە
 ٘ەڵفڕی

 زٚٚ زٚٚ، ثەیبٔی 
 ٘ەڵفریزٚٚٚٚٚٚر  زٚٚٚٚٚٚر 

 ڕۆحەسـٛٚکەکەی
 .ٔبِیك رەالٔی

 
٢٢/٢٠/٠٢٠٢  

 
 
 
 
 
 

میللیی کۆیە.   ڕۆحسووکی ، شاعیرینامیق تەالنی  
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(٠٢) 
 

 چەًس حەـتا هەزار هرواری لەم چاواًە!

 چەًس حەـتا هەزار کاًیلە لەم لاچاًە!

 پێڵىواًە! چەًس حەـتا هەزار پطــکۆ لەم

 چەًس حەـتا هەزار سـاتوە لەم ڕێیاًە!

 چەًس حەـتا هەزار هاچ لەم سـکاڵًە! 

 چەًس حەـتا هەزار ئاخ لەم زاهاًە!

 چەًس حەـتا هەزار زام لەم سـااڵًە!

 چەًس هەزار حەـتا تیروتاًە!

 چەًس هەزار حەـتا زڕکەزی!

 چەًس هەزار حەـتا ؼەریثی!

 چەًس هەزار حەـتا ضــیر و تیر!

 چەًس هەزار حەـتا تێزاری!
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 ێرە!چەًس هەزار حەـتا سـت

 چەًس هەزار حەـتا تێسازی!

 چەًس هەزار حەـتا هەرگەژیي!

 چەًس هەزار حەـتا زەسـتثڕیي !

 چەًس هەزار حەـتا زاڕهاى!

 چەًس هەزار حەـتا زاتڕاى!

 چەًس حەـتا ئازیز!

 چەًس حەـتا پاییز!

 چەًس حەـتا ئاسـک!

 چەًس حەـتا تاسـک!

 چەًس حەـتا کارواى!

 چەًس حەـتا حەیراى!

 تەڵە! چەًس حەـتا

 چەًس حەـتا ًاڵە!
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 چەًس حەـتا ذەرەًس!

 چەًس حەـتا زەهەًس!

 چەًس حەـتا گڵکۆ!

 چەًس حەـتا زڵکۆ!

 چەًس حەـتا هیجراى!

 چەًس حەـتا گریاى!

 حەـتا

 زەرگا!

 حەـتا

 ڕێگا!

 یەک تالە ڕێگا

 یەک تالە زەرگا

 چاوەڕێوە ... چاوەڕێ ...

 لەوسـەری... حەـتا!
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 )حـەوا(
 
 
 

 زەیگىت
 تەهەضــت تاؼچەی ڕازاوەی ذەیاڵە

 زۆزەخ 
 و زاڵە کىورەی وەسـتایەکی هار

 کاتێک ئاسـواى
 ذەاڵتی کرزى تە )حەوا(،

 )ئازەم( تیٌی
 چەًس زڵگیرە

 زۆزەذی پر گڕ و گڕکاى
 چەًس تەسـۆیە 

 تەهەضــتی پر حۆری و ؼیلواى.
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 باضـــوور( ٠٢/٤٠/٠٢٠٢)
 

 ٘بٚسـەرەکەَئێٛارەیە، ٌەگەڵ ٘ەٚر ٚ 
 پیبسـەزەکەَ

 رریسـکە رریسـکی چرا ڕۀگبڵەکبٔی
 ضــەلبِی )سـزڤسـٓ گرییٓ(

 کبزیٛٚەی ثەرەثەیبٔی ثە٘ەضــزٓ
 ٌە جیبری ثەفر

 ثەسـەر ثەژْ ٚ ثباڵی ضــۆذە
 ثۆٔرۆضــەکبٔی ئێرەزا 

 ثبریْٛٚ.
 سـۆزی ئبٚازی ٘ەزار ٔەغّەی

 ئب٘ۀگی ئەِسـەری سـبڵە
 ْرریمەی پێکۀیٕی پەریزازە

 زڵی پیبٚ زازەذٛرپێٕٓ
 ئێٛارەیە ٚ ئەٚەی جٛأیی ذبٌمە

 ثەسـەر ئەَ ضــەلبِەزا
 ٚەک ِبٔگ
 ٚەک ذۆر

 ٚەک ئبٚ 
 ٚەک ڕۆح

 لٛڵ ٌە لۆڵ پیبسـەزەکەْ
 ِٕیص لۆڵُ ٌە لۆڵی "ئبٚاد"ە ٚ

 ڕۆحُ پەرا٘ۀسە
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 ٌە ٔێٛ رریسـکەی چراکبٔسا
 ٘ەر ثرٚسـکەی ئەٚ فیطــەکبٔە

 زەثیُٕ
 کە ٔێٛچەٚأی 

 ئبپۆرەکبْ ضــەق زەکەْ
 ٘ەر ٘ەٚری ئەٚ چڕە زٚکباڵٔە

 چبَٚ زەگرْ
 کە چبٚی ثبڵەذبٔەکبْ ڕۀگ زەکەْ

 لرِژٔی چۀس زەسـزەڕێژێک ٚ
 چۆڕاٚگەی ذٛێٕی گەضــی"٘ەرێُ"

 ضــەلبِی سـەیس سـبزق زۀەذطــیٕێ
 زیڕەی زۀگێک، ٘بٚاری کرز

 "٘ەرێُ" ضــە٘یس ثٛٚ
 ئەٚ گۀجەی ٚەک زایک

 گرد، کٛڕە ضــە٘یس ثٌٛٚە ثبٚەضــی 
 ئەٚ الٚەی ٘ەڵیگرد ٚ 

 ثۆ ٔەذۆضــربٔە فڕی
 ثرای زٚٚ ضــە٘یس ثٛٚ

 پەرسـزیبرەکەی سـەر سـەری "٘ەرێُ"
 ِێرزەکەی

 ٌە ٌەیالْ ضــە٘یس کراٚە
 ضــۆفێری ئیسـعبفەکەی
 ثرازای چٛار ضــە٘یسە
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 زایکی "٘ەرێُ"

 زایکی ضــە٘یس ٚ ثرای ضــە٘یس ٚ پٛری ضــە٘یسە.
 

 ئێٛارەیە ٚ ٌەگەڵ ٘ەٚر
 ٌە ضــەلبِێکی رریسـکەزار پیبسـەزەکەَ

 ٌۀکبٚڕا،
 ثە ضــریمەی

 ەکێُڵچزەئەٚ گبضــەثەرزە ڕا
 عەلیس "٘ەِزە"ی ضــبرسـزێٕی

 ٚکبْ"ی چبٚضــێٌٓٚە "ز
 ضــە٘یس زەکب.

 
 ئێٛارەیە ٚ

 رەِبضــبی کچەِۆسـیمەژۀێکی  
 سـەر ضــەلبَ زەکەَ

 زەزریٕگێزەٚە زۀگی ئەٚ ثێژەرَ ٌە گٛێسا
 ٌە ریڤیسا

 ٘ەٚاڵی ضــە٘یس "٘ەرێُ" ٚ 
 ضــە٘یس "٘ەِزە"َ  ثۆ زەذٛێٕێزەٚە.

 ثێژەریص ئبِۆزای سـێ ضــە٘یسە
 ٌە ٔەیٕەٚا ثەرسـەر ِیٕسا کەٚرٓ.
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 کە گۆضــەی ژٚٚرێکی ذبِۆضــسا
 ٔۀە غەزاڵ

 زەڕٚأێزە
 :ٚێٕەی ضــە٘یسەکبٔی سـەر سـکریٓ ٚ ذۆی ڕازەژێٕێ

 
 ی ثە لٛرثبٔذ ثُ، "٘ەرێّۆکە" ەٚ -

 چبٚأذ، ٘ەر ٌە چبٚأی کبرزاْ زەچٓ،
 ٚەی ثباڵگێرد ثُ"٘ەِزە"گیبْ

 زٚٚثڕۆی ڕەضــذ 
 ٘ەر ٌە ثڕۆی لەررأیی ِەٌٚٛٚزی زەچٓ،

 ٚای، ٌە زەرزێ ِٓ، ٚای ٌە غەِێ ِٓ
 ضــەٚ ٔییە

 زٚٚ ٚٚ، سـێ سـێ ٔەێٕەٚە
 ِبڵە کبٌٚجٛٚەکەی ِٓ

 ەرِیٓ ٚ عەزیزی کچ ٚ کٛڕَکەژاڵ ٚ الس ٚ حەِەز ٚ ضــ
کبرٚاْ ٚ سـۀگەر ٚ سـکباڵ ٚ پەرژیٓ ٚ فبرُ ٚ فبرٚلی 

 ِبِۆزاَ
 عٛثێس ٚ ِٛسـکیٓ ٚ ئبیص ٚ ذٛٔچە ٚ ِەحّٛٚزی ثرازاَ

 ٚای ٌە ثبٔگ ٚ سـەاڵی  ِەال عەثسٚڕەحّبٔی
 ٌە لسـەی ذۆضــی سـۆفی سـەٌیّی
 ٌە ضــٛذی ٚ ٔٛکزەی ِبِە پیرۆری

 ٛٚ ضــبٔبزێٌە ٌۀجە ٚ زەعیەیی ذبر
 ٚای ٌە کبرٚأی ئۀفبٌکراٚأُ

 ئەسـریٕی پڕ ٌە زٚٚذبَٚ.ٌە ٚای 
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 ٘ەرچی زێزە ثەرچبَٚ
 ٘ەرچی زێزە ثەرگٛێُ

 ٘ەرچی ٌە گۆڤبر ٚ ڕۆژٔبِەٚە ٚ ریڤییەکبٔسا 
 زەیرٛێّٕەٚە

 ٌەَ ثبضــٛٚرەزا
 ٘ەر ضــە٘یسە، 

 ٘ەر ضــە٘یس
 کبٔیبٚ... ضــە٘یس
 الزێ ... ضــە٘یس

 ضــە٘یسچٕبر ... 
 زەرگب ... ضــە٘یس
 کزێت ... ضــە٘یس

 لەڵەَ ... ضــە٘یس
 زِبْ ...ضــە٘یس

 ي ... ضــە٘یسٌٛجثٛ
 ضــەفیك ... ضــە٘یس

 ٘ەڵۆ ... ضــە٘یس
 ئبٚزێر ... ضــە٘یس

 ثبراَ... ضــە٘یس
 جەعفەر... ضــە٘یس
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 حەیسەر ... ضــە٘یس
 ِبِە ...ضــە٘یس
 یس ٔەریّبْ ... سـە

 ضــە٘یسکبٚێس... 
 ِحەِەز ... ضــە٘یس

 ئبیطــەگٌٛٛکە ... ضــە٘یس
 ٘ەِیٕەذبْ... ضــە٘یس

 ٌەَ ثبضــٛٚرە
 ٘ەر چٛار ٚەرزی سـبڵ

 ٚەکٛ ثەفر
 ٚەکٛ ثبراْ
 ٚەکٛ رەزرە

 ٘ەر ضــە٘یسە ٚ زازەثبرێ
 ثبضــٛٚرَ ٘ەِٛٚی ضــە٘یسە

 ئەٚەی ٔەِسی
 ٌەَ ثبضــٛٚرە 

 کڵکۆی  سـەرۆکێک ثێ
 ٌەسـەری ٔٛٚسـراثێ:

 ــە٘یس!ض
 
 
 



  

64 

 

 
 ەئێٛارەیە ٚ ئەٚەی جٛأیی ذبٌم

 ثەسـەر ئەَ ضــەلبِەزا
 ٚەک ِبٔگ
 ٚەک ذۆر

 ٚەک ئبٚ 
 ٚەک ڕۆح

 لٛڵ ٌە لۆڵ پیبسـەزەکەْ
 ِٕیص

 ٌەگەڵ لەربری ضــە٘یساْ
 پیبسـەزەکەَ ٚ 

 ٚەکٛ سۆفی ٚ
 ٚێڵ ٚ سەرذۆش

 چبٚەڕٚأی ٘برٕی
 ضــە٘یسأی 

 ٕێ زەکەَ!سـجەی
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 )چڕەدوکەڵ(
 

 ئیوڕۆ گىڵچڕۆی 
 ًاوە تازەکاًی زوای ڕاپەڕێي

 الـیتە ڕەضــەکاًی  
 سـەر زیىاری هزگەـتەکاًی

 ًەذطــاًس
 

 عێسز عێسز
 زەیاًڕواًییە

 ئەو تفەًگاًەی
 کە تە لىوتی وا کڕاتىوى و

 زوکەڵی تاڕووتاوی
 چاوی گرتىوتىوى.

 
 ویىزەرگای ضــاًرزی
 کۆًە سـەرایەک

 لەًێى چڕەزوکەڵی
 تااڵی ذۆیسا

 تە زەًگی ًىوسـاوی پڕ
 هاوار

 تۆ ئااڵیەک زەتسات
 کە تااڵی ضــەهیسی 

 لە ئاهێززەگرت
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 ًە هاوار
 زەگاتە ئااڵ و

 ًە ئااڵ 
 ذۆی پێسەکىژێتەوە.

 
 هەرچی زارگىێز تىو

 ڕًییاى
 گەاڵکاًیاى

 کرزە لیرەی سـەر کەهەری سـۆزاًییەکاى
 لك و چڵیاى

 تۆ ذۆخ و سـێى و هەرهێی
 سـەر هێزی ئاؼاکاًیاى

 کرزە سـەوە و پێتەرازاوو
 لەز و تااڵی

 سـەز سـاڵەیاى
 کرزە تەذتی 

 ذىایەکی سـەرکز
 .چاوکز 
 

 گىڵچڕۆی سـەر الـیتەکاى
 ڕەگی ئەو زارگىێزاًە

 تىًس تىًس لە تاوەش زەگرى و
 هاواڕ زەکەى:
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 ڕەگە.. ڕەگ...

 ًاهێڵێي
 تۆ ئاگری ئاگرزاًی ضــەواًی سـىور

 هەڵێاى کێطــي
 تۆ سـەرهێزی

 سـەها و تازە و لىهارکرزى
 ڕایاى کێطــي.

 
 ی سـىوتاویصوزەرگای ضــاًرزیى

 لەو چاوە تریاکرۆراًە
 هۆڕزەتێتەوە

 کە تەئەًمەسـت
 ئەتکی  زەکەى
 کە تە ًاهەق
 ئاگری هەرگی

 تێثەرزەزەى
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 )بەهەضــتی دۆزەخ(
 
 
 

 زەتێ
 چریکەی تىلثىل و

 ذىڕە ذىڕی ڕووتاری هەًگىیي و
 کەًارییەکاًیًەؼوەی زڵکێطــی 

 ؟چەًس هەلەل و حەزیي تي
 

 زەتێ
 ذەًسەی پەلکەزێڕیٌە و

 ؼەهزەی حىرییە چاو ڕەضــەکاى و 
 چاوتڕکێی هاًگەضــەوەکاًی
 ؟چەًس پەضــێى وؼەهگیي تي

 
 زەتێ

 تریسـکەی گەرزاًەی هرواری و 
 زریٌگەی کاسـەی ئاڵتۆى و

 ذطــەی کراسـی سـٌسوس و ئاوریطــویي و
 ی تەهىڕ وچۆڕە چۆڕی ضــەرات

 ـەواڕەی کاًیاوە کاـىرەکاًی
 ؟تي اویچەًس ذەهاوی و ژەهر
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 وەی تاتە ڕۆ!

 زەتێ
 چ زیٌساًێکی تاریک و
 چ سـارایەکی  لالڕ و

 چ زۆزەذێکی ئاگرپژێي تێ
 تەهەضـــتی تەریي 

 تە تێ تۆ!؟

 

٢٢٢٢/ ٢٢/  ٠  
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 )جەالل هەلەکطــا(
 
 
 

 ثەلەز ِٛٚی سـەر ٚ ڕیطــذ

 ژێرزەِیٕە زۆالریبْ ٘ەثێ

 زەثێ

 ئیرەیی

 ...ثە رۆزی پێاڵٚەکەد ثەرْ

 ِەٌەکطــب

 ثٕٛٚ ثێرەَ

 ئەٚاْ گەزا ٚ

 ئەرۆ سـەرزار ٚ

 سـەرلەربر ٚ

 .سـەر٘ۀگ ٚ ضـــب
 

٢٢٢٢/ ٢٢/  ٢  
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 )ًیطــتەرگەریی چاو(
 
 
 

 لەوەتەی هەلەســت و چەلۆکاى
 لە تۆیاى زاتڕاًسووم

 ذەیاڵی
 "پەت و گەرزى"

 چەًساى جار پەڵپی پێگرتىوم
 وای ی ی ی ی ی ی  

 ئەم گەرزووًە
 کە زژوارە

 زووووووووووووووور
 لە روذسـاری ئەم یارە!

 
٢٢/٢٢/٢٢٢٢  
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 ) ویصاڵی وەرزەکاى(
 
 

 چۀسە ثەذەِجبری
 ٌە ثٓ زارژٚٚأبْ زأیطــزٛٚە

 ثە لبِکی ڕەلٙەاڵرٛٚی
 رەزثیحی گەاڵ زەرزی ذۆی

 .ٚرز ٚرز زە٘ۆٔێزەٚە
 
 عەضــمی ذٛزای رٛ

 ثەٚی ڕۆژی جِٛعەیە
 ضــەِٛی ثەسـەر زازێ

 رب سـەحەر چبٚأی ٌێکسۀێ
 ثرٛێٕە زٚعبیبْ

 ثەٌکٛ ثەیەک ضــبز ثجٕەٚە،
 ئبذر ئەرۆی پبییز

 ٚەرزەکەد گەڵی ِەسـکیٓ ٚ ثەرثبزە
 پبییزڕۀگی ثەثێ ضــیعری

 .لٛثبزی جەٌیزازە
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 ًادا(ۆ)لەزەهەًی کۆڕ

 
 

 پیبسـەیەکیچۀسە حەز ٌە 
 ثبزاڕەکەی ٌۀگەی ٘ەٌٚێر زەکەَ

 چۀسە ربِەزرۆی پەرزاذە ضــەرثەرێکی
 الی ِزگەٚری گەٚرەی ڕأیەَ

 چۀسە غەریجی کزێجە چبٚثەذەٚەکبٔی
 سـەر ضــۆسـزەی ِەٌٚەٚی، ٌە سـٍێّبٔی زەکەَ

 چۀسە ِەگیرأی ثە پیبڵە چبیەکی
 چبیربٔەی کەٚثبزأی ز٘ۆکێ زەکەَ

 ضــەپۆڵی سـبرزی چۀسە ذەیبڵی ٚرزە
 زەکەَ ێسـٌٛٚەکەی حبجی ثبسـێی چٕبرۆک

 زە ٘ێٕسە
 سـەد ٘ێٕسە
 ٘ەزار ٘ێٕسە

 ِٛضــزبلی ثبٚەضــە گەرِەکەرُ:
 کـۆ، ضــــبرەکەَ

 رـۆ، یبرەکەَ.
 

