
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 دیوانی سەاڵح شوان
 کۆی بەرهەمە شیعرییەکان

 
 



 2 

 
 

 

 (٠١٠١)  م ژماره رده خشی سه ی چاپ و پهزگا ی کتێبی ده زنجیره
 رشتیاری گشتیی زنجیره  رپه سه

  رزنجی ئازاد به
 
 

www.sardem.org 
 

 
 
 
 دیوانی سەاڵح شوان   
 کۆی بەرهەمە شیعرییەکان   
= 

--------------------------------------------------------------------- 
 دیسایٌی ًاوەوە: ضەهاڵ وەلی

--------------------------------------------------------------------- 
 دیسایٌی بەرگ: ئارام عەلی

--------------------------------------------------------------------- 
 داًە ٠١١١: تیراژ

--------------------------------------------------------------------- 
ار ٠١١١ ًرخ:  دٌی

--------------------------------------------------------------------- 
 سلێواًی -کىردستاى  ٢١٢٢ساڵی  سەردەم، چاپخاًەی یەکەمچاپی: 

 ©گای چاپ و پەخطی سەردەم پارێسراوەهافی لەچاپذاًەوەی بۆ دەز    

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 3 

 
 

 دیوانی سەاڵح شوان
 کۆی بەرهەمە شیعرییەکان

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٢٢٢٢ -ضهێًبَی 

 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

 
 

 ًاوەرۆك
 

 ٤  ییەَ كڵەیۀاەگ ەسیپب وەكەذارڵد ەیرثبرەد
 :وەكیە یغەث
 ٩٤    ییەتبۆٔ ك تبەرەض یذارڵد

 ٢٢     ٔ پٕٔظ ئبگر
 ٢٩     ُىیثەد ٌٔەخ
 ٢٢    یطتیٔەغۆخ یكبَەژەیپ
 ٢٢    ۀَەخ یئبَٔگ یذارڵد
 ٢٢    رداەَگەض ەن تەكًیح
 ٢٢     ۆٔ پػك ٔتەغكەئ

 ٢٢    و خّ ەیدٔٔرگ یًرخیض
 ٢٤   ەُیْبٔ یكەیەُذڵثب ەیٔەاَەڕگ

 ٢٩     ٍیٔ داثبر ثبراٌ
 ٢٢    بدەیث ڵەبیپ ەیٔەكردَڕپ
 ٢٢     طبَذایَ ەن يبەت
 ٢٢     زەح ەڕیٔپەئ
 ٢٢   جٌٕٔیبخیٔ  یذارڵد یرثَٕٔێف
 ٢٢      یذارڵد  یرزەجڵد

 ٢٣     ەرگبٔەد یٔٔڕ ەث ْبٔار
 ٠٢    ىێرضیگۀ داد ىەڕێگەد تێن
 ٠٩    تێڵیْەَ ێج تەكەالَێْ
 ٠٢     غكبٔ یكێطًینەت

 ٠٢    زٌۆٔرەَ ۆت یكبَەچبٔ
 ٠٢     و خّ یجبَەٓریي
 ٠٢     يٍ ەیژَبَەج
 ٠٢     ەذیدەَرۆخ
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 ٠٣     ٔ ئبٔ ٓبیژدەئ
 ٢٢     ػبٌێكبك ڕێی

 ٢٢    ظۆضٕٔرپ یكێضٕار ەیُێٔ
 ٢٢    یيبضۀ رأ ەدٔٔرگ

 ٢٠     بٌیگ یغكۆك
 ٢٢     كبٌەرەگەئ

 ٢٢     ٔەغ یثبرخطتُ
 ٢٣     كس یكیەچرا

 ٢٤    يُبك غّ یكەیەرێضتەئ
 ٢٢   َبكبت رگەي یرەیض فیسیض
 ٢٩      فیسیض یكبَەژڕۆ

 ٢٢   ەیەْ یَٔٔبكڕ ٔداەغ ەن ضٕٔتبٌ
 ٢٢     غكبٔ یكەیەُێئبٔ
 ٢٠    ەًڵَبٔ د ەیقٕٔتەَەڕز و خّ
 ٢٢     ەثبراَەسیپب
 ٢٢    ۀەبثَٕٔیٔ ج جٌٕٔەڵكێت
 ٢٢     ۀەاَەڕٔ گ ییتبۆك
  :وەدٔٔ یغەث
 ٢٤    ەدەغگەئبت ڵیئب ڕیگ

 ٢٩     يٍ یرضبَیداگ
 ٢٢    یُیرَػۆخ یكەیەرەَجەپ

 ٢٢    كذاێبدگبری ەن ڵد یكبي
 ٣٩   ژٔٔێي یٕٔێڵپ ەیٔەخبٔثَٕٔ

 ٣٢    َكذاەت یكێرۆخ ُبٔێپەن
 ٣٠    كەیەػتیفر یداضتبَ

 ٣٢   رگذاەي یُٕٔیت یٕارێن ەث كێغتەگ
 ٣٤    ٔٔخبٔڕ یكێتەئبفر ۆث
 ٤٩   كرأێتهەفرەَ