٢٢٢٢/ ١/  ٢١  
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 )کوچکەبەورد(
 
 
 

 ٚ یەک جزی ٘ەزار
 زٚٚپطــکەڕەضــەی ئبخ

 زەِکێڵٓ،
 ٌە پێچی کفٕەکەَ

 زەثەِە ژێر گڵ٘ەزارەکە 
 

 ئەٚ زاذەی زەِکٛژێ
 چبٚأی رۆیەفیرالی ذەِی 

 کە ثٛٚەرە کٛچکەثەرز
 ٌەسـەر زڵ.
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 )تارهایی ترسـێک(
 
 

 ثەلەز  پـبکیی  ذۆضـــەٚیسـزی
 ثەلەز ِەزٔیی ذۆضـــەٚیسـزی
 ثەلەز ِێژٚٚی ذۆضــەٚیسـزی

 ذۆضــُ زەٚێی
 ٌەگەڵ ئەٚەش

 لەد ٔبِەٚێ ثۆ جبرێکیص
 ِبچذ ثکەَ
 ٔەکۆ ٌێٛ ٚ

 گەرزْ ٚ زٌف ٚ ئەگریجەد
 ٔەکۆ سـٛذّە ٚ

 سـیٕگ ٚ ِەِەک ٚ
 زەسـذ ٚپۀجەد

 رۀگی ئەڤیٕیی ِٓ ثگرْ
 ٚەک کچەکەی )پبڕکی زایک(

 ژٔکٛژەکبْ
 ثێٓ ثە گٌٛـٍەیەک ثزکٛژْ!
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 ئاوێساى( )دڵ و چاو
 
 

 ٚەرە
 سـەرد ثٕێ ثە زڵّەٚە

 ٚا گەٌە گٛرگی غەریجی
 ذەریکٓ پەراسـٛٚی سـۆزَ  

 ٘ەڵسەزڕْ
 سـیٕەَ زەکۀە لەفەزی

 زڵ ذبِۆضــبْ.
 

 ٚەرە
 چبٚد ثٕێ ثە چبِٚەٚە

 ضــەِطــەِەکٛیرەی زاثڕاْ
 ذەریکٓ چبٚی رژ ٌە رۆَ

 ٘ەڵسەکۆڵٓ 
 سـەرَ زەکەْ ثە ئەضــکەٚری

 کۆچکەٚرٛٚاْ.
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 ٚەرە

 سـەرَ ثٕێُ ثە زڵزەٚە
 ثڵمە ثڵمی کبٔیبٚێکی رریفەزار

 ٌە سـیٕەرسا ثبٔگُ زەکب 
 ثەڵکٛ ٌە زرزی زاِێکُ
 ثزەلێزەٚە ٚ ِەسـزّکب.

 
 ٚەرە

 چبَٚ ثٕێُ ثە چبٚرەٚە
 ثەٌکٛ کبرٚأکٛژەَ ٌێٙەڵجێذ ٚ

 ثّجبرەٚە جێ ژٚٚأەکەی جبرأُ ٚ
 رێر ِبچّکب ٚ

 زیسبْ زیٕسَٚٚ ثکبرەٚە.
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 )جواًیی خودا(

 
 

 کە ڕۆیطــزیذ،
 ٚەک پچڕأی رەٌی کبرەثب

 ٌە رەلەی ضــەٚأسا،
 ضــبرێک کٛژایەٚەچرای 

 رۀبٔەد چبٚەکبٔیطــُ.
 

 کە ڕۆیطــزیذ،
 زڕیبٔەکەی چۆِبْ ٘ەڵیکرز،

 ٘ەرچی گەاڵی پبییزیی ڕۆح ثٛٚ
 ٘ەڵیٛەرأس

 رۀبٔەد ضــیعرەکبٔیطــُ.
 

 کە ڕۆیطــزیذ،
 ٚەک چۆْ ذٛێٕسکبر کزێجی زازەذبد،
 ڕۆژ٘ەاڵد ٚ ڕۆژاٚا ثەریەک کەٚرٓ ٚ

 ِەٚزای ٔێٛأیبْ ثٛٚ ثە سـفر
 ەد سـبڵەکبٔیطــُ.رۀبٔ
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 کێٛە چٛٚیذ؟
 لەررە ئبٚ ثٛٚیذ زەٚی لٛرذ ثسا!

 ئەرێ زەریب ٔمَٛ زەثێ؟
 گەرزیٍە ثٛٚیذ ثب ٘ەڵذ گرێ!

 چٍۆْ گەرزْٚٚ ثزر زەثێ؟
 سـبٚا ثٛٚیذ ٚ زایک

 سـەرالٔکی ثەسـەرزازیذ ٚ 
 جٛأیذ ٌەثەر چبٚاْ ٔەِب!
 کٛا جٛأیی ذٛزا ْٚ زەثێ؟

 
 کێ زەڵێ رۆ ڕۆیطــزجیذ ٚ

 ئەٚا ِٓ ٔیُ
 ٚەکٛ ٔەلیّی ئۀگٛسـزیٍەکەی پۀجەد

 ٌە جٛأیزب ٔمَٛٚ ٔەثٛٚیُ ٚ
 پێطــٕبزأُ؟ 

 
 ئبذر گٛڵێ...
 چۆْ جٛأیی 

 ذٛزا ْٚ زەثێ!
 کٛا جٛأیی

 ذٛزا ْٚ زەثێ!
 ٔەلیّی ئۀگٛسـزیٍەزە زیمەرێک ٌە 

 چبِٚەسزەکەی پۀجەد  ثسە!
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 (٠٢٤٢ی  ١ی  ٤١)
 

 ئەٚي سـەحەرا ...
 ئۀفبٌچییەکی ِێزەر ثەسـەر

 ٌەسـەر ِٕبرەی جەسـزەی عەیطــەگرٚٚکە
 ثبٔگسەزاد ٚ

 فەٚجێک ثەرپرسـی ثبٚەڕزار
 ٌە حەٚزی ذٛێٕی گٛاڵڵەسـٛٚرەکبْ

 زەسـزٕٛێژی
 ئۀفبي غەزای

 ٘ەڵسەگرْ!
 

*** 
 چێطــزۀگبٚە ...
 کۀبٌێکی ریڤی

 ڕاسـزەٚذۆ
 ڕێٛڕەسـّی ٘ەڵٛاسـیٕی

 )عەزیز سـەٌیُ(ربثٍۆی )لٛرثبٔی ئۀفبي(ی 
 زەگٛێزێزەٚە
 ٌە زیٛەذبٔی

 ئۀفبٌچییەکی پبیپجەزەَ!
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 زەرزەپەڕە ...

 زا ٌە گۆضــەیەکی )گۆڕسـزبٔی چراکبْ(
 ئۀفبٌچییەکی سـەرذۆش

 زەسـذ ثە پیبڵە
 ِێزی ڕازأسۆرەٚە ٚ

 سـەزای )پێطــّەرگەیٓ ثە ٘ەڵّەریٓ(
 زێ پەرزەی ثڵٕسگۆی

(DJ!یەکە ٘ەڵزڕێٕێ) 
 

*** 
 ِبٔگەضــەٚە ...

 ٌە ٘ٛرێٍی)ڕۆڵێکس(
 ٚ گۆثۀسە ٘ەڵپەڕکێ ٚ سـەِب

 کٛڕە ئۀفبٌچییەکی سـّێڵ لەررأی
 ئب٘ۀگی زەِبٚۀس زەگێڕێ

 ٌەگەڵ
 کیژۆڵە پەپٌٛٚەیەکی زاک ٚ ثبٚک ئۀفبٌکراٚ!
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ٚەک سـەگ، ٌە ثەیبٔییەٚە، ٌە ٔزیک ثبزگەی رۆپزاٚای 

زەٚییە زا کۆیە، ِٕیص ٌّٛٚزَ ثەسـەر ئەٚ پبرەچە 
زەگێڕا، ثەڵکٛ ثۆٔی ذٛێٕی ئەٚ چٛار ِەالئیکەرە 

ثسۆزِەٚە کە )ثبرق( ٌە کۆپزەر فڕێیسأە ذٛارەٚە. ٔیبزِە 
. ٌێ کاڵٚ سـٛٚرێ، پیٍی ٌەٚێ پەیکەرێکیبْ ثۆ زرٚسـزجکەَ

 رٛڕیُ:ێیگررُ ٚ ر
 

 "الچۆ،
 ئێرەش ٘ەر زٚٚٔی ٔەٚری ضــیٛاضــۆکە،  

 الچۆ، ثڕۆ،
 ٌێرە ڕاِەٚەسـزە!" ثڕۆ
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 )بێ خـەم بە(
 
 

 گـىڵـە هـاچ !
 گەر جەالز
 تپرســێت:

 پێص ئەوەی
 پەتـەکـە

 تکەیٌە گەرزًت،
 پیرەهێرز

 چیت زەوێت؟
 پێی زەڵێـن:

 هـەر یەک هـاچ
 لە ضـــەهسی 

 زوو لێىی
 یـەکـەم هـاچ...

 هـەر یەک هـاچ.
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 )کۆچی هاًگ(

 

 

  ئێســزب رۆ ٌە کٛێی؟

 ضــۀگەثی زەڵێ
 ٔبزَ ٌێسـبٔس 

 ٔبثیٕی ئێسـزب

 ٌەگەڵ ضــەِبڵ چۆْ زەڕەلسـێُ؟

 

 :زیجٍە زەڵێ

 کە ٘برەالَ

 ِٓ ٘ەر ِرچەی ِبچەکبُٔ

 ٌێ ززی

 ٔبثیسـزی ئێسـزب

 ذٛڕەذٛڕَ چۀسە ذۆضــە؟
 

  ئێســزب رۆ ٌە کٛێی؟

 :ٔێرگزەجبڕ زەڵێ

  کە ٌەالَ زأیطــذ ٚ

 زەسـزی ثەلژَ زا٘ێٕب
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 گالِۆر ٌەٚ ٔبٚەزاعەرری 

 ُٔ ُٔ ثبری 

                                                                  ئێسزبش پرچُ
 ٘ەر ِسـک ٚ عۀجەری ٌێسەثبرێ؟

 

 :ٌەٚ ثٕبرە لبسـپەی کەٚێک زێ

 کە ثێرەزا رێپەڕی

 ٘ەرچی پەپٌٛٚە ثٛٚ ثەزٚای کەٚرٓ

 ٘ەرچی کبٔیبٚ ثٛٚ ثۆی گریبْ

  ٔبثیٕی چ لبلرێکە

 ئەٚ ڕەٚەزە؟
 

  ئێســزب رۆ ٌە کٛێی؟

 ئەسـزێرە ٔێذ ثڕژێیذ

 ِبٔگ چۆْ زەڕژێ؟

 پەٌکەزێڕیٕە ٔێذ

  ثۆ ِٕباڵْ چبٚێک ٘ەڵێٕیذ ٚ

 ڕاکەی

 ئبسـّبْ کٛا چبٚی زازەذب؟
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  ئێســزب رۆ ٌە کٛێی؟

 ریٕٛٚرُ ێٍەی ٌێٛدضثە لەز 

 ثە لەز ذۆد ضــەیسارُ

 ثە لەز ذٛا ٘ۆگررُ

  ئێســزب رۆ ٌە کٛێی؟
 

 ئەزی ثۆ زەڵێٓ

 جیٙبْ ثٛٚەرە گٛٔسێکی چٛٚکە

 زەِیُٕ پەڕە کرز

 ضــەلبرکرز ُئبسـّبٔ
 

 ئێســزب رۆ ٌە کٛێی؟

 ئەی ئەٚ کەسـەی

 ٌە چبَٚ زایذ ٚ ٔبرٛأُ ثزییُٕ

 ٌە ڕۆحّسایذ ٚٔبرٛأُ ثزگرَ

 ٌە ثُٛٚٔ زایذ ٚ ٔبرٛأُ ثزسۆزِەٚە

  ئێســزب رۆ ٌە کٛێی؟

 کٛێی؟ رۆ ٌە 
 

٠٢٢١ 
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 خەًدەی ساوایاًیاى لە کۆڵە()کۆڵبەراى 
 
 

 ربراْ کٛێرە
 ڕێچکەی ئەٚ ِێرٚٚالٔە

 ٔبثیٕێ
 ثە ثبری ئێسـزرێکەٚە 

 ٚ پطــزی لبفیبْ کۆِکرزۆرەٚە
 ٌەجیبری کٌٛێرۀبْ 

 ثۆ ِٕساڵە ثرسـییەکبْ 
 جەسـزەی رەزیٛٚی ڕەلٙەاڵرٛٚی ذۆیبْ

 کرزٚٚەرە کۆڵ.
 

 ربڕاْ کەڕە
 پڕِەپڕِی ئەٚ ٘ەٚرأە

 ٔبثیسـزێ 
 ٚ ضــەراثیبْ ٌەثٓ ثبڵٕبٚەگۆزەی 

 ثرٚسـکەی چبذّبذەی سـّەکبٔیبْ
 رٌٛەڕیی ضــەٚەزۀگی ضــبخ

 زەثریسـکێٕێزەٚە.
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 ربراْ ثەرازە

 ثە ثبج ٚ 
 ثە ٔبْ ٚ

 ثە ئبرەلە ٚ
 ثە ذٛێٕی ثریٕی

 زاچۆڕاٚی سـەر پطــزی
 کۆڵجەراْ

 کٛٚرەی ئەرۆِی
 زازەگیرسـێٕێ.

 
 ربراْ پەربیە

 چبٚی پیزی کزێجی ِٕسااڵْ
 کٛێرزەکب 

 زِبٔی ٔبسـکی کیژۆاڵْ
 زەکب ڵاڵ 

 ٌە ذەٚٔی گۀجەکبْ زەثێزە ضــێرپۀجە 
 ثۆ ثەژٔی الیالیەی زایکبْ ریراٚیە

 ثۆ ذۆری ئبزازی ذرٚٚکە ٚ سـٛڕێژیە
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 ٌە سـیٕەی حەسـرەری کۆڵجەراْ 

 زەِێکە ثٛٚەرە
 ژە٘ر ٚ زێرٚٚ ٚ ژاْ.

 
 ربراْ زۆزەذە

 کۆڵجەراْ
 زەثرژێٕێ
 کۆڵجەراْ

 زەسـٛٚرێٕێ
 کۆڵجەراْ ٘ەڵسەلرچێٕێ

 ئەٚ کۆڵجەرأەی
 کۆڵی پطــزیبْ  پڕپرە ٌە  

 ذۀسەی سـبٚایبْ
 کەضــکی  کٛێسـزبٔبْ 

 زبْ ذۀەی پێسەضــز
 چیٕچکۀبٔی ثبذەڵی

 پێطــّەرگبْ.
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 )ژیاًەوە(
 
 

 ٘ەرزەڵێی ضــۆڕضــی کٛرزە
 ئەٚ زڵەی ِٓ 

 کە ٌە ٔبذیسا
 عێطــمێک ٘ەرەس زێٓ ٚ 

 زەکٛژێزەٚە
 عێطــمێکی زی

 ضێزبٔەرر
 سـەر٘ەڵسەزا ٚ

 زەژیێزەٚە.
.  

 ٠٢٢١/  ٣/  ٢١  
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 )بەخطـــیٌەوە(
 

 زێ
 پطــیُ ثگرێ ٚ

 ثّرٕکێٕێ  
 رب زارکی زڵُ ٘برٛٚە

 ذۆضــەٚیســزیذ،
 ٚەرە، جٛأێ

 ٚەک ثبغچەی ثەڕەاڵ
 پێٛەرثە ٚ ثبٚەضــذ پڕکە

 ٌە ئەڤیٓ ٚ
 گٛڵە ِبچ ٚ

 گڵٛکە٘ۀبر ٚ ٘ەرِێ
 زڵُ ٚازێ

 ذۆضــەٚیسـزی
 ٌەسـەر ثڕژێ.
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 )ئاضــتبووًەوە(

 
 گەر زەِزأی     

 کڵۆثەفری ذۆضــەٚیسـزیذ
 پطــکۆی سـپیٓ
 گەر زەِزأی

 ٌێٛەکبٔی ثە ٘ۀگٛیٕذ
 ژە٘ری پەریٓ
 چۆْ زە٘برّە

 ثەر ئەٚ ثەفرە
 ٌێَٛ زەثرز

 ثۆ ئەٚ ژە٘رە
 ذٛزا... کەی زێ

 فریبزرەسـێ
 ثۆ ڕاثرزَٚٚ ثجبرەٚە

 ثەفرِٓ ٚ 
 ٌێٛ ٚ ٘ۀگٛیٓ

 ٌەگەڵ یەکسی ئبضــذ کبرەٚە
 ذٛزا... کەی زێ

 .فریبزڕەسـێ
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 )ئیفـادە(
 

 

 جەالزەکاًی تەعس

 سـەرتەرەوژێر هەڵوىاسـي 

 .زارکاریوکەى

 زاعطــەکاى

 تیؽی زووسـەر

 تٌێٌە سـەر گەرزى و

 .سـەرم تثڕى

 پیاواًی هیت

 زاؼن کەى و لەهێرڕا زهاًن 

 هەڵکێطــي 
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 ئاذىًسەکاى

 تە سـێسارەکاًی هەهاتازم

 ضــۆڕکەًەوە

 هەرچی تکەى

 هەچین لێکەى و

 تپرسـي: 

 تۆ ئەو ژًت وا ذۆش زەوێ؟

 ئیفازەکەم لەز ًاگۆڕم 

 هەر زەڵێن وزەیڵێوەوە: 

 چەًس جارم گۆ:

 ًازاًن

 ًازاًن!

 ذۆضــن ...  ًازاًن تۆ؟
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 )ژًە هووضــەک ضــکێٌەکاًی قەاڵ(
 
 

 ئەسـپەضــێیەکەی سـێسارەٌەسـەر زیٕی 
 ریژڕەٚرر ٌە ڕەضــەثبی رٛڕە

 جەڵەٚی ضــً کرز ٚ ٔەٚەسـزب
 رب لۆپکەی لۀسیٍی ِبچ ٔەکرز

 پێطـــەٚا
 ٌەٚێڕا زۀگی ثرٚٚسـکیسا ٚ

 ٔەڕأسی:
 ٘ب، ثگرە

 ئەٚە رفۀگەکەی
 سـٛ٘ەیٍەی لبزری

 ثزجیُٕ
 چٍۆْ ثە زۆزەذی

 چەذّبذە ٚ
 رریطــمەی
 رۆڵەسـێٓ

 ە گڕزەزەیجۀگەڵی سـێسار
 ثەیساذی ئبزازی ٘ەڵسەزەی.

 
 
 



  

96 

 

 
 گزٔگ ثٛٚ
 ثبراْ ثٛٚ

 ضــەپۆڵ ثٛٚ
 ٘برەذٛار

 ٌەرەٚێڵی سـەکۆی کۆرەڵەکەی ٔێٛضــبر
 زەسـزی سـرٚٚەی گرد ٚ 

 ٘برە ژٚٚرسـەری گڵکۆی زڵسار
 ٘ێّٓ ِٛکٛریبٔی

 ٔەغّەذٛاْ چرپبٔسی؛
 ٘ب، ثگرە

 ئەٚە، لەڵەِەکەی 
 سـٛ٘ەیٍەی لبزری

 زیێکی  )ئەی ڕەلیت(
 ثٕٛٚسـە

 "کۆِبری سـێسارە"
 ثە سـەزای ڕاپەڕیٓ

 ڕسـٛاکب
 ضـــە٘یساْ

 ثە یبرە ثباڵ ثەرزەکبٔی
 چٛارچرا

 زڵطبزکە.
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 ثبٚاجی 

 پرسـیجٛٚ ٌە کۆسـبر:
 ثڕٚأە چۀس ثەرز ٚ ثڵٕس ٚ سـەرکەضــە

 کەپکی سـەری ضــب٘ۆ
 ٘ەر زەڵێی
 ٘ەڵگٛرز ٚ 

 کۆڕەک ٚ 
 ثەژٔی ئبڕاڕاریبْ

 ٌٛرکەی،ذسـزۆرە سـەر 
 ذۆ ضــب٘ۆ ٚأەثٛٚ؟

 
 ئەزی،   ــ چۆْ؟

 ٚەک سـیٛەیً  ٚ پیرۆ
 ی ذەرِبٔب٧7ٌْە  

                               ثٛٚ ٔە ڕۆحی ثەرزەفڕی ٔەسـریٓ
 ثە  ذەرِبٔەی سـٛٚریثٛٚ

 زەٚٚری سـەری  
 ٌٛرکەی گەرزْ  ثڵٕسی 

 ضــب٘ۆ؟
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 ەًتایي(ل)ئێوارە ڤا

 

 
 

 ئەسـزێرەکبٔیزریٛٚە زریٛٚی 
 جٛأیی

 ثە گٛاڵڵە سـٛٚری ریطــکەکبٔیبْ
 ڤبٌۀزبیٕجبرأُ زەکەْ 

 ِٓ ٘ەر چبَٚ ٌە
 گٛڵەرریفەی
 ِبٔگەکەِە!

 جریٛٚە جریٛٚی ِەٌە ضــەیسایەکبٔی
 ثبغی ئەڤیٓ

 ئب٘ۀگی ڤبٌۀزبیُٕ ثۆ زەگێڕْ ٚ
 ِٓ ٘ەر

 زڵُ ٌەالی
 ثٌٛجٌٛەکەی زڵـّە!
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 ذٛڕە ذٛڕی ڕٚٚثبرەکبٔی عێطــمی
 ذٛزاٚۀسی

 ضــەڕاثی ڤبٌۀزبیُٕ
  ثۆ رێسەکەْ ٚ

 ٌێَٛ ٘ەر ِٓ
 رۆ ٌێٛەکبٔی ٘ۀگٛێٕبٚی کبٔیبٚی ثۆ

 !ڕاگررٛٚە
 

 سـزێرە ٚ ِەي ٚ ڕٚٚثبری زڵسـۆز
 ڤبٌۀزبیٕزبْ
  ٘ەِٛٚ سـبڵ

 پیرۆز
 ِبٔگ ٚ ثٌٛجٛي ٚ ٌێٛی ٘ەاڵاڵْ

 ، چۀس ثە سۆیەچۀس ثەژأە
  ژٚٚاْ

 .یبراْ ِبچی ثێثە
 

٠٢٢١/  ٠/  ٢١  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2818117031747599&set=a.1434740356751947&type=3&eid=ARCFCICJRVIv-Ha-XkbEUFms6HlTgmC52xcOkpTZybUMiGFrtRmUS4vzE0yTbQJig3dRc5o-JXSVfzfY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2818117031747599&set=a.1434740356751947&type=3&eid=ARCFCICJRVIv-Ha-XkbEUFms6HlTgmC52xcOkpTZybUMiGFrtRmUS4vzE0yTbQJig3dRc5o-JXSVfzfY
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 )ضـەهید یاخییە(
 
 

 ِٓ... پێُ ثەذطـــیذ ذٛێٕی گەش ٚ ئبڵ
 ضـــٛٚضـــەی ٚێســکی ٚئەٚاْ 

 لٛٚرٛٚی ثیرەی ثە ربڵ
 

 ثۆٚاْ چبٚی ِبٔگ ٚ
 ِەِکی چیب ٚ
 ٘ەٚارسـّزی پڕی 

 ثۆٚاْ ٘ێالٔەی ثبغ ٚ
 چٍچرای کۆضــک ٚ

 ڤێالی چٛارثبغی ئەٌّبٔی
 کەچی

 کەاڵٚە ٘ۆزەیەکذ
 ی ِٓثە زایکە حبفزەکە

 ڕەٚأەثیٕی
 

 ثـڕۆ.... الچۆ....ثـڕۆ....
 ٔە رۆ ٔیطـــزّبٔی ِٕی ٚ

 ِٓ ضـــە٘یسی رـــۆ! ٔە
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 سـاڵی ًوێت پیرۆز()

 

 سـەری سـبڵی ِٓ ٚ رـۆ

 سبڵٕبِەی ٌە 

 ضــەِسـی ٚ

  لەِەری

 فیرعەٚٔی ٚ

  عیجری

 ثێزۀزی ٚ

  فبرسـی

 ِیالزی ٚ

 کٛرزی زأییە

 ڕۆژی یەکەِیٓ ِبچذ

 پیرۆز

 ٌە ڕۆژژِێریی

 عێطــمّبْ

 زەِێکە

 ئەٚ ِبچە

 ثٛٚەرە ڕۆژی

 سـەر سـبڵی
ی / ماچان / ٢                                              عبضـــمبْ.

١٤ 
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 )چاوەلەدەسـت(

 
 

 فرِێسـکی چبٚأذ
 ثەسـەر ڕٚٚی ثێڕۀگُ

 زێٕە ذٛار
 ٚەک پطــکۆْ
 ٚەک ثەفرْ.

 
 ِەرالی سـەرزڵذ

 ٌە ســیٕەی سـٛٚربَٚ
 ثٛٚٔەرە کٛٚچکەثەرز

 چۀس ڕەلٓ.
 

 ٘ۀبسـەی پڕ ٌە سـۆد
 ٌە ئەٚکی گیراَٚ
 ثٛٚٔەرە رەَ ِٚژ

 زٚکەڵٓ.
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 ٔە ڕۆژگبر
 ٔە ثەعس
 ٔە پیری

 کەِەیی پطــزی ِٕیبْ
 پێٕەچەِبیەٚە،

 ئبفەریٓ
 ثۆ ثبری ذەِبٔذ

 چۆْ ٚا سـٛٚک
 چۆْ ٚا زٚٚ

 کرزِی ثە گۆپبڵ.

 گۆپبڵێ
 ٚا ٚرز ٚرز ڕیسەکب

 ثەرەٚ )زەریبی عەزەَ(
 ٘ەر چبٚی ٌە زەسـزی

 ژٔێکە
 یەکجبر ثێ

 ثە چرپە ٚ ِرچەیەک
 ٌەسـەر پطــذزاگرێ  

 رٚ ذەَ! کۆڵی پڕ جەٚ
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 )خاضــاک(
 

 ٌە غیجەٚە ســەزایەک ٘بد:
 "جۀبزەکەی

 فڕێسۀە ٔێٛ رۀەکەی زثڵ ٚ ذبضــبک."
 زاک رٛڕە ثٛٚ
 ثبة رٛڕە ثٛٚ

 ضـــبر رٛڕە ثٛٚ
 ثٛٚ ثە ٘ەرا
 ضــێد ٚ ِەال:

 " اســزغفراٌٍە !
 اســزغفراٌٍە !

 اســزغفراٌٍە !"
 ٌە ژێر پێیبْ ٘بٚارێک ٘بد: 

 "عەیبِێکی زٚٚرٚ زرێژە
 ئێٛە ِٕزبْ

 کرزٚٚەرە رۀەکەی پیسـی
 زثڵ ٚذبضـــبک 

 ".ئەز ذـبکُ ... ذـبک
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 )هاوخەهی(

 
 

 زڵذ کە ثەرایی ٔبزا

 رۆش ٚەکٛ ِٓ ســپیی پۆضـــی ثی

 کفُٕ کەْ ثە کفٕێکی ڕەش

 ٌێرە ٚ ٌەٚێ ٘ەر ٘بٚذەِزُ

 چۆْ زڵُ زێ

 ڕەضـــپۆضــی ثی ٚرۆ 

 !ِٓ ســپیپۆش
 

 )بە دەسـتکارییەووە(
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 )پرســـیار(

 

 کە تۆ

 لە زەریای گێژەًی ئەضــما

 تەزوای للە هەرجاًێکی وەـا 

 تٌاوێکت لێٌەزاتێ

 لە ضــەوی زەیجىری هیجراى

 تە ذەیاڵی  هاچی هاًگێک

 سـەری ضــىوضــە ضــەڕاتێکت

 تاًەزاتێ

 ئەتۆ لە کىێ زەزاًی کە

 چەًسە لىولە تریٌی هي

 چەًسە تەڕە

 سـەریٌی هي؟
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 )جەرگسـۆز(
 

 سـیرٚأێک ذٛێّٕبْ
 کرزە پێکی

 زەسـزی ڕەزاضــب،
 چبٚحیزأە

 زەرگبی کۆضــکی ٌەسـەرِبْ
 کڵۆِسا.

 
 ٘ەرێّە گۆڕسـزبٔێکّبْ

 کرزە ذەاڵد
 ثۆ چبٚی ڕەضــی ضــە٘رەزازی

 زارٌٚسـەالَ،
 زەسـزڕەضــبٔە

 ثە ژە٘ری ثۆْ سـێٛی 
 ٘ەڵەثجە

 عەرعەریبْ
 ثۆ کرزیٓ ثە ثبغ.
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 ٔێرگزجبڕێک ِێژِٚٚبْ

 ثۆ کرزْ ثە ضــٛٚرەی 
 ا،صِەسـجسٌٚئەل

 ًاهەرزاًە
 تە هەلەسـتی

 زەسـتی ئەسـەز
 ضــاپەڕی ًاززاری

 ئاپۆیاى 
 هەڵپاچی.

 
 پێوەڕە لە هەر تسـتێکی زەزەی

 ئیسـکى وپروسـکی هٌە
 ورزوذاش تىوى، 

 لە جەًگی ئیسـتیماللی
 ئەسـتەهثۆڵسا

 تێڕەحواًە
 پیرۆزاًەم
 تۆهثاکاًی

 کۆکطــي تىوصجیحە 
 تۆ ژًاًی ضــاری زەرسـیون.
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 ( سـاڵە١٦ضــەش" )

 هي ڕەًجثەری تۆم
 تە ًاى و ئاو و جل و تەرگی ذۆم

 ذزهەتن کرزی لە ئێراى و ڕۆم"
 کەچی هێطــتاکە

 لە زیسی تۆزا
 تێگاًە و ًاهۆم.

 
 هەر تۆ ًەتی

 تەژًی هەڵچىوی  
 لە ًىور و ضــەولی ذىزا پڕ

 هەر تۆ ًەتی
 زەسـتی هیهری
 هىسـای هەزًی

 سـۆز و وەـا
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 هەرتۆ ًەتی  

 ئەی لیثلەگای ئەضــمی پیرۆز
 جەرگسـۆزتریي جەرگسـۆز

 هەهیطــە 
 لە ڕۆژە سـەذتەکاًسا

 تىًس تىًس لە تاوەضــواى زەگری
 ئەی ڕۆحە سـەوزەکەم:

 چیـــــــــا.
 
 
 
 
 
 

 
( یەکەمین ژن بوو ببێتە فڕۆکەوان ٢٢٢٢ــ  ٢٣٢٠کوکشــن)صبیحە 

لە جیهان،  لە یەکەمین فڕێنیدا شــاری دەرسـیمی بۆمباران کرد، ئەو 
 کچێک بوو  ئەتاتورک هەڵی گرتبووەوە.

 



  

111 

 

 

 

 )قـەڵــەم(
 

 

 گٌٛٚە لەڵەِێک:
ِٓ 

 ٌەسـەر ِێزی ئەثٕٛسـی
  سـەرۆک ٔەثێ زأبٔیطــُ،

 .کرز پەٌُ پەي ززأبْ ثە
 

 پیسـکە لەڵەِێک:
ِٓ 

 ێۆ زەفزەری ئبغبَ ٔەثێۀٌ
 ٔبذەَٚ

 کٍیٍی لبسـەی ٘ەِٛٚ
 ثبج ٚ سـەرأە ٚ

 سـٛٚ ٚ سـۀەِەکبٔی
 ٌە ٍِی ِٓ کرزٚٚە،

 ثە ٔیٕۆکبْ ٌەد ٌەرُ کرز
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 کٌٛٚە لەڵەِێک:

 ئەٚ سـبٔسـۆرە
 ِٕی ٘ێٕسە ذۆش زەٚێ

 ثە ٔٛٚکی ِٓ ٔەثێ ثە ٘ی کەس کەس
 چبٚی

 ٌۆرکب ٚ
 ثەیبری ٚ

  ا٘ێرێ ٚجەٚ
 ٚ گۆراْ

 ٘ەڵّەد
 ٘ەڵٕبکۆڵێ،

 .کرز ٚرزَ ٚرز لۆٔسەرەکەَ پبژٔەی ثە
 

 پیرە لەڵەِێکی ڕەصبظ
 ثە لەز لٛٔچکێىی ٌێٙبرجٛٚەٚە

 زەیگٛد:
ِٓ 

 رب " گۆڕســـزبٔی چراکبْ"َ رەٚاٚ ٔەکرز
 لِٛٚە ئبٚێکُ ٔەذٛارزەٚە،

 



  

113 

 

 

 
 

 ئەِٓ ئێسـزب
 ئەَ لٛٔچکە لەڵەُِ

 کرزٚٚەرە ثەرزە ِۆری ذۆَ
  ڕۆژأە

 ٚد جبراْحە
 کڕٔٛٚضــی ثۆزەثەَ ٚ

 ٔێٛچەٚأی ِبچ زەکەَ.
 
 

 

 

 

 

 
 

 ئەبنوسـی: تەختەیەکی جوانی گرانبەهایە.
"گۆڕسـتانی چراکان" شــاکارێکی شــێرکۆ بێکەسـە، ئەو هەر بە 

 -ـاص شــیعری دەنووسـی.صقەڵەمی ڕە

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2764988250393811&set=pcb.2764989007060402&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA2OEu1GJSxpx4NAVQeFCTzNd6BbuiOl2tvaXocsFVkN1BxogIhWNzt-6vdQWF9OZMZW8udGsLFrC_p
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 )سەبەتە ئاخێک(
 

 

 کبرِبِزێک

 زەڕٚأی ٌەثەژْ ٚ ثباڵی زارگٛێزێکی

 پەٌێکی کراثٛٚ ثە

 لۆٔساغی ربثڕێک

 چبٚٔی کبرِبِز

  پڕپڕ ثْٛٚ ٌە

 ""ئـــبخ 
 

 ِێرەکجۀسێک

  ثە گەرزٔی کچە کۆییەک

 ضــۆڕثجٛەٚە

 ِەسـذ ِەسـذ ثجٛٚ

 ثەٚ ِەِکبٔەی

 ثۆٔٛثەراِەیبْ

 پٛٚٔگبثٛٚەٚە ثە

 "ئـــبخ"
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 فڵچەیەک ٌە زەسـزی

 ئبغەٌە ثەرثٛٚەٚە

 ٌە ثبغچە

 :کرز)گٛڵێ( ٘بٚاری 

 :ڕۆسـزەَ ئەٚ کێ ثٛٚ گٛری

 "ئــبخ؟"
 

 گۆڵێک چٛار سـبڵ
 ٌە زەسـزە ذٛضــکەکبٔی

  ثۆْ ٚ

 ثٍٛز ٚ

 فبٔیٍە ٚ

 پێاڵٚی

 زەذٛاسـزەٚە
 ٌێک،ٛثۆ ذبررێ ثٌٛج

 کە ٌە ئب٘ۀگی زەرچٛٚٔسا

 ي فڕێٛثٌٛج

 ٚێٕەی رەذەرٚجی گٛڵەکە

 ٌە ٔیٛ چٛارچیٛەی

 ئــبذێکی" ڕەش رەضسا"
 ٘ەڵٛاسـی.
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 ضــە٘یسێک

 ضــەٚ ثە ززییەٚە

 ٘برە ژٚٚرسـەری

 زایکە ٔەذۆضــەکەی

 کە ثیٕی پبکەرە حەثەکبٔی

 ٘ەِٛٚ ثەربڵٓ

 لەررە فرِێسـکێک

 ٚ ٌە چبٚأی ثەرثٛٚە

 :ٌە سـەر کۆڵّی زایکی ٔٛٚسـی

 "ئــبخ"
 

 :ئەِیٓ ثبڵسار

 پیزی ٔٛێی ئێّرۆِبْ

 :یە ٚەکٛ )ذێ(
 "ئــبخ".

 

 ثەزەٚٚریسا

 ئەٌمەیبْ ثەسـذ

 ثۀەرِی

 ڕِٚٚەریبْ زەزاٌە 

  ثۀەرِی

 زەسـزبْ زەکٛضــی
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  ثۀەرِی

 پێڵٛیبْ ٘ەڵسەزایەٚە

  زەیبْ گٛد:

 "لسـەثکە ، چیزە؟"

 ضــبعیرەکە

 ٘ۀبسـەیەکی لٛي لٌٛی ٘ەڵىێطــب ٚ

 پێکساثسا گٛری؛ پێص ئەٚی زەَ

 "ئــبخ"
 

 ژٔەزکزۆرەکەی زەسـزی

 ٌەسـەر زڵی ئەٚ زأبثٛٚ

 ئەٚیص غەریجبٔە گٛری
 ."ئــبخ".

 

 ٚەفبرٕبِە: 
 "ِرز ثە ئبذێکەٚە."

  ژٔە زکزۆرەکە، سـڕیەٚە... ٔٛٚسـی:

 " ِرز ثە ئــبذی ژٔێکەٚە!"
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رە ٛٚەرێجیٕی: ثەِەثەسـذ، ٔبٚٔیطــبٔی ضــیعرەکەَ  ذسـز

 کۆربیی زەلەکە.
 

 ثب٘ەر ٌەسـەر
 زاررەٌەکەی ثەرِبڵزبْ

 ثجریٛێُٕ
 ٌە ٘ەرێّێکُ

 ( ەکەدPageضــٛٚضــەی پۀجەرەی)
 ثسەِە ثەر زٔٛٚکبْ ٚ

 ثە ئبضــکرا
 ٌە کبٔیبٚی حٛسـٕزب

 ثێُ ٚ لِٛە ئەضــمێک
 ثرۆِەٚە،

 ثٕیطــّەٚە ٌەسـەر چڵی گٛڵی پۀجەکبٔذ ٚ
 ثەئبضــکرا
 ثەجریٛٚە

(Comment)   چەهچەهەتێکی پڕ 
 ثٕٛٚسـّەٚە، ت لە زڵڕا تۆ
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 یبْ ضــبپەڕَ
 ثەئبضــکرا ٌە ِەِکبٔذ ثرطــێُٕ ٚ

 ( ثسەَ Likeٚسـٛٚر( ەکەی )زٔٛٚکێک ٌە )زڵە 
 ثۆد ثٕێرَ،

 ٘ەر ئەٚ سـبرە
 زەسـزڕاسـزەکبْ

 ثە یەک زارالسـزیک
 زەِکٛژْ،

 ثب ٘ەر ٌە سـەر
 زاررەٌەکەی ثەرِبڵزبْ

 ثجریٛێُٕ
 ِٓ ٌە ٘ەرێّێکُ

 جریٛٚەش
 ٚەکٛ ژْ
 زەکٛژْ!

 

 بۆ ژًێکی بە گلەیی()
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 )ًەفرەت(
 

 
 

 ســەوەی زەسـت و زیاریت
 تۆ ئێوە

 .هەرگەهەر 
 

 ڕەًگی  تاتلۆت
 لەسـەر کاًڤەزی جەسـتەهاى

 .هەر ذىێٌە
 

 سـفرە و ذىاًت
 تۆ زایکە هەلىولەکاًواى

 .هەر ذەهە
 

 تاکە وضــەی سـەرزارت
 تۆ هٌسااڵًواى

 هەرزەم
 .تۆڵەیە
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 گەر تۆت ًەکرا تواى کەیتە
 ذۆراکی زوپطــک و هار

 تێطــک ذەاڵتواى زەکەی تە
 زەسـت و لاچی پالسـتیک و

 چىارپای تەڕەوڕەوە و
 کىرسـی چەرذەزار

 
 تؿ لەچارەت ئیسـکگراًی

 ذۆـرۆش:
 کالضــیٌکۆؾ.

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  کانڤەز: ئەو قوماشــەی وێنەی لەسـەر نیگار دەکرێ.
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 )هەیگرێٌي(
 
 

 ٔبضـــٛکرَ
 ثۆ ٔەرکرزِە چیٕچکە ٔبٔێک

 زٚٚ کێطــکەی ثرسـی رێرثکەَ.
 

 ٔبضـــٛکرَ
 ثۆٔەرکرزِە گۆپبڵێک

 ٔبثیٕبیەک ثگرَ. زەسـزی
 

 ٔبضـــٛکرَ
 ٔەرکرزِە زەسـکە زەسـزبڕی

 ئەٚ زٚٚ کیژۆڵەی
 سـبٚارٌێسەکەْ ٚ

 ٚ الٚکبْ زەثێژْ. ثەسـزە
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 ٔبضـــٛکرَ

 ٔەرکرزِە  گٛڵی ٔێٛ زەسـزی ئەٚ الٚکەی
 زەیکبرە زیبری زٌٚجەری ٚ
 ئەٚیص رێررێر ثۆٔیسەکب ٚ

 ٌە ٔیٛ لەزی کزێجەکەی ٘ەڵی زەگرێ ٚ
 ٔەذطــی سـەرسـەریٓ ٚزەیکبرە 
 ضــەٚاْ

 رێر رێر ِبچی زەکب.
 

 ٔبضـــٛکرَ
 ٔەرکرزِە ثەرِبڵێک

 ڕۆژ ٚ ضــەٚ
 ٔێٛچەٚأی

 ئەٚ سـۆفییە ِبچ ثکەَ
 کە ٌە زڵڕا ذٛزای ذۆش زەٚێ.
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 ٔبضـــٛکرَ
 ثۆ ٔەرکرزِە کێٍەسـەری

 ضــە٘یسێک
 ٘ەِٛٚ زٚٚضــەِّە ٚ

 پێٕجطــەِّبْ
 گرێزایکی ثێ ٚ ٌە ثبٚەضــُ ث

 ثبٚەضــی ذٛزا
 ثۆ پێغەِجەرەکبٔی.

 
 ذٛزایە

 زۆر ٔبضــٛکرَ
 ثُٛٚٔ ٔەثٛٚٔە

 لەفەزێکُ ثٌٛجٌٛی
 پێئبزاز ٔەکرێ

 پیرێژٔێکُ
 پێ ٌەکۆڵ ٔەکرێ.
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 ذٛزایە
 زۆر ٔبضــٛکرَ

 ثُٛٚٔ ٔەثٛٚٔە
 )ضــالٚەرێکُ(

 پێژیر ٔەکرێزەٚە
 گٛڵسأی

 زڵطــکبٚی
 ژٔێکُ

 پێچبک ٔەکرێزەٚە!
 

 

 
 

 
گەنجێکی کۆیی بێکەس و بێدەرەتان و النەوازەیە، کە )شــالوەر( 

( لە فەرەنسـاوە،  لە فێیدسبووک Farhad Tamar Koyeهاوڕێ )
 .نووسـی بووی: "توخوا ئەم گەنجە مەگرێین."  من ئەم دەقەم نووسـی
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 (تر لە ئاو)رووت

 

 
 پاییــز

 توثىورە
 هەر سـەرێکن لێٌەزای

 ئاذر لەم وەرزەزا
 یضــاعیراًی تەرزەرگا

 سـیٌەهاکاًی ـێیسـثىوک
 هێٌسە ضــەهىەتثازاًە

 ڕووتیاى کرزیەوە
 رووت رووت
 تێ زەرپێ و
 تێ سـتیاى،

 هەر کە لەڵەهن
 زەگاتە ئالاری هاڵتاى

 سـەر زازەذا و
 لە ذۆی تەریك زەتێتەوە.

 پاییـز
 ئەی کچی تێ ًازی ساڵ

 کەڵەیوە تىیتحەیؿ تىو
 کاڵ.ی هزر اًهەرزەکار
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 )ڕاســتی(
 

 ًەهسەزاًیلەت 
 هي هێٌــسە زرۆزًن
 هەهیطـــە زەڵێن:

 هـەر تــۆم ذۆضـــسەێ
 کـەچی:

 گىڵ هاچ زەکەم
 تریفە لەتاوەش زەکەم

 کڕًۆش تۆ زەرزەپەڕ زەتەم
 ذۆلی زێسەکەم تۆى زەکەم

 ســۆـی ئاسـا
 لە ذەڵىەتگە

 ذىزاپەرسـتی زەکەم.
 چەًس زرۆزًن!

 
 لەت ًەهسەزاًی

 تـۆ هێٌــسە زرۆزًی
 زەڵێیت:هەهیطـــە 

 هـەر تــۆم ذۆضـــسەێ
 ئەزی

 ئەو هەهىو ًەورەسـە
 لە ًێى زەریای چاوەکاًتا چیسەکەى؟
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 ئەو هەهىو پەپىوالًە

 تۆ زەوری تاؼی
 پرچ و ئەگریجەت تەرًازەى؟

 کێ ... کێ ... ئەو هەهىو
 گىاڵوەی تەسـەر

 سـتیاًەکەتسا پژاًسووە؟
 ئەزێ چۆى

 ئەو هەهىو ضــیعرە جىاًەت
 هەر تە ًیگا

 لەسـەر زیىاری زڵی
 لەتیؿ هەڵوەت

 هەڵکەًسووە؟
  چەًس زرۆزًی!
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 )ضــٌە و باڕەش(
 

(٧) 

 * "اٌٍٙـُ اغفـر ٌـە."

 زٚعبی ڕوبری چٛارەِە

 وبرێ ٔٛێژَ ٌەسـەرزەوەْ!

 

 *      "اٌٍٙـُ اذفـی اثرٖ."

 ثــــــــــــــُ... ، ثــــــــــــــُ... ،

 وبرێ پۀجە ٚ پەڕٚثبڵی

 وۆررەوبْ ٚ "ٔەثی یٛٚٔس"

 زەَ ٚچبٚی عبسـّبٔی ذٛا

 زاِسارزەوەْ،
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 زەسـزڕەضــەوبْ

 ٘یالٌی ِٕبرەی ڕۆحّبْ

 ثە زٚوەڵی رریفەی ذٕىبٚ

 زەزەْ! سـٛاغ

 

(2) 

 *  وە ئبسـىەژْ

 زێٕە سـەر ڕێ،

 " غض اٌجصر".

 

 ٌەثەر زەرگبی 

 "اٌجبِع اٌىجیر"

 ٌە وۆٔە ضـــبری ِٛسـرێ
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 ِەزاد...ِەزاد ... ِەزاد... 

 زۆالر! 353٘ب... جٛٚد ِەِىی چٛارزەسـباڵْ.... 

 زۆالر! 253وەزی ضــۆڕی ٔۆززەسـباڵْ ..... 

 زۆالر! 2٧5لەیرە سـەثبیەیی سـیٕە پبْ .... 

 ِەزاد ... ِەزاد... ِەزاد... !

 

(3) 

 *  جبِەئبٚی پطــیٍەوەَ

 زەسـزُ زەگرێ

 ثەرەٚ ثە٘ەضــذ.

 

  "ٌە "ئبِیرٌی 

 ڕۆژ 83

 ِرزٔی ثٛٚ، ئبٚی ذٕىبٚ.پەٌەلبژەی 
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 ڕۆژ 83

 ٌە "ئبِیرٌی"

 ٌۀبٚ زاری وۆرپەڵەزا

 ضــێذ ٚ ضــەیسای لِٛێه ضــیر ثٛٚ

 ِەِىی ثڕاٚ!

 

(4) 

 * ٌەژێر پێی زایىبٔە ، ثە٘ەضـــذ.

 

  ٌە ذۀسەلی سـێیەِەٚە " 

 ثۆ ذۀسەلی چٛارەَ

 پێٕجەَ

 ضــەضــەَ

 حەٚرەَ       

 جیٙبز پیرۆز زەوۀەٚە        
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 ثەِٕی زایىی یەن الٌص        

 ثەِٕی زایىی حەٚد زارۆن،       

 زەوۀەٚە  ڵذۆیبْ ثەرب      

 جیٙبز پیرۆز زەوۀەٚە!"       

 

(5) 

 *ٔەکەی!

 رەٚٔی چبڵچبڵۆوە ٔەزڕی 

 وۆررەثبریىەیەن ٔەگری.

 *      جٛجەڵەی ثٓ رریبٔبْ ٚ پۀجەوبُٔ

 ِراٚی زەَ گۆالٚاْ ٚ ٔیگبوبُٔ

 وۆزەوبْ ٚ زەسـزەوبُٔثەرذۆڵەی ٔبٚ 

 ذەزێّی  ٘ەرزاڵەوبْ ٚ چبٚەوبُٔ

 زیىەزیىی ٘ێالٔەی پەرەسـێٍىبْ
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 گّەگّی

 سـٛأسەی وۆررەلەَضــەوبْ

 الیەالیەی ثێطــىەی پەپٛٚالْ

 ٔێڵە ٔێڵی الٌەی ضــىبٚی زەٚاراْ

 ٔٛٚزەی زڵ ٚ

 ٘ۆڕی زارۆوبْ زریه ٚ

 ٌەثٓ ربیەی ٘ەِەری ڕەش

 ٚەن جەرگُ زەفٍیمێٕەٚە،

 ٌەسـەر ٔٛٚوی ضــّطــێری ڕەش

 پبڕچەئبٚێٕەی ڕۆحی ذٛزاْ

 ٌەزٚٚرڕا 

 ە.زەثرسـىێٕەٚ
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(7) 

    !ثراگیبْ، ثڕٚأە ثەرپێ  ذۆد 

 ڕۆحی یەن ربوە ِێرٌٚٚە = ڕۆحی ٘ەِٛٚ ِرۆڤەوبْ.

 

 * "ذڕ گۆچبْ ٚ زارضــەلەوبْ

 ٌەثٓ ئەَ زیٛارە ڕێزوەْ،

 ذڕ الٔه ٚ جۆالٔەوبْ

 ٌۀێٛ ئەَ وۀسڕە زاوەْ،

 ذڕ چبرۆگ ٚ سـروەیی ٚ سـەڵزەسـٛٚرەوبْ

 ٌە ٔێٛ ئەَ رەٚیٍە ثۀسوەْ،

 ذڕ سـعبد ٚ ئەٌمە ٚ پطــزێٓ گٛڵ گٛڵییەوبْ

 ثە زەِۀس ٚ رٛٚرڕوی سـەر ڕێگب زازەْ،

 ذڕ ثبزٔۆوە ٚ گٛٚارە ٚ زەرزی ٚ سـٕجبلەوبْ

 ٌەثەر پێی ِیر
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 ڕێز ڕێز ڕاذەْ،

 اٌٍە اوجر

 ٚاحس ... اثٕیٓ ... ثالثخ ...

 ـــیارِ

 اٌٍە اوجر!"

 

(7) 

 *       زٚٚرذەیزەٚە کٛٚچکە ثەرزێ ٌە ڕێ

 ڕیزێه چرا

 ٌەگۆڕەکەد

 زازەگیرسـێ.

 

 *لبچی ضــەوەری پرزەوبْ

 لبِىی ثبریىی پۀجەراْ

 



  

137 

 

 

 

 پطــزی لەاڵ ٚ

 رەٚلەسـەری ربٚێرەوبْ

 ثبَی ڤیٕۆسـەوبْ ثەژْ ٚ

 ٔەلص  ٚ ربرٛٚی

 ِەِىی زیٛارەوبْ، سـیٕگ ٚ

 زاعطــساٌە لەسـبثربٔەی 

 چەپچبغ ...چەپچبغ...

 چەپچبغی ڕەش

 گۆضــذ ٚ ئێسـمبْ لیّەزەوب،

 وەٌٍـەسـەری ضــەلبرضــەلبر

 ٌەسـەر ڕێیبْ فڕێ زەزا!
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 (8) 

 *  ئـبٚ، ٘ۀگٛیٕی وبٔیبٚأە

 ٔەوەی ثەرزی رێ ثٙبٚیذ!

 

 *       ربثزىٛژْ 

 چبٚی وبٔیبٚیبْ زەر٘ێٕب،

 ربثزىٛژْ 

 ِەِىی سـۆالڤیبْ ثڕیەٚە،

 ربثزىٛژْ

 ضــریبٔی ڕٚٚثبریبْ ضــەق ورز،

 ربثزىٛژْ

 ثە زٚوەڵی ڕۆحی سـٛٚربٚ

 ٘ەٚرەوبٔیبْ

 یەن یەن ذٕىبٔس،
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 ربثزىٛژْ

 ره

 ره

 ڕەضــبٚی چۆڕاٚەی

 ٔٛٚوە ضــّطــێرەوبْ

 زەڕژێٕٕە ٔێٛ

 گەرٚٚی ٚضــه ٚ سـٛٚربٚی رۆ

 گەرٚٚی ئبسـه ٚ

 گەرٚٚی وێڵگە ٚ

 گەرٚٚی لبز ٚ

 گەرٚٚی ضــەٚثۆ!
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(9) 

 ٘ەر  زڵۆپە ئبرەلەیەن*   

 ٌەسـەر رەٚێڵ

 ثەرِبڵ ڕاذب،

 زٚٚ روبد ٔٛێژ

 ثۆذٛا زەوب!

 

 ٌە ثبزاڕی ڕەحیّبٚە 

 ٌەسـەر ضــۆسـزە

 ٌەسـەر ثەڕە ٚ

 ٌەسـەر وەچە عبرەثبٔە،

 ثٛٚوەڵەکبْ  

 ثە ِٕساالْ پێسەوۀیٓ،

 ِەِىجۀس ٚ رۆلە ٚ زەسـّبڵ

 ثە ٘ەرِێ ٚ سـێٛی ژێر سـٛذّە پێسەوۀیٓ،



  

141 

 

 

 

 لەڵّە ڕۀگبٚڕۀگەوبْ

 ثە ذەیبڵی پەپٌٛٚەوبْ پێسەوۀیٓ،

 رەزثیحی لەزٚاْ ٚ گۆچبْ

 ثە ِەلبِە ذۆضــەوبٔی "عەٌی ِەرزاْ" 

 پێسەوۀیٓ،

 ٔێرگٍە ٚ ضــٛٚضــەعەررەوبْ 

 ثە زٚا ِبچی ثەجێّبٚی

 سـەر ٌێٛی 

 "زڵسار"ی ضــبعیر پێ زەوۀیٓ،

 ٘ێطــٛەررێ پێ زەوۀی،

 وٛڵّەی ٘ەرِێ پێسەوۀێ، 

 وۆررەی لەفەز پێسەوۀی، 

 سـرٚٚەی ثەیبْ پێسەوۀی،
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 ربڵەریطــىی سـەر ضــەپمەی پیر

 پێسەوۀی،

 پبلالٚە ٘ەر پێسەوۀی،

 وٌٛێرە ٘ەر پێسەوۀی،

 ٚ پێسەوۀی، ٘ەر گٛڵسأە

 ٘ەر "ٌەیالیە" ٚ پێسەوۀی،

 ٌۀبوبٚڕا

 زرِەی ِبرۆڕێىی ذۆوٛژ

 زڵۆپە ئبرەلەوبٔی

 سـەرثەرِبڵی ٔبٔی حەَڵ

 ٌە ذٛێٕی سـٛٚر زەگەٚزێٕی،

 پێىۀیٕی وٛرزسـزبْ ٚ ٘ەِٛٚ زٔیب

 ٌە زٚوەڵی ذٛێٕبٚیسا زەذٕىێٕی!
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(٧3) 

 *  پێغەِجەر ِیٛأی ذٛایە

 پێغەِجەر

 ئبٚە ... چرایە.

 

 ثبڕەش زەٌٛرێٕێ: •

 )ثۆ ثبَی ٘ەر ذبچێه .... ِیٕێه!

 ضــّطــێرێه!ثۆ گەرزٔی ٘ەر الٌطــێه .... 

 ثۆ ئیّبِی ٘ەر رەزثیحێه .... فیطــەوێه!

 ثۆ ذەٚٔی ٘ەر حەٚزەئبٚ ٚ ربرەثەرزێه .... ٔبرٔجۆوێه!

ثۆ  سـەزای ٘ەر ثبٔگ ٚ سـەَ ٚ ٔبلٛٚسـێه.... 
 زۆضــىەیەن!

 ثۆ  ٚرضــەی زارزەیزٛٚٔی ٘ەر گۆڕێه....  رەٚرێه!

 ثۆ حبڵی ٘ەر زەفژۀێىی ئەٌمەی زیىر.... زەرگێه!

 ذٛێٕێىی  پرسـە.... چەلۆێه! -ثۆ گەرٚٚی ٘ەر لٛرئبْ  

 ثۆ ٍِی ٘ەر وۆررەیەوی غەیرەزیٓ.... سـبطٛرێه!
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 ثۆ چەِىی ٘ەر سـٛاڵىەرێىی

 ثەرزەرگبی "سـٛڵزبْ ِٛزەفەر" .... چەپچبغێه!

 ثۆ ئبسـّبٔی ٘ەر "وۆثبٔێ"یەن.... سـێسارەیەن!

 ثۆ ٘ەر گبثەرزێىی "ضــٕگبي" ..... وبریٛضــەیەن!(

 

 ئێسـزب ِیٛأەوبٔی ذٛا •

 ْ٘ٛٚ ْ٘ٛٚ زەگریٓ،

 ئێسـزب ِیٛأەوبٔی ذٛا

 ثۆ "ضــٕگبي" ٔٛێژ زەوەْ،

 ثۆ "وۆثبٔێ" زٚعب ٚ

 ثۆ ئبٚارەوبٔی ذبچ ئبٚارە

 ثۆ ئبٚارەوبٔی ٘یالي ئبٚارە

 ثۆ ئبٚارەوبٔی ِۆِساْ  ئبٚارە

 ورٔٛش زەثەْ.
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 ِٕساڵە وٛێرثٛٚەوە گٛری:

 " ذەُٚٔ ثیٕی

 ِحەِەز زەیگٛد:

 عیسـب زەیگٛد:

 ِٛسـب زەیگٛد:

 ثبڕەش... پەربیە

 ثبرەش غۀیّی ٔٛٚری ذٛزایە!"

 

كۆیە  ٠٢٢١/ ٢٢/ ٥  

 

 

 

 

 

 



  

146 

 

 

 )بــــۆ؟(
 
 

 ٔە رریفە زەزأێ

 ثۆ ثٛٚەرە ثرژأگی زیٛٚیٕی

 چبٚی ِبٔگ

 ٔە ڕٚٚثبر رێسەگب

 ثۆ ثەرە ثبٚەضــی

 زەریبچە

 ٚا ثە ذٛڕ زێزەذٛار

  ٔە پەرٚأەی سـەرِەسـذ زەزأێ

 زەثێ ثۆ

 ٘ەر ٌەالی ضــٛعٍەزا ثرەٚێ

 ٔە ِٕی پیریی ٘ەرزەکبر

 رێسەگەَ

 ثۆ رۀیـــبٚ

 رۀیــــبٚ

 رۀیــــب

 !٘ەرئەرۆَ ذۆضــــسەٚێ.
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 )الســایی(
 
 

 تێژهار
 زڵۆپەتاراى

 زەًکە ذۆڵی سـەرزەوی هاچ زەکەى
 

 تە هلیار
 کڵۆتەـر

 سـیٌگ و هەهکی لىتکەضــاذاى هاچ زەکەى
 

 هەزاراى هەزار
 لەترە ضــەوًن

 کىڵوی گەاڵی  سـەوز و جىاى هاچ زەکەى
  

 تە هەزاراى
 زاری ضــەًگەتی

 پڕزەزەًە گەرزى وتٌاگىێی ضــەپۆڵی ڕووتاراى و
 هاچیاى زەکەى
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 ئا لەم سـاتە
 سـەزاى زڵسار

 هرچ هرچ هەًگىیٌێ لێىاى زەلێسـٌەوە و
 ضــێتاًە یەکسی هاچ زەکەى

 
 لێ لەت هیچیاى

 هاچی هي تۆ وەکى یەکەهیي
 هاچکەى ًازاًي یەکتر

 ئەز تەوە زەزاًن
 هەر هەهىویاى

 هەهىوزەم
 السـایی یەکەهیي هاچی هي و تۆ زەکەًەوە و 

 ًاضزاًي چۆى
 یەکتر هاچکەى!
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 (ەکەم)کێل
 
 
 

 تٌىوسـي
 لەژوورسـەرم؛
 ئەهە کڵکۆی

 ئــەو
 ضــاعیرە زەتىوًەیە

 تا سـۆهای چاواًی ڕژا
 وەسـفی جىاًیی

 و ترۆیچاو 
 کچە کۆییاًی

 تۆ ًەکرا. 
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 )گەضــکە(
 
 
 
 

 ورز  ورز  ـٌجاًی لاوەکەی تۆ ذىێٌسەوە و پێی گىت: کچن
 ئەو ســىارچاکەی

 کە ئەسـپی حسوزی تۆسـەـر زیٌکرزووە
 لەو هەورازە هێرگەش تۆ ذۆی

 ئەسـپێکی یەکجار چەلەًگ و ًاززارتری
 هێد کرزووە

 کچە یەکسـەر تەالزاچىو
 ذۆی چىو!لەهۆش 

 
 ٢٢٢٢ / ٢ / ١  
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 )هەحاڵ(
 
 

 چاوەکاًت زەتەسـتوەوە و
 لەسـەرە تاڵن هەڵت زەگرم

 تاًەگەهە سـەرکەپکی ضــاخ ًاًیطــوەوە
 ئەوجا چاوەکاًت زەکەهەوە و

 لێت زەپرســن:
 ــ ئێرە کۆێیـە، گىڵێ تاذن؟

 ـ ئێرە...؟ جا کەس هەیە ًەزاًێ ئێرە کىێیە!
 ذەرەًسەکەی ڕەواًسزە.

 ًەتزاًی... گىڵێ، ًەتزاًیــ 
 ئەهە زووکەًاری ـیڕالی هي و تۆیە

 کە هەحاڵە پێک تگەى و
 جارێکی زی

 زەسـت لە ئاهێزی یەکسی کەى!
 هەگری... گىڵێ..

 گىڵێ ... هەگرێ...
 تاوەڕ تکە، ئێسـتاش

 سـەز هێٌسی ئەو ذەرەًسە
 ذۆضــن زەوێی!  ذۆضــن زەوێی!
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 )عەتر(
 
 
 

 ٘ێژا، ذٛزای  ئیزائیٍی
 ...ذۆزگە

 ئەٚزەِەی

 رەضــریفزبْ زێٕب

 ٘ۀبسـەیەک

 ٌەٚ گٛاڵٚەد ٌەذۆد زەزا

 سـبڵ پێص ئێسـزب 46کە 

 یبر

 ٌەثٕبگٛێ  ٚ گەرزٔی 
 ثێگەرزی زەزا.
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 )تەگبیر(
 

 ٔە ڕٚٚثبر ٚ ٔە ضــەپۆڵ

 لەررە فرِێسـکی رۆیبْ

 پێٕبگبرە ال ِٓ

 .ٚرٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚری زۆر زٚٚٚٚٚٚرۆ زۆر زٚ
 

 ٔە ڕەضــەثب ٔە ضــەِبڵ ٚ

 کزەی ٘ۀبسـەی ِٕیبْ

 پێٕبگبرە الی رۆ

 .ٚرَٚٚٚٚٚٚٚٚٚ  زۆر زٚٚرٚٚٚٚٚزِٚٓ زۆر 
 

 ثۆ ثە ڤیٕۆس ٔەڵێٓ

 ٌەجێی لبزی

 ثب ڕۆحّبْ ٌێک ِبرە ثکبد

  گەر ِرزیطــیٓ
 ثەزەسزی پیرۆزی ذۆی کفّٕبْ کبد

 ضی٘ەر ثۆذۆ

  ٌە یەک گۆڕ
 رەٌمیّٕبْ ثساد،          
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 )خۆضـــن ًاوێیت(
 

 گریّبْ
 سـیسـبرکە کەچەڵە پیسـەکە

 ٌەِێرڕا
 ٘ەرزٚٚ ِەِکی ٘ەڵکێطــبی

 .ذ٘ەر ذۆضـــُ زەٚێی
 

 گریّبْ
 ذێٛی گڕ

 پەالِبری زایذ ٚ
 ثٛٚیذ ثە عبججبری
 ذ.٘ەر ذۆضـــُ زەٚێی

 
 گریّبْ

 زەسـزڕێژێک
 ٌەذۆپێطــبٔسأێکب

 ٘ەرزٚٚ لبچی
 لٛٚد کرزی

 ذ.٘ەرر ذۆضـــُ زەٚێی
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 گریّبْ
 ٚ ٚەرگەڕایزەٚە

 زاعطــئبسـب
 ذۆضــەٚیسـزیذ

 ٌۀبٚ زڵسا
 پەي پەي کرز

 ذ.٘ەر ذۆضــُ زەٚێی
 

 ِٓ ٘ەر ٌە یەک ٘ەڵٛێسـزسا
 ذۆضــُ ٔبٚێیذ

 گٛزەر ثکەی
 ثەالی گٛڕی ضــە٘ێس ٚ
 کڕٔٛٚضـــی ثۆ ٔەثەیذ!

 
٠٢٢٢/  ٢٢/  ٠٢  

 
 
 



  

156 

 

 
 
 

 )درکاًدى(
 
 
 

 ئەو هەهىو
 ســــۆًار و
 تیطــــک و
 تەًسوور و

 سـیتیسـکاى و
 ذۆێٌگرتٌە!؟

 زکتۆریٌە
 تۆوا ذۆتاى هیالک زەکەى

 زیارە: ڕاذۆ لە چاواًو
 )تێ ئەو( یــە 

 ًەذۆضــــییەکەم!
 
 
 

 

 

 



  

157 

 

 

 )تـاواى(
 

 ذٛٔچە وۆضـــزٓ ربٚأە

 وۆرر وٛضـــزٓ ربٚأە

 ثبغچە وٛضـــزٓ ربٚأە

 جۆگە وٛضـــزٓ غەزرە ، زٚڵّە، ربٚأە

 جۀگەڵ وٛضـــزٓ ثبٚوە گەٚرەی ربٚأە

 ئبســّبْ وٛضـــزٓ ربٚأێىە 

 یەوجبر گەٚرە

 ثەلەز ذٛێٕی ٘ەٚر ٚ ِبٔگ ٚ ئەســزێرەوبْ.

 ئەی ذٛایە گیبْ!

 زەثێ الی رۆ ربٚأێىی چۀس گەٚرەثێ:

 وٛضــزٕی ئەٚ ِٕسأَەی

 ٌەزرزی ذێٛەد، ثە ذەیبڵ
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 ذٛٔچە ٚ وٛرر ٚ ثبغچە ٚ جۆگە ٚ جۀگەڵ ٚ ئبســّبْ

 ٚێٕب زەوەْ ٚ ذۆضـــیبْ زەٚێٓ

 ثەثێ ئەٚەی وە ثزأٓ

 ثۆ زەثێ ئەٚأیبْ ذۆش ثٛێ

 ٘ەرٚەن چۆْ وە ٔبزأٓ:

 ثۆ زەثێ ئەَ ذیٛەرگە

 لەثز ٚ ربرە

 ِبڵی ٚاْ ثێ!

 ذٛایە گیبْ،  ئەی ربٚأی

 حەاڵڵ کرزٔی ذٛێٕی زایکیبْ

 ثە کبَ

 سٛڕەد ڕسٛازەکەی؟

٠2  /2  /٠٢٢2  
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 )جاهاداًییەکاًی ئیوڕۆ(
 

 جبِبزأییەن ٔبثیُٕ ٌێرە

 پبنپبن 

 ثبڵی پەپٌٛٚە ثێ!

 

 جبِبزأییەن ٔبثیُٕ ٌێرە

 ثۆٔی زۆالری ررضــبٚی ٌێٕەیێ!

 

 جبِبزأییەن ٔبثیُٕ ٌێرە

 چۀس پەڵە ذۆٔێىی 

 وبوّی پێٛە ٔەثێ!

 

 ٌێرە جبِبزأییەن ٔبثیُٕ

 ِطــىی گۀسەڵی ٔەیمرربٔسثێ!
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 جبِبزأییەن  ٌێرە ٔبثیُٕ

 ، ڕۀگی ذیبٔەد ٔەزارەٚە!راٚیئب

 

 جبِبزأییەن ٔبثیُٕ ٌێرە

 ثۆٔی ئەٚ ِٕساڵە ذەٚرٛٚەی گررجێ

 وە زایىە رەَلسراٚەوەی

 سـزەیەوسا  فڕێی زاٚە!ۆٌەزەَ ضــ

 

 ٌێرە جبِبزأییەن  زەثیٕیذ

 ڕێطــٛەوبٔی چه چه

 سـۆزی زایىبیەرییبْ

 ٌێ ثزىێزەٚە؟ 
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 جبِبزأییەن ٌێرە ثۆْ زەکەیذ

 ثۆٔی ذٛزای ٌێ ثێ؟

 

 ) ضـــێد( َوێ وۆٔە ضـــەزەێىی

 ضـــه زەثب؟

 وێ ِطــىییە ٔٛرأییەوەی

 َ  زەٚری سـەری )پێطـــەٚا(

 ٔیطــبْ زەزا؟

 جبِبزأییە ذٛێٕبٚییەوەی

 )لبسـٍّٛٚ( ٌە وٛێ ثێُٕ!

 ِٓ زەِێىە زەِەٚێ  ذۆَ ثرٕىێُٕ!
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 )چما فریشتەش دەبەیت...مەرگ؟(

 تۆ زڵٌەواین

 هاًگ ئەهطەو

 ڤیٌۆسی لەگەڵ ذۆی هێٌاوە

 ئاذەکاًن

 تە تریفە و زریىوە زەضؤًەوە.

 

 تۆ ـەراهۆضێن

 پاییز

 هەهىو لیرەی  گەاڵکاًی ذۆی

 زاوە تە کىلێرە و زاتەضی کرزوە

 تەسەر هەژاراًسا

 هەر تۆ ئەوەی ذىا 

 تەسکیٌی زڵن تساتەوە.
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 تا سەیلی سرووضکن تسڕێتەوە

 پەلکەزێڕیٌە

 زەسواڵێکی حەوتڕەًگی

 تە سٌجالی ًىوزە

ذەهاوییوەوە کرزووە.تە تەرۆکی   

 

 تۆ هازسۆزیی

 ضٌە، جریىەی ؼەهگیٌی 

 هەهىو هەلەکاًی ئەو زارستاًاًەی

 تە سەتەتەیکی

 چاو تە ـرهێسکەوە تۆ ًارزووم.

 

 تا ذەهەکاًن لەتیرتثاتەوە

 تاڤگە

 تە پرووضەی پڕ لە جىاًی ذىزا

 زەست تەسەر ًێىچەواًی ئاگریٌن
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 زازەیٌێ و

 سەرزوڵکەم تۆ زەڵێتەوە.

کی زڵن تڕەوێٌێتەوەتا تاری  

 تاراى

 هۆهێکی زاگیرساوی

 زاوەتە زەست هەر زڵۆپەیەکی و

 کۆاڵى کۆاڵى

 تە لىوضە لىوش

تەزواهسا زەگەڕێ.   

 

 تۆ هەًیسکی زاهە لىولەکاًن

 پەپىولە

 تە پەڕی ًاسکی گىڵ و 

 ضیالوی سەرلیىوی ذۆی

 لیىی حەسرەتاتارم

 تۆ تەڕزەکا.
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 هاتەهثارو پرسەزارە

 هەحىی

پەیڤی سۆـیگەراًە وتە ًاڵەی   

 تە زایەڵەی ضیعری ذىزاوەًسی

 ڕاهسەژەًێ و

 زەهالوێٌێتەوە

 ئەهطەو.

 

 یاراى... ئازیزاى...

 هٌی پەژهىورزە

 لەت هیچن لە ئێىە ًاوێ

 ئێىەی هیحٌەتثار

 گەر زڵی کەیلی ضەوڕۆتاى زەوێ

 تڕۆى

 چەپکە ذەًسەیەکی
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 تاؼی لێىەکاًی "زڵٌیا"م

 تۆ تێٌٌەوە

 تڕۆى ئەستێرەی ڕژاوی

 تەهەًی جىاًیی  "زڵٌیا"م

 لەم گۆڕستاًە

 تۆ ذڕکەًەوە.
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 * )كۆترەكاًی باغی ضەهیداًی قوڕەبەرازە(
 

 

 

 وۆررە زٔٛٚن ئبڵەوەی ثبغی لٛڕەثەرازە!

 غەزەة!

 چۆْ زڵذ ٘بد، 

 ئەَ ٔۆززە ٘ەڵۆ ثبڵ سـٛٚرەَ ذەڵزبٔی ذٛێٓ وەی؟

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 
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 وۆررە سـەرثبڵ ضـــیٕەوەَ!

 ٔەفرەد!

 چۆْ ثە زٔٛٚن،

 پبٔززە ٘ەزار گۆڕد ثۆ ثراوبٔی ذۆد

 پێ ٘ەڵىۀسرا؟

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە ثەرسـیٕگ ذبڵسارەوە!

 چۆْ رٛأیذ ثە ضــبثبڵذ

 سـەفیٓ ضــەلىەی؟

 ٔیٛە زەرز ٚ ، ٔیٛە سـەٚز!

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 
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 وۆررە چبٚ زٚٚ ڕۀگەوەَ!

 ثۆچی وٛوٛذزییەوبٔی ثەرِبڵی ِبِەڕیطـــەد

 ڕازەسـزی پەپۆی ذیبٔەد ورز ٚ

 ثە رۀیب ثەجێذ ٘ێطـــزٓ؟

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە وُٚ ڕۀگبڵەوە!

 چۆْ زڵذ زێ 

 ٔبرٔجۆوە ثریٕسارەوبٔی لۀسیًپۆڕە ِەِه 

 ٌەسـەر ضــۆسـزەی ضــبر فڕێسەی؟

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 
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 وۆررە الًِ لەررأییەوەَ!

 چۆْ ئەضــىەٚرەوبٔی زارگەڵی

 پێطــبٔی سـیسـبروەوەچەڵەوبٔی 

 )ِیذ( زەزەی؟

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە رەلڵەثبزەوەَ!

 ٌە٘ەر وٛێ زڵۆپە ذٛێٕێىی ضــەرەفىۀسی

 فڕەی ثبڵی ثێ

 رۆ ڕاپۆرری ٌێسەزەی.

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

**** 
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 وۆررە ضــبپەر لبٚەییەوەَ!

 د زا ٔەجبرێه ٌە زەرگبی زیٕسأی )ئەڤیٓ(

 ســٛڕایزەٚە،ئیّڕاڵیسا  ٔە ذٌٛٚێه ثە ئبسـّبٔی 

 ٘ەر ٌە ثەغسا ٚ رۀمەرە ٚ ربراْ چیٕە زەوەی.

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە سـەر پێٍٛ ســپییەوەَ!

 ثۆ زەرزەپەڕی ڕۆژاٚا

 زەوەیزە ضــٌٛٚی چەپەر ٚ

 ڕێٕبزەی لبزٚلٛڵیٕگەوبْ

 ئبسـٛٚزە وۆچ ثىەْ؟ 
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 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

 وۆررە ڕۀگ ذٛرِبییەوەَ!

 ثۆ ثە ٔٛٚوە زەرزی زٔٛٚوذ

 چبٚی پیرە ثبز ٚ رەٚاراْ وٛێر زەوەی؟

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە زٔٛٚن یبلٛٚرەوە!

 چۆْ زەسـزذ ٘بد

 پێٕج ٘ەزار رڵی  ڕۀگبٚ ڕۀگی ِەٌەن  ربٚس

 وُٚی لەٌەڕەضــەوبْ ثجەسـزی؟ٌە 

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 
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 وۆرری گەرزْ سـٛێسـىەیی!

 ٌە ڕۆژٔبِەیەن ٔٛٚسـرا ثٛٚ: 

 رۆ چۀس ٘ەزار پەرەِٛٚچذ

 ثە پٍەی ثبز ٚ ضــە٘یٓ ذبٔۀطــیٓ ورزٚٚە؟

 ئەضـــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 ثٓ زگ زەرزەوەَ!وۆررە 

 رۆ ٌە پۀجەرەی ضــىبٚی

 ٘ۆڵی ئەزِٛٚٔەوبْ 

 زەچیزە ژٚٚرەٚە ٚ پرسـیبرەوبْ

 ثۆ ربٚەرەوبٔی ئیٕزەرٔێزی ضـــبر زەثەی.

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 
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 وۆررە ســـەرضـــبْ زێریٕەوەَ!

 رۆ ضــەٚأە  ٔەٚری چرا ٚ الٌەی  ضــبر زەززیذ ٚ 

 ڕۆٔبویذ ٌە ضــەلبَ ٚ ِبڵەوبْ حەراَ ورزٚٚە.

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە زۀگ ٔٛٚسـبٚەوەَ!

 رۆ ســّۆرە وەِئۀساِە زەسـذ وٛررەوبْ

 ٌە زەٚرٚثەری ِٕبرە

 زەزەیزە ثەر زٔٛٚوبْ

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 
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 ضــیٕەی چبٚ ثرسـی!وۆررە 

 رۆ ٘ەِٛٚ گێڵگە گۀّەوبٔذ

 حەپەٌۆش ورز.

 غەزاڵ ٔییەری، پبٚأەیەن ثۆ وەژاڵی وچی ثىڕێ.

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە ٘ەزار ڕۀگەوەَ!

 رۆ ثە ذۀەی ثبثە گٛڕگٛڕ

 ڕیطــی ضــەِطــەِەوٛێرەوبْ سـٛٚر زەوەی،

 ثە سـٛرِەی ضــۀىبي 

 چبٚیبْ ڕەش زەوەی.

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 
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 وۆررە ثەذزەٚەرەوەَ!

 رۆ ٌە رۆلەڵەی ثٛرجی ذەٌیفە 

 ٘ێالٔە چێ زەوەی ٚ 

 ٌە زەرثۀسی ِەڕِەڕەزا وڕ زەثیذ ٚ 

 ٌە جۀگەڵەوبٔی ئۆوسـفۆرز

 ثێچٛەوبٔذ

 فێرە فرێٓ ٚ ذٛێٕسْ زەوەی.

 ــٙەزٚ...ئەض

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە چبٚ زیزەوەَ!

 رۆ ٘ەرزٚٚ ثبڵەوبٔذ

 ثەسـەر ئەَ گرزأە ضــۆڕ ورزٚٚەرەٚە ٚ

 ســیجەری زارگٛێزەوبٔیطــذ پەرژیٓ ورزٚٚە.
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 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە ڕەضـــە ریژڕەٚەوەَ!

 رۆ ثٛٚی ئەٚ والضــیٕىۆفە پێرٛاسـزەد گریبٔس، 

 وە زەیەٚیسـذ ثێ پێُٚ

 ثگەڕێزەٚە ثەرەی جۀگ؟ 

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە چبٚثبزەوەَ!

 رۆ  ثە ززییەٚە زەچیزە

 ڤێالیەوەی زەٚری ضــبر

 ٌەگەڵ ٔەٚرەسـە سـیٕگ ڕٚٚرەوبٔی ثەیرٚد ٚ

 ذڕەوبٔی ئەسـزەِجۆڵ ِراٚییە ســّذ

 ٌە گۆِبٚی ضەراة ِەٌە زەوەی.



  

178 

 

 

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە چبٚ ثە ذِٛبرەوەَ!

 رۆ ٔیبزد ٚایە

 ٘ێالٔەوبٔی ئەَ زارسـزبٔە

 ثفرۆضــیزە ِبسـیگرە ٚ لەٌەثبچىەوبٔی

 زەڵىبٚەوبٔی ثبضــٛٚر.

 ئەضــٙەزٚ...

 برأذ وەْ! ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛث

**** 

 وۆررە ٔەذٛێٕسەٚارەوەَ!

 رۆ ٔبرەٚێ

 ئەٚ زەفزەرأەی چٛار پێٕج سـبڵە ٌە زأىۆوبْ 

 ذۆیبْ زۀٛٚسـٕەٚە،
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 ڕۀجی ثەریسەسزی ذۆیبْ ثرٛێٕٕەٚە.

 رۆ زەرەٚێ

 ثیبٔىەیزە

 وٍیٕیىس

 ثۆ زەَ ٌٚٛٚری جبَ ڕەضـــەوبْ. 

 ئەضــٙەزٚ...

 ٘ەلیبٔە،  ڕۆژأە جٕێٛثبرأذ وەْ! 

*** 

 وۆررە چبٚ جٛأەوبٔی

 ثبغی ضە٘یسأی لٛڕەثەرازە!

 ئێٛە ضــبیۀی ٔەفرەرٓ 

 ئێٛە ضــبیۀی ٔەعٍەرٓ

 ئێٛە ضــبیۀی ســێسارەْ 

 ٔیطــزّبٔی ئێٛە ئبسـّبٔێىە
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 ســپی ســپی

 زەرز زەرز

 ســٛٚر ســٛٚر 

 ســەٚز ســەٚز

 ضـــیٓ ضـــیٓ 

 ٘ەِٛٚ ڕۀگێىزبْ ٌەثبٚەش گررٛٚە

 گۀسەڵیجگە ٌە ڕۀگی 

 ئێٛە ضـــبیۀی ســێسارەْ.

 

 

( كە گەڕامەوە كوردسـتان، چەند هێالنە كۆترەیەكم ٠٢٢١* لە سـاڵی )
لە باغی شەهیدانی قوڕەبەرازە لە  كۆیە دروسـتكرد و چەند جووت 
كوترەیەكم كرێ و خەریكیان بووم تا بەوێ هۆگر بوون. ڕۆژانە 

دەگرن و دیمەن و منداآلن سـەردانیان دەكەن و وێنەیان لەگەڵ 
جوولەیەكی جوانی بە باغەكە بەخشــیوە. ئەم باغە بەناوی ئەو 
داسـتانەیە كە لە نزیك گوندی قوڕەبەرازە، لە دەشــتی كۆیە لە سـاڵی 

      ( پێشــمەرگە شــەهید بوون. لە ڕۆژی٢١ڕوویدا و ، تێیدا ) ٢١٤٢
یو بۆ تۆ و (، پێیان گوتم كە خەڵكانێك هەن ڕۆژانە جن٠٢٢2/  ٤ / ٣) 

         بنەماڵەكەت دەنێرن، چونكە ئەم كۆترانەت هێناوەتە ئەم باغە. منیش لە 
 ( ئەم شــیعرەم نووسـی.٠٢٢2/  ٤/  ١)
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 ()ًیتاًە چـاو 
 

 پڕپرربْ کرز

 چبَٚ، زارَ، ســیٕگُ، زەســزُ

 ئەٚەی رۆ

 ثێزی ٌێسەکەیزەٚە

  ئەٚەی رۆ

 ٌە ذۆری زەکەیزەٚە

 ئەٚەی رۆ

 زەڕضــێیزەٚەثە ثیٕیٕی 

 ضــبثبش... ضــبثبش

 ٚەکٛ ٔٛلڵ ٚ گەزۆ ٚ چٛکٍێذ

 ثەسـەر سـەری

 ثێڕۀگی ِٕی زازەکەی

 ٔیزبٔە زەَ

 ٔیزبٔە چبٚ

 ذۆ ِٓ زثڵربٔە ٔیّە

 .ئــــــبٚ... ئــەز ئـــبَٚ..
 ئــــــبٚ ... ئــــــبٚ ... ئــــــبٚ... ئــــــبٚ...  

 . ئــــــبٚ... ئــــــبٚ ...ئــــــبٚ ..

 ئــــــبٚ... ئــــــبٚ ...

 ئــــــبٚ... 
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 )ســۆزًاك و ســەهەًد و  كۆســرەت( 
 

 ڕٚٚثبرە ئبٚازێىیبْ ٔٛٚســیٛەرەٚە

 ژێێێێێێێێێێژ زرێێێێێێێێێێێزرێ

 ٌە پیرەِەگرٚٔەٚە  رب ضـــیٛی ڕەزاْ، 

 ٔب...! زرێژرر ٌە ســەزای ســەحەری ســێٛە

 ســۆزٔبوی ئێٛۀب...! ٔب...!  زرێژرر ٌە وۆســزی 

 "ئبرەزٚٚ" 

 ســەحەراْ

 زەثێ ٔۆرە ٔۆرە ئەزثەری ثىبد ٚ

 "ِٙبثبز"

 ئێـٛاراْ

 زڵۆپ زڵۆپ 

 ٌە ثۀساٚی  چبٚەوبٔیسا گٍیجسارەٚە.

 زۀب  رب پەســُْ جبرێىی زی

 ٔە )ثبٔجـۆ(  
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 چریىە فێری ثٌٛجٛالْ زەوبد  ٚ

 ٔە )ســۀزۆر (  

 ئبگراْ ٌە ثریٕبْ ثەرزەزا. 

 ...ســەحەراْ

 زەرزەپەڕاْ...

 " ئبرەزٚٚ ٚ ِٙبثبز"  ثۆ ئێٛە زێٕە ژٚٚاْ،

 ئەَ وۆچەربْ!

 ڕٚٚثبرێـىە ذـەِٕـبن

 .ئبٚازێـىە ســۆزٔـبن

 

 

ســۆزناك و ســەهەند( ی خوێندكاری زانكۆ و )كۆسـرەت(ی )
، بە ڕووداوی ئۆتۆمبیل لە ٠٢٢2ی تەمووزی  ١كاسـبكار، لە ڕۆژی 

دەسـتدا. هونەرمەندان )ئارەزوو و مهاباد( نزیك پیرەمەگرون گیانیان لە 
 باوانی )ســۆزناك(ن،  كە ) بانجۆ و سـەنتور( دەژەنن.
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 ( وًۆكە )خە 

 

دی هاوڕێم حمە ئە  بۆ د. ئازاد  

 ذۆضــّٛیســزی  وٗ

 یطـــزُ رێگٗ

 پطـــىۆ ئبگر

  ٔس سـبرزررٖ چٗ 

 فر! وٍٛثٗ  ٌٗ

*** 

 ڕۆیطـــزیذ  وٗ

 یطـــزُ رێگٗ

 فر وٍٛثٗ

 سـىڵ  ٔس ٌٗ چٗ

 ! رِزرٖ گٗ
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 زا ٖٚ َ ضـــٗ ٌٗ

 ثْٛٚ لی ڕێی ثْٛٚ ٚ ٔٗ چٗ  ٌٗ

 فر پطـــىۆثٗ  ٔٗ

 چرای ڕۆحی 

 گیرسـێ! پێسازٖ

 وٍٛئبگر  ٔٗ

 ٔسیٍی)عیطــمی( لٗ

 ورێ! پێ سـپی زٖ

 

 ٠٢٢/  ٢/ ٢2  
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 )کۆباًێ(
 

 ثێطــکە زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 ٘ەســپ زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 کۆثبٔێُڕێگب زەڵێ ِٓ 

 ئباڵ زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 چرا زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 زایکُ زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 کۆڵجەر زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 زریبْ زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 ثەزِەسـذ  زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 ٌۆرکب زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 کۆسبر زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 ثریٓ زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 ئبپۆ زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ
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 ئبگر زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُلەڵەَ 

 ضــە٘یس زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 کێطــکە زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 رفۀگ زەڵێ ِٓ کۆثبٔێُ

 'ٔبریٓ"یص  ٌە کۆثبٔێ زەڵێ:

 ِٓ  کۆثبٔێُ

 ِٓ ئبگرثەرکەی یەپەگەَ،

 ِٓ ئەفسـبٔە ٔۆثەرەکەی

 ئەَ سـەزەیەَ!

 

کۆیە  ٠٢/٢٢/٠٢٢١  

 

 ئاگربەر: ئامادەبوو بۆ سـووتان  
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 (کۆچ)ًازە 
 

 زەڕٚا ش )ٔبزە(

 پبییزیص زێ

 گۆڕەوەضــُ "زەثێزە ذبوی سـەرەڕێ"

 جب رریفە

 ٌەثەر ئبٚێٕەی 

 وێٍی وبَ ئبضــك

 پرچی ٔیگەرأیذ زازە٘ێٕێ؟!

 جب ئەرذەٚاْ 

 ٌە  ٔێٛ ذەرِبٔەی  

 ِەِىی وبَ سـٛٚربٚ  

 جێسە٘ێڵێ؟! ّبْ ثەِبچە  پبییزیەوبٔ

٠٢٢١/  ٢٢/ ٠١  
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 )دڵگوڵ(
 زڵُ ثۆ ٘ێٕبی

 ورزد ثە وٛأۆ

 گٛڵُ زیبری ثٛٚ

 ورزد ثە پطــىۆ

 ِبچ

 پێغەِجەری

 زڵ ٚ گٛڵُ ثٛٚ

 سـٛٚربْ

 پبزاضــزی

 پطــىۆ ٚ وٛأۆد ثٛٚ.

٠٢٢١/  ٢٢/ ٠١  
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 )چەقۆباراًە(

 

 

 ئەَ زسـزبٔەَ

 یەکجبر رٛٚضــە:

 ٚەکٛ کٛٔسەی سـەرثەرەٚژێر

 ٘ەر ئبٚارەیەٚە زەثبرێ!

 

 ئەَ زسـزبٔەَ

 یەکجبر رٛٚضــە:

 لٛڕاٚٔٛٚکەی زارۆکی ٔێٛ 

 ٔٛٚزەی گٛرگی ڕەضــەثبیە

 ٌە زەرثۀسی رۀیبییسا زەٌٛرێٕێ!
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 ئەَ زسـزبٔەَ

 یەکجبر رٛٚضــە:

 ذیٛەرگەی اڵڵ

 ٚەک ٘ەسـپەکەی )عەزە ثەرەک(

 ٌەثەر الفبٚ 

 ٌە ٔێٛ گریبْ

 ەسـەر ضــبٔی ذەِسا الرثۆرەٚە!  الًِ ث

 

 ئەَ زسـزبٔەَ

 یەکجبر رٛٚضــە:

 ئبسـّبْ ٘ەریٛٚچەی ثێ ثەرگە

 ٌەسـەر چیٕچکبْ زأیطــزٛٚە

 ذۆی ثە ٘باڵٚی زەرٚٚٔی

 ژٔبٔی ئێزیسی گەرَ زەکبرەٚە ٚ
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 ذبچی ٍِی کچۆڵەکبٔی ِەسـیحیی

 کرزٚٚەرە ِژِژەی زاری،

 زەِێکی رر  ٚەکۆ ضــٕگبي

 سـبرز سـبرز ... ثرسـی ...

 سـەرزەکبرە سـەر ڕأی ضــبذێکی ثێزار

 ثە ذەیبڵی ربٚٚسـە ٘ەررەکراٚەکەی ذۆی

 ٔبزأێ ثەذەثەر زێزەٚە یبْ ٔب! چبٌٚێکسۀێ ٚ

 

 یەکجبر سـەذزە:،  ئەَ زسـزبٔەَ

 سـۆزیی ضــەذزەیە ٚ

 ِبچی ٌیٛأی:  ثرٚسـکە! 

 

 یەکجبر رٛٚضــە: ئەَ زسـزبٔەَ

 ذەَ، ثبرأە

 ئبخ، زریبٔە 
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 ثە٘بی ثْٛٚ  ٚ 

 سـۀگی ِرۆڤ

 ذبڵی ٘ەزار ٚ یەک پرس ٚ 

 رێڕاِبٔە!

 

 ئەَ زسـزبٔە

 !چٛٚٔی ِێژِٚٚبٔەئبثڕٚٚ 

کۆیە  ٠٢٢١ / ٢٢/ ٠2    

 

 

 

 و و ئەم زاتە وویداالفاوێک ڕ 2/2/٢١٥٤ەدەبەرەک: لە *الفاوی ع
لە رووباری کۆیە، نزیک دەرکی خۆشــناوان.  نئەسـپەکەی تێدا خنکا

 بۆ ئەم شــارە. یەکە مێژووبئەم ڕووداوە بوو
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 )حـەیـف(
 

 ٌێـٛرـُ فـڕورز ٚ ٔـەِـرزَ

 ســۆزدذـۀجـەری 

 ٌەســەر گۆی ِـەِىُ

 ســەری زەرورز ٚ ٔـەِرزَ

 ثرٚســىەی غـەِزەد

 زۀـەی ئـبگراٚی

 ٌە چبٚأّـسا پژأـس ٚ ٔـەِرزَ

 ٔـەٚرۆزێه ٔـەثٛٚ

 رۆحُ ثۆ ضـــەٚی ٔـۆســبڵی عِٛرد

 زأـەگیرسـێٕی ٚ ٔـەِرزَ

 ٘ـەزار جـبر گـەرزٔی

 ئـەَ زڵـە  زیـٍەد

 ثە پـەری ئـەگریجەی ذـۆرسا

 ڕورزە ٚ ئـەز  ٔـەِرزَضـــۆ
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 وـەچی چـٛار پیزی 

 "حـەیـف"ەوەی

 زٚاوٛررۀبِەی

 زەســذ ٌێىجەرزأـذ

 چـٛار جـبر وٛضـــزّی:

 حێ:  "حۆری"یەن ثـٛٚ

 زاعطــزازەی پـٛٚد

 ســەری پـەڕأسَ ... وٛضـــزّی! 

 ئـە: "ئـەژزیٙب"یەوی

 زەرگبی زٚزەخ ثٛٚ

 ۆحی ٌێ ســبٔسَ ... وٛضـــزّی!ٍ  ڕ

 "یبزٚخ"ێىییی: 

 ئەغیبرأـەثٛٚ

 لـەزەری گڕزاَ ... وٛضـــزّی!

 فێ:  فبسـمێىی گەڕ

 ٌە زٔیبی ورزَ
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 زیٕی  ســٛٚربٔسَ ... وٛضـــزّی!

 گەٚا٘ی زەزەَ:

 ِبٔگ ٚ ذۆر ٚ ئـبســّبٔی...

 ٚەٌێ ســەد حـەیـف

 زەســذ ٚ پێ ســپیذ

 ٌە عیٍّی ذۆضـــەٚیســزیسا

 ئـەٌفٛثێص ٔبزأی!

 حەیف ســەد حەیف

 "ڕۆثۆد"ە وچی  ثێ گیبٔی!

 ٌبزٚخ: حەٌف .  
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 )ژەهـڕی ڕەش(
 

 ڕا ثٓ ... ڕا ثٓ ...

 گـەڕزەٌٌٛٚی رـەجبڕی ڕەش

 ضـــّطــیڕی ڕەش

 ئـبســّبٔی ڕەش

 ثـەڕەٚ ئێڕە

 ثـەڕێٛەیـە،

 ئـەَ جـبڕەیبْ:

 ٌیـٛی ڕەضـــیبْ

 ثـۆ گـەزی ِـەِىی گـٛڵٕبڕی

 ویژأی زان ئـۀفبٌىڕاٚ

 ذـۆش وڕزٚٚە،

 ڕەضـــیبْ ریغی

 ثـۆ ٌیـٛی زاِی ذـٛیٕجـەڕثٛٚی

 ســیٕگی ٘ـەڵەثجە ٚ
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 ثـبٌیســبْ

 ریژوڕزٚٚە،

 ئـەِجبڕەیبْ

 ثـۆ گٛڵ ٚ پەپٌٛەوبٔی

 زایۀـگە ٚ ثبغچەی ســبٚایـبْ

 ٌە ڕەضـــبٚی رـۆز ٚ ذـۆڵی ثیـبثـبٔـەٚە

 ٘ـەگجەی زەســذ ٚ زیبڕییبْ

 پڕوڕزٚٚە

 ثـۆ ٔـبٚ ســزیبٔی ویژۆَْ

 زٚپطـــىیبْزەڕزەِـبڕ ٚ 

 ڕاٚوڕزٚٚە.

 

 رـەجـبڕی ڕەش

 ٌـە ڕٚثبڕی ذـٛیٕی ســەڕی ذـبِە ٚ

 گـٛڵ ٚ زاڕۆن ٔـەثی

 ٘ـەڕگیز زەســزٕٛیژ
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 ٘ـەڵٕـبگڕْ،

 ثـە ذـۆڵەِیطــی وزیت ٚرـبثٍۆ ٚ

 ســیسی ٚ گیزـبڕ ٔـەثی

 ٘ـەڕگیز فزـبڕ ٔـبوۀەٚە.

 

 ٌـەســەڕ رـبٔەی چـبٚی ئـەٚاْ

 ذـٛزا ڕەضـــە

 ــیٛی ڕەش ٚجگە ٌـە چـبڕضـ

 ٘ـەٚڕی ڕەش ٚ

 وـبغەزی ڕەش

 پەیبِی ٘یچ ڕۀگیىی رـڕ

 ٔـبذٛیٕـٕەٚە.

 

 ڕاثٓ ... ڕاثٓ ...

 ِـبچـەوبٔزبْ ِزٛڕثەوەْ

 ثـە گٛڵەِیرـەوی ســۆڕ ســۆڕ
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 ذـۀـسەوبٔزبْ ئـبٚیزـەوەْ

 ثـە گٛڵە ٚۀەٚضـــەی چـبٚ ِـۆڕ

 ذـەٚٔـەوبٔزبْ ثـبَپۆش وەْ

 پەِەیی الٚالٚەی ەٍ  ثـە گٛڵ

 ٚەڕزەوبٔزبْ ئـبڕایطـــذ وەْ

 ثـە گٛڵە لـۀەفری زەڕز،

 ڕۀگە جـٛأـەوبٔی ڕٚٚی گـٛڵ

 ڕۀگە جـٛأەوبٔی ذـٛزاْ،

 ذـٛزا

 ٘یچ گٛڵیکی ڕەش ٔـەوڕزٚە

 چـْٛٚ لـەد ڕەضـــی

 ریىەڵ   پبویی

 ٔەوڕزٚٚە.
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 گـەڕزەٌٌٛٚی رـەجبڕی ڕەش ثـەڕیێٛەیـە

 ضـــەٚوٛیڕْ ٚ

 ڕۀگی گٛڵ

 زەوب،وٛیڕرڕیبْ 

 ڕۀگی گٛڵ

 ٘ـبررریبْ زەوب.

 

 ڕاثٓ ... ڕاثٓ ...

 رـەجـبڕی ڕەش

 ژە٘ـڕی ڕەش ٚ

 ِـەڕگی ڕەش ـٛ

 ئـبیٕسەیی ڕەضـــی پێیە.

کۆیە  ٠٢٢١/  2/  ٢2  
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 )بوٌاســـەوە(

 
 

 ٘بٚســۀگزر ٌە
 زٚٚ ثبڵی ٔەذطــیٕی پەپٌٛٚە
 ٌە ٚرزە پڕٚٚضــەی زیٛٚیٕی
 سـەر ربڵە ِٛٚی لژی ربڤگە

 سـەِبی )ثبٌێ(یٌە 
 جٛٚرە گٛارەکبٔذ

 زۀٛٚســُ. 
 

*** 
 ٘ێّٕزر
 ٔەرِزر

 ٌە ٌێٛی سـەر ِەِکبْ
 ٌە ٘ۀگی سـەر گٛاڵْ

 ٌە ذبڵی گەرزٕٔبْ
 ٔٛٚکە ذبِەی پۀجەَ

 زۀێّە سـەر پەڕی زڵەکبْ
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 ٘ەر زڵٕبسـەکبٔٓ
 زەزأٓ

 جبر ٘ەیە ٔٛٚسـیٕی ثرژأگیی
 ذراپزر 

 ٌەچەلۆی ٔٛٚسـیٕی ثزِبریی
 ٔبسـکەزاڵْ زازەڕٚٚضــێٕێ

 ذٛێٕی ٌێسێٕێ!
 

*** 
 لەڵەِێک

 ثباڵکەی ٌە زێڕ ثێ
 ٔٛٚکەکەی ضــّطــێر ثێ 

 چبٚأی
 ذٛێٕبٚی زارثەڕٚٚی رێزاثێ

 ِەحبڵە ئەِٓ ثُ
 ربجی سـەری ثەرزَ

 ٌەرە السـزیکێکە
 ٘ەڵەکبّٔی پێ زەسـڕِەٚە

 سـەرپۀجەی ذبِەکەَ
 گۆی ِەِکی جٛأێکە

 چبٚە جٛأەکبٔی
 زەکەِەٚە! پێ گەضزر

 
٠2 / ٠٢٠٢ / ٢٢  
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 )ئاکاری ضــاجواًەکەم(
 

 

 پیاڵە چایەکەی زەسـتت
 هێٌسە تۆى و تەراهەی ذۆضــی تۆی گرتىوە

 حەززەکەم

 سـاڵێک لە ًێى زەسـتی تگرم و

 ـڕێکی لێ ًەزەم.
 

*** 
 ترپەی زڵۆپەئاوەکاًی پەًجەت، 

 کە ًاًەکەم تۆ زەڕضــێٌی

 سـەزای ئەو الیەالیەم تۆ زێٌێ

( سـاڵە زەهرەوێٌێ.٥٧)کە   

 

*** 
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 سـەرگەسـکەکەی هاڵی پێسەهاڵی

 سـىرهەیەکی لێ زەتارێ

 هەر حەززەکەم

 چاوە کزەکاًوی پێ ڕەضــکەم.

 
*** 

 کە تەیاًیاى لێفەکەی سـەرچاوهت الزەزا و

 زەتگىت، هەسـتە زرەًگە تۆ هەکتەب

،توێٌەی ـریطــتەیەکن زەزی  

 هەر لە ذۆت زەچىو.

 

*** 
زەسـتن زەًێوە ًێى زەسـتە چىورچەکاًت وئێسـتاش  کە   

 سـەرم زەذەهە سـەر سـیٌەی پڕ حەسـرەتت

 وازەزاًن
 لە تەهەضــتسام و ذىزا  تۆذۆی

 لەتاوەضـی  سۆزی گرتىوم
!زایە گیاى  
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()ویسـتن لە دەرگای پێیچەکەت بدەم  

 

 

 گزًگی ًەزاتىو

 هەر لەذەوهەڵسـام

 تەهێوٌی
 لچکی پەرزەی پەًجەرەکەتن الزا

ـتن سـەرێک تە ژوورەکەتا زاگرمویس  

 کاتێک

 تۆًە ذۆضــەکەی  تٌگەرزًت
 ضــااڵوی تۆ هێٌام و 

 ذەرێک تىو هەسـتوکا

 گىتن:" سـىپاس... ذىزا جىاًەکەم

 سـىپاس...

 کە ئەهطــەویص  

 جىاًەکەم

!"تىوضــی کۆڕۆًا ًەتىوە  

 

*** 
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 زەهەوەًیىەڕۆ
 هاتن لەپێص  پێیچەکەتا ڕاوەسـتام

 وەکى هٌساڵ
 ویسـتن تە تیاًۆیەک لە زەرگا تسەم

 تڵێن:
 "ڕۆهاًی هایٌەضــێی سـتیی کەرین کاکەت ذىێٌسەوە؟"

 تڵێن:
 "تۆ الپتۆپە ـریزتىوەکەت چۆى )ڕییسـتارت( کرزەوە؟"

 تپرسـن:
 "ئەهطــەویص زەؼتەکەت هەر تەرزتىو، یاى ًیطــتەوە؟"

 لێ، کە تیٌیٌن
 لە پەراوێزی ضــیعرە ًىێیەکەهسا

اڕضــتىوەکۆهێٌتێکت ز  

 ًیىەی ژەهر... ًیىەی هەًگىیي!
 کڕڕ... کطــاهە زواوە و

 کص  و هات گەڕاهەوە.

 زرەًگاًی ضــەو
 وەک ززێکی ترسـٌۆک

 ذۆم ذزاًسە ژوورەکەت

 یەک یەک وضــەی پۆسـتەکاًتن حیٌجەکرز!
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 گەاڵ گەاڵ ئیٌجاًەی وێٌەکاًتن تژارکرز!

 پێک لەسـەر پێک
ـڕکرز!پیاڵەئاوازی ـەیرۆزەکاًن   

 کە تەسـەر واڵێ هاوڕێیەکاًتسا هەڵگەڕام 

 تەًز و تىاًج و پالرەکاًن هەڵسـەًگاًس
 تیٌیٌن لە زواییي پۆسـتتسا

 لە ژێر لەـەزی هەڵىاسـراوی تىلثىلێک ًىوسـیىتە:
 "ضــــەوتاى ضــــاز... هاوڕێیاى"

 زاًین
 چەًس تەًگە لەـەزەکەت

 چەًس سـارتکە زیٌساًەکەت

 زۆش زاهام

تۆ ضــىولی ئەو لەـەزەتئاذر ًە  

 پێسەضــکێ
 ًەهي تەرپرسـە تەرتیلرۆرەکەی ئەو زیٌساًەم

 پێسەکڕێ!
 لەپاڵ تەرزی جێژوواًێکی

اژێر تریفە هاًگەضــەوی پاییزیس  
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 تەذەیاڵێ ئاضــماًە
 زەسـتواى ذسـتە ًێىزەسـتی یەکسی و 

 ضــاى لەسـەر ضــاى

 تەزەم ذەوەوە
 هەرزووکواى ذەوتیي.

 
*** 

زوو، تەیاًی زووزوو   

 ًەکۆ جەًگی سـێیەهی جیهاًی ڕاتێ،
 هۆهی ئەم پۆسـتەم کىژاًسەوە و

 کاؼەزی ضــیعرەکەم وًچڕ وًچڕکرز و

 زەرگای واڵەکەی ذۆم
! جىاى جىاى زاذسـت   
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 )ًێچیرەڤاى(
 

 

 

 تاسـەحەر
 ًىێژی ئیسـتیرارەت زازەتەسـتا

 ضــەواى

 تەحەسـرەت تىوی ذەوًن پێىەتثیٌی
ًەتىوحەـتە   

 لەسـیلەی هاڵی "ذاتىو پیرۆزێ" ضــەهىلە ًەگریتەوە
 هەر جارەی

 پەڕۆکەسـکی پیاوچاکێکت لە هەچکی ذۆت گرێسەزا
 هەهىو وەرزاى

 ًەزر و لىرتاًیت لە ذۆ زەگرت 
 یـار!
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 هەرزوو

 تە سـیحری چاوی جىاًت 
 چەضــتەتىوم و

 لىالتی ترژاًگی ئەضــمت
 لەهەاڵضــىوی عىهرم گیرکرز

 یار!

 
 وەرە، تىتی و ذىزا

 چیتر تەرگەی ژاًی ئەو چەًگاڵە ضــىوهە ًاگرم

 ئازازهکە و
 لە جێی هاسـییە زێڕەکەی زًجیری هلت

 تەسـەر هەهکەکاًتا ضــۆڕهکەوە
 توکە زڵێکی هەرجاًی ضــیي 
 تۆ تەًسی سـعاتەکەی زەسـتت

 لەجێی تاتلۆ ذەیاهییەکە
 تەراًثەر سـیسـەهەکەت

 هەڵوىاسـە

 !یار
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 وەرە، تىتی و ذىزا

چیتر تەرگەی ژاًی ئەو لىالتە ئاگریٌەت ًاگرم   

 زەسـتت لەو زاوە ًایلۆًە تەرزە
 تا لەًێى گێژاوەی ئەو زەریایەزا

 ئازازاًە تۆذۆم تورم
 زەهەوێ لىالتەی ئەو ترژاًگەت

 ڕۆژی حەضــر
 تثەهە تەر عەرضــی ذىزا

                                    یار!
   لەًاسـێکی

 چەًس جەرتەزەی 

 ڕاوچییەکی
چەًس ضــەپرزەی   

 ژى!                        
 ذىزاوەًسێکی

 چەًس سـەرسـەذتی

 ئاضــمێکی
 چەًس تەزتەذتی

 ژى!                      
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 )هەًسڵی ًوێن(
 

 زایە...
 هیچ ذەم هەذۆ

 لە هەر کىێیەکن زەًێژى توٌێژى:
 لە ذىار گۆڕسـتاى!
 لەپاڵ گاتەرزێک!

جۆتارێک! لەزەم  

 لە ڕۆخ ڕووتارێک!
 لە چۆلەواًی!

 لە سـارا و تیاتاى!
 لە کەژ و کێىاى!

 هیچ ذەهت ًەتێ،

 لە هەر کىێیەک تن
ێلن تەرًازەىچۆلەکە  ک  

  ستێرە لە تیرم ًاکەى

 کەسیص زەیتىوًەکەم هەڵٌاکێطێ و

.ەىئەتکن ًاک  

 لە هەر کىێیەکن زەًێژى توٌێژى.
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 (با کەعبە کەچ ًەبێ)
 

 

 کراسـەڕەضــەکەی زایکّی ذٛاسـزۆرەٚە

 چً کەزیی رریفەزاری

  ثە ٘ەٚر زاپۆضــیٛٚە

 پرسـەی زأبٚە

 .ِبٔگ
 

  سـەری ٔبٚەرە سەر ئەژٔۆی ذۆی

 ٌەکۀبری ڕٚٚثبری چبٚ

 ٚەک ژٔە جەرگسـٛٚربٚەکە

 ذۆی ڕازەژۀێ

 .ضــۀگە ثی
 

 کچەکەی ڕەٚأسزێیە

 ٌەٚ ذەرۀسە ثڵٕسەٚە

 ذۆی فڕێسەزارە ذۆارێ ٚ

 ذۆی زەکٛژێذ

 .ربڤگە
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 ذۆد عبزز ِەکە

 رەِەْ کۆا ثبی عبززثٛٚٔی

 ثەرثەریەٚە ِبٚە
  

 گٛڵێ

 ثب کەعجەکەچ ٔەثێ

 عبززِەثە
 ثب لیبِەد ڕأەثێذ ٚ

 زٚٔیب سـەرەٚژێر ٔەثێ

 .عبزز ِەثە
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 )پاییسًاهە(
 

 فڕیٓ ثێ ِباڵٚایی

 سـەفەری ٘ەٚرە ٔە          

 ٔە لەزەری ثەفرە

 ِبٔگی عِٛرە.ئبٚاثٛٚٔی 

*** 

 ٌۀێٛاْ لەزەر ِٓ ٚ

 سـەفەری رۆ

 ربڵە ئبٚریطــّێک 

 ٌە ثسـکی پەٌکەزێڕیٕە

 ثەکێ زەگیرێ؟

*** 
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 لەزەری ئەَ رەِۀە

 چۀس کٛررە 

 کٛررزر  

 ٌە ِبچەکەی کۆڕٔیطــی زەرزەپەڕ

 رەِۀی ئەَ لەزەرە

 چۀس زرێژە 

 زرێژرر

 ٌەضــیرەکەی ٔێٛزەسـزی ِیژٚٚی ضــەڕ

*** 

 ثیرەٚەرییەکبُٔ٘ەِٛٚ 

 زایەٚە زەسـذ ذۆی 

 رۀیب

 ِبچەکبُٔ زڵٕە٘بد

 ئێســزب

 ٘یچ ضــزیکُ ٔییە 

 ثیٕێّە ٔێٛ ربثٛٚرەکەَ
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 ِەگەر

 ذەرِبٔەکەی سـەرگۆٔبد.

*** 

 چۀس پەضــێّبٔی

 ضــیعرێکذ  

 ٌە زەفزەرەکەی زەسـزی

 ضــێرکۆ 

 ئەزثەرٔەکرز

 ثۆ ضــیٕگێڕأُ

 چۀس پەضــیّبُٔ 

 ذبڵێکُ

 ٌەٚ گەرزٔە

 ثۆ ٔەززرا 

 ثۆ گەرزۀەی ضــیعرەکبُٔ

*** 
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 ٌەٚ ئێٛارەٚە

 کە زەِەزاسـی ِبٔگەکە

 ٘ێطــٛٚە گٛڵەگۀّەکبٔی پرژأگزی

 زرٚێٕەکرز

 ِٓ ٔبثیٕبَ

 ٌەٚ سـەحەرەٚە

 کە پۀجەی زیٛٚیٕی ذۆر 

 پرچە زێڕیٕەکەری

 کرز  ریطــک پژێٓ

 ِٓ ٘ەِٛٚ زٚٔیبَ.
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 )هـاواری ســروضـــت(

 

 (٧) 

 ڕەٚەزەوەزاوە ثە 

 ٘ەڵسەگەڕأەٚە،

 ٌەثەر ذۆیبٔەٚە

 جٛٚرە وەٚێه زەیبٔگٛد:

 "ڕەثی ، جبرێىی رر

 سـیٕگی ئەٚ زایىە

 ثۆٔی  ثێطــىە ٔەوبرەٚە!"

*** 

 وە ًِ ٚ گەرزٔی ذۆی

 ٌە گبثەرزێىب زەذطــبٔس

 ٌەثەر ذۆیەٚە

 گٛێسرێژێه زەیگٛد:
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 " ڕەثی، جبرێىی رر

 زەسـزی ئەٚ زایىە

 وەِەرێه  ضــه ٔەثب

 رێی ثئبڵێزەٚە!"

 

*** 

 وە زار٘ۀبر

 ِەِىی ٘ۀبرەوبٔی

 ثۆ زاری وبٔی ضــۆڕورزەٚە 

 گٛری:" ڕەثی،

 چبٚی ئەٚ زایىە ثڕژێ

 وە ئەٚ ٌێٛە گەضــبٔەی رۆی

 ثە زەرزاٚی

 ئەَ )زایجییە( پیسـبٔە

 ِرزارورزٚٚەرەٚە."
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(2) 

 وە ضـــٕە ثە ڕێٛە ثٛٚ

 زەثرز ی ثۆ  )ســێٛە( گَٛٚی ضــەّٚٔی ِەِىی )گٛڵێ(

 ٌەثەر ذۆیەٚە زەیگٛد:

 " ڕەثی، ئبٚی وەٚسـەرربْ

 ٌێ ثجێزە ژە٘رەوەی ٘ەڵەثجە!"

 

*** 

 وە زٚٚ ثٕىە ژاڵەی سـپی

 ثەرأجەر یەوزر

 ٌەسـەر ربرە ثەرزێىب ضــەررٔجیبْ زەورز

 ٌەثەر ذۆیبٔەٚە زەیبٔگٛد:

 وەرثەالیە حٛسـێٕی ٚەن ەثی،ٍ  "ڕ

 ٌە رێٕبْ ثرٕىێٓ!"
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 وە ثێچٛە لرژاڵێه

 زاری ضـــٛٚضـــەیەن عبسـێ ثٛٚ ٌە

 زایگی زەیگٛد:

 "ڕەثی، ٘ەِٛٚ ثٛرڵ ٚ ضــــٛٚضـــەی 

 زەَ ئەَ ڕٚثبرأە

 ثجٕە چەلۆ ثۆ گەرزٔزبْ!"

(3) 

 رٛڕەیـە... زۆر رٛڕەیـە! 

 ٔبثیٕٓ

 ٔبیٍۆْ 

 چۆْ ٌە لژ ٚ پژی  ڕەز ئبَٚە؟

 چۆْ لبچی ثبی ضــەرەوساٚە؟

 ٔبثیٕٓ

 ٔبیٍۆْ

 



  

224 

 

 

 ٔێٛ وبٔی ذٕىبٔسٚٚە؟چۆْ ذەرِبٔەی ِبٔگی 

 وٛڵّی ضــەورە سـێٛی زەٚی چٍۆْ سـٛٚربٔسٚٚە؟

 ٔبثیٕٓ

 ٔبیٍۆْ 

 چۆْ ٌە لۆچی ِبِزەوبْ ئبَٚە ٚ

 ثەرچبٚی ذۆیبْ ٔبثیٕٓ 

 ٔبیٍۆْ

 ثبَی ٔبززاری زرەذزی

 ثەڕۀگی ضیٓ ٚ ِۆر رۀیٛٚە

 زەِێىە  

 ٔە ڕیطــۆڵە  ثەفر ٚ

 ٔە گۆراْ ٘ەٚراِبْ ٚ

 ٔە چبٚ چۀگەڵی

 ثیٕیٛٚە!
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 ثرا...!

 رٛڕەیـە... زۆر رٛڕەیـە!

 ٌە رـۆ...

 ذٛزا.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ...دایبییە: كیسـۆكە دەرپێی منداآلنە بۆ  خۆ پیسـنەكردن بە میز و

. 
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 )لەسـەرە هەرگا(
 

 

 

 زەرجەذطــُ

 ثەِٚەرجەی

 ثەزەسزی ذۆد

 ثٕێیذ ثە ٔێٛچەٚأّەٚە

 ربکە گٌٛـٍەیەکی ڕەحُ!

 

*** 
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 ئیسی چیزر

 جٛأییەکەد ٔبکەَٚەسـفی 

 ٔەکۆ 

 کچۆڵەیەکی کۆرۆٔبزار

 غیرە ثیگرێ ٚ

 ثێ ِبچذ کب

 یبْ

 ِبچُ کب!

 

*** 
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 رٛٚضــی زە٘بیّەرد کرزَٚٚ

 زٚێٕێ

 زایکُ ِبچ زەکرز ٚ

 پێّسەگٛد:

 "ثەلٛرثبٔذ ثُ 

 گٛڵێ !"

 

*** 
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 ثجٛرە

 ٔبرٛأُ

 ٚێٕە جٛأەکبٔذ

 ٚرە ئبڵزٛٔییەکبٔذ

 الیک ثکەَ

 کۆِێٕذ ثکەَ

 ثب ٔەڵێٓ:

 ئەٚ پیرەِێرزە

 ئبضــمی

 گڵٛکە٘ۀبرێک ثٛٚە!

 

*** 
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 ئەگەر ِرزَ

 گەرزٔذ ئبزاز ٔەثێ

 ئەگەر ذۆد سـپیی پۆش ٔەکەی 

 ئبذر

 ِرزیطــُ

 ثەکراسـی ثٛکێٕیُ ٔەزیزی!

*** 

 ٘ەرچۀسی

 زیمەری ٚێٕە ربزەکەرّسا

 ٘یچُ ٔە٘برە پێص چبٚ

 رِٛەز

 چبٚەکبُٔ

 ڕژاثٛٚٔە ٔێٛ

 چبٚەکبٔذ!زەریبی ضــیٕی 
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 کەس ثەِٓ ٔەثێ:

 گٍەییُ ٌەذۆَ زەکرز

 ئبگبێکُ ٌەٚ )زڵەَ( ٔەِبٚە

 ثیرَ چٛٚثٛٚ

 کە ٌۀیٛ سـیٕەی ذۆِسا

 ٘ەڵّگررٛٚی.

 

*** 

 ئەگەر ٘بریزە

 سـەر گۆڕی زایکذ

 ئبٚڕێک ثۆ الی ثبکٛٚر ثسەرەٚە

 زەزأُ ٔبٚێری

 ثێیزە سـەر گۆڕەکەَ!

 

 



  

232 

 

 ذٛأەذٛاسـزە

 پێص ِٓ ثّری

 چۆْ ثێُ

 ضــیعرێکزێرە 

 ٌەسـەرە کێٍەکەد ٘ەڵکۀُ

 ذۆ زەِکٛژْ!

 ٘ەِٛٚ ذەٚٔەکبّٔبْ

 ثٛٚٔەرە فبیرۆسـی کۆرۆٔب

 زەرفەد ٔبزەْ

 ٌە زرزی زەرگبضــەٚە ثزجیُٕ

 ذەِذ ٔەثێ

 ئەِطــەٚ ٔبذەَٚ!
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 چبٚی پڕ غیرە ٚ

 زِبٔی ثەکرۆک ٚ

 زڵی گۆِبٔبٚی رۆ

 ســێگۆضـــەی ثەرِۆزا ثْٛٚ

 ذۆضــەویسـتیی

 سـاڵیاىسـاڵەها 

 هەڵلىوضـــی. 
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 )ًەباى(
 

 وضـــە وضــە

 تەوڕات و ئیٌجیل و لىرئاًن

 ڕاڤەکرز

 ڕسـتە ڕسـتە

 سـۆلرات وـاراتی و زیکارتن

 ضــیتەڵکرز

 زێڕ زێڕ

 تاًسۆرا و ـرۆیس و تاڤڵۆڤن

 گێرەکرز
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 کۆپڵە کۆپڵە

 چىارەیٌەکاًی ذەیام و

 جەاللەزیٌی ڕۆهی و تاتەتاهیری هەهەزاًین

 ئەزتەرکرز

 کەچی سەرم

 لە یەک حەڕـی

 ئێطمی  هەجازی و حەلیمی 

 ئەو ضۆذە

 زەرًەکرز!
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 (ەرەپەتێکس)

 

 ٚێڵ ٚ سـەرگەرزاْ

 ٌە حەٚد کیطٛەری پبْ ٚ ثەریٕیسا

 گەٚەڕێک

 ضک ٔبثەَ

 رێسا ڕاکطێُ ٚثێ ررس

 سەرذەٚێکی رێسا ثطکێُٕ

 حەٚد کیطٛەری پبْ ٚ ثەریٓ

 حەٚد سبرای لبلڕ لبلڕ ٚ

 .غەِگیٓسبرز ٚ 

 رۀیب ٚ لەٌۀسەر

 ٌە ٔێٛ پێٕج زەریب ٚ زەیبْ زەریبزا

 زٚٚرگەیەکُ

 چۀگ ٔبکەٚی

 ٌە ثٓ زار گٛێزێکی ٘یٕسی

 ثەڕەیەکی ٌێ ڕاذەَ ٚ

 ضیعرێک ثۆ ئەسزێراْ ثرٛێّٕەٚە ٚ

 جبرێک

 زەسزی ِبٔگە ٘ەڵرٍیسکبٚەکەی ٔێٛ ئبٚەکبْ ثگرَ

 پێٕج زەریب ٚ زەیبْ زەریب

 ذٕکبچۆٌییەک ٌە چۆٌەٚأیسا 



  

237 

 

 غەریت ٚ غەٚارە

 حەٚد ٍِیبر ٚ ٔیٛ

 ڕۆژأە ضبْ ٌە ضبُٔ زەزەْ

 پێ ٌە پۀجەکبٔی پێُ زۀێٓ

 ٌەگەڵّب ٌە ضەلبِەکبٔسا ڕێ زەکەْ

 ٌەگەڵّب ٌە سیٕەِبیەکبٔسا رەِبضبی ربیزبٔیک زەکەْ

 ٌەگەڵّب ٌە ذۆپێطبٔسأەکبٔسا ٘بٚار زەکەْ

 ثەیەکەٚە سٛاری ضەِۀسٚفەڕ زەثیٓ ٚ

 گەضذ زەکەیٓ

 کەچی کەسێک ضک ٔبثەَ

 ٌە زِبٔی زەرزەزڵُ رێجگب

 زاِە ثە ژأەکبُٔ ریّبر ثکب

 غٛٔچە گٛڵێکی ذۆضەٚیسزیی

 ٌە یبذەَ ثسا

 حەٚد ٍِیبر ٚ ٔیٛ ژْ ٚ پیبٚ

 حەٚد ٍِیبر ٚ ٔیٛ ڕۆثۆری ئبرایطزکراٚ

 ثۆ ٘ەر ذبٔەیەکُ ٍِیۆٔبْ فیطەک

 ثۆ ٘ەر ضبٔەیەکُ ٘ەزاراْ ٘ەزار ذِٛپبرە ٚ ِٛٚضەک

 ۀساِێکُ ٘ەزاراْ فڕۆکەی ضەڕکەرثۆ ٘ەر ئ

 ثۆ ٘ەر پۀجەیەکُ زەیبْ ثۆِجی ٘یٍیۆَ ٚ ئەرۆَ

 ٌەسەر ئەرزێکُ، ثە لەز ژِبرەی زٔکە ذۆڵەکبٔی
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 ِیُٕ ثۆ چێٕسراٚە

 ثە لەز گەاڵی زارەکبٔی ٔەذطە ٚ زەسیسەی

 ریرۆرکرزُٔ کێطراٚە

 ِٓ چێُ؟

 ثەلەز ڕۀگبڵەیەکە زڵُ

 ثەلەز ِراٚییەکە سەرَ

 ٘ێڕۆیەکە زەسزُثەلەز گٛڵە 

 ثەلەز پۀجە ِبسییٓ پۀجەکبُٔ

 چیزبْ ٌێُ زەٚێ؟

 ٌەَ گەرزٚٚٔەزا

 ٌەٚ حەٚد کیطٛەر ٚ

 ٌەٚ پێٕج زەریبیە ٚ زەیبْ زەریبیەزا

 ٌۀێٛ ئەَ حەٚد ٍِیبر ٚ ٔێٛە ئبزەِەزا

 ِٓ ٘ەر ثەزٚای سەرە پەرێکسا زەگەڕێُ

 ثە چڵی زارژٔێکی سۆزأیسا

 ٘ەڵیٛاسُ ٚ

 ئەَ گەرزٔەی

 پێٙەڵٛاسُ

 ِٓ ثٛٚٔێکی ٘ەڵەَ

 .ٌە زەِبْ ٚ ِەکبٔێکی ٘ەڵەَ
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 اعیرـپڕۆفایلی ش

لە شـــاری كۆیە ،  ەەیدی( ناسـراو بە  )شـــەوڕۆ(* )فـازیـل حەمەد عەبدوڵآل
 ( لە دایكبووە.٢59٢لە ســاڵی )

ئینگلیزی لە كۆلێژی  ( بڕوانامەی بەكەلۆریۆسـی لە زمان و ئەدەبی٢599* )
 زانكۆی بەغدا وەرگرتووە. ئاداب  ـــ 

 تەوە.   ووەلە ڕۆژنامەی )هاوكاری(  بآلوكرد ( یەكەم شــیعری٢59٠* )

( هەشــت پێشــەنگای هونەری و  کەلەپووری کوردی لە ٢55٢ – ٢59٠*)
 شــارەكانی كوردسـتاندا  كردووەتەوە.       

ــەهید(ی لە شــاری )سـرت( لە )لیبیا( ( خەآلتی شــانۆگەریی )ش٠٢٢٠* )
 پێبەخشــرا.

( خەآلتی شــاری )دبلن(ی خزمەتگوزاری لە )كۆماری ئایرلندای ٠٢٢2* )
                                                      باشــوور( پێدرا.                                                                                                             

 ( خەآلتی )سـەید برایم(ی پێبەخشــرا.٠٢٢٢* )

 ( خەآلتی بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی كۆیەی  پێدرا.٠٢٢٢*)

 ( خەآلتی )فیسـتیڤاڵی شــیعری نەتەوەیی  كوردى( لە هەولێر پێدرا.٠٢٢2* )

ەمین فیسـتیڤاڵی  (٢5( خەآلتی  باشــترین لێكۆڵینەوەی ئەدەبی لە ) ٠٢٢9* )
 گەالوێژ لە سـلیمانی بردەوە.
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ڵی ەمین فیسـتیڤا (٠٢( خەآلتی  باشــترین لێكۆڵینەوەی ئەدەبی لە ) ٠٢٢2*)
 سـلیمانی بردەوە.گەالوێژی بۆ ەاری دووەم  لە  

 بـەرهـەمە چـاپكراوەكـانی:

O چاپخانەی شــەهاب ــــ هەولێر. ،(٠٢٢٢ـرێك لە ئـاگر( ، شــیعر. ))كۆت 

O (، دەزگای ٠٢٢٠لێكۆڵینەوە، )، ـتی دا()دەنگ لە شـــیعری كەریم دەشــ
 ئەكادیمیای  كوردی لە هەولێر.

O داڕشــتنەوە، م ـــ  حەسـەن كاكە(،  بیرەوەری )هەورازەكانی كاروانی تـەمـەن
 ( . چاپخانەی شــەهاب  ــــ هەولێر.٠٢٢2)

O )چاپخانەی حاەی هاشم،   ،(٠٢٢2)، لێكۆڵینەوە، )دوو کتێب لە یەک کتێبدا
 لە هەولێر.

 O ( ،لێكۆڵینەوە ،)دەزگای ئەكادیمیای   ،(٠٢٢2)دوو لێكۆڵینەوەی ئەدەبی
 كوردی لە هەولێر.

O  دەزگای ، (٠٢٢2ی كوردیدا(، لێكۆڵینەوە، ))ڕەهەندەكانی خـەون لە شـــیعر
 ئەكادیمیای   كوردی لە هەولێر.

O خانەی  ، (٠٢٢2وبەشــی نۆ شــاعیر، )می ها)ســەدای شـــیعر( بەرهە
 چاپی ئەربیل ــــ هەولێر.

O  چاپخانەی شــەهاب ــــ  ،(٠٢٢2ێوارە كـازیووە(، شــیعر، ))ماچـەكانی ئ
 هەولێر.

O  (،  ٠٢٢9(،   كەلتوور،)٠٢٢9ــــ  ٢5٢٢)ژنـە پیشـــەوەرەكانی كۆیە
 چاپخانەی شــەهاب ــــ هەولێر.

O (، چاپخانەی تاران.٠٢٢9توور، ))پۆشــاکی کۆییان( کەل 
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O  ( ،کەلتوورو باڵندەناسـی )(، چاپخانەی تاران.٠٢٢9)کەو لە کوردەواریدا 

O  ەگەرە لە ەیهانبینی شــیعری شــێرکۆبێکەسـدا(، لێکۆڵینەوە، هاوبەش(
 ئاکادیمای کوردی.، (٠٢٢9ەگەڵ د. هاوژین سـلێوە ، )ل

O ەڵمەتدا(، لێکۆڵینەوە، هاوبەش )دایک لە  ەیهانبینیی شیعری لەتیف ه
 (، چاپخانەی تاران.   ٠٢٢5گەڵ د. هاوژین سـلێوە ، )لە

O داڕشــتنەوە، هاوبەش لەگەڵ د.  ،انێک بە قەد نیشتمان(،  بیرەوەری)ئاگرد
 چاپخانەی سلێمانی. ،(٠٢٢5هاوژین سـلێوە )

O ( ،پەروەردەیی ،)(، ٠٢٠٢)ئەزموونی پەروەردەیی لە پۆلەوە بۆ پۆل
 چاپخانەی تاران.   گای ژیاری پەروەردەیی، دەز

O .ئەندامی یەكێتیی نووســەرانی كوردە 

O .سـەرنووسـەری گوڤاری )كلتووری كورد(ە 

O .سـەرنووسـەری گوڤاری )شـــارەوان(ە 

O   .ئەندامی دەسـتەی نووسـەرانی گۆڤاری )ژیــار(ە 

كۆمەڵناسـی و لە بآلوكردنەوەی بەرهەمی ئەدەبی و  پەروەردەكاری و 
 ژینگەپارێزیی  و  گێڕانی كۆڕ و سـیمیناردا كارا و چاالكە.
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 پێڕســـت
 

 الپەڕە                                        ٔبٚٔیطبْ             
                                               

 6 )کانەنجـەپ(
 01 (ەبجـەـەڵ)هـ
 01 ئادار( ینجی)پ

 04 (ۆدە)عـ
 06 (٠٢٠٤ ڕەیگا   ی٤١)

 11 (ەگروکـەشــــەی)عـ
 16 پاپا(  ەیکە)پوول
 18 (کرد ی  )داگ

 20 (یـار ی)د
 21 )ســـپوسـاغ(

 24 )بغــداد(
 30 (کدایتار  ت  ڵ  و  ەل و ەخـ)

 34 (کیەساوا یسکینە)ه
 35 (عریشــــە)مـاچـ

 38 ن(ەمەت یێ   مژمە)د
 41 (ڕیفەڵ)دوور دوور ه

(٠٢) 43 
 46 (واە)حـ

 47 باشـــوور( 21/01/1111)
 

 



  

243 

 

 الپەڕە                                                   ٔبٚٔیطبْ    
 54 (ەڵدوکڕەچ)

 57 (خەز ۆ د شــت  ەهە)ب
 61 (کشــاەلەم اللە)ج
 60 چاو( ت  رەرگەشــتی)ن

 61 (کانەرز ەو  ڵ  صای) و 
 62 نادا(ۆڕۆ ک  ن  ەمەز ە)ل

 63 (وردەبە)کوچک
 64 (کێترسـ ن  )تارما

 65 (زانێو چاو ئاو  ڵ)د
 67 خودا( ت  )جوان

 71 (1108 ی 3 ی 03)
 72 (ەب مەخـ )ن   
 73 مانگ( چ  ۆ )ک
 76 (ۆڵەک  ەل انیانیساوا ەیندەخ رانەبۆڵ)ک
 81 (ەو ەانی)ژ 
 80 (ەوەنیخشـــە)ب

 81 (ەو ە)ئاشــتبوون
 82 (ەفـادی)ئ

 84 (ەڵ  ق کان  ەنێشــک کەمووشــ ە)ژن
 87 (نینتاەلاڤ ەوار ێ)ئ

 011 (ییەاخی دیهە)شـ
 013 )خاشــاک(

 014 (یمەهاوخ)
 015 (اری)پرســـ
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 الپەڕە                                           ٔبٚٔیطبْ          
 016 (زۆ رگسـە)ج
 000 (مەــەڵ)قـ

 003 )کێئاخ ەتەبەس(
 008 (ەن  گل  ەب یکێژن ۆ )ب
 011 (تەفر ە)ن
 011 (ن   ێگر ەی)م

 015 ئاو( ە)رووتی  ل
 016 (اســت  ڕ )

 018 (شڕەو با ە)شــن
 035 (؟ۆ )بــــ

 036 (ت  )الســا
 038 (مەکەلێ)ک
 041 (ەشــکە)گ
 040 (ڵحاە)م
 041 (ترە)ع
 042 (ێ  گبە)ت

 043 (تێیناو  شـــمۆ )خ
 045 )درکاند (

 046 )تـاوان(
 048 (ڕۆمیئ کان  ییە)جامادان

 051)چما فریشتەش دەبا، مەرگ؟(                                                  
 056 (ەراز ەبڕەقو  دان  یهەش باغ   كان  ەتر ۆ )ك

 070 (چـاو ەتانین)
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  الپەڕە                                            ٔبٚٔیطبْ          
 071)سۆزناک و سەهەند و کۆرسەت(                                              

 073 ( كەۆون )خە
 075 (بان   ۆ )ک

 077 (چۆ ک  ە)ناز 
 078 (ڵگوڵ)د

 081 (ەبارانۆ قە)چ
 083 (ـفەی)حـ
 086 (شڕە ڕیهـە)ژ 

 111 (ەو ە)بمناســـ
 113 (مەکەشــاجوان ی)ئاکار 

 115 (مەبد تەکەچێیپ یرگاەد ەل سـتمی)و 
 101 (انەڤێ  چێ)ن
 102 (مێنو  ڵ  نزە)م
 103 (ن   ەچ نەک  ەعبەبا ک)

 105 (ەنامیێ   )پا
 111 ســروشـــت( ی)هـاوار 

   115    )مەرگ(                                                                              
 123 (با ەن)

      125                                                                         ەرەپەتێک()س
 128 ێ  شـاع یلیفاڕۆ پ
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 سـوپاش و قەدرزاًین
 بۆ هوًەرهەًدی بەهرەدار

 )عـادل زرار(
 کە  خۆبەخطـاًە

 ًەخطەسـازیی بەرگی ئەم کتێبەی ئەًجاهدا.
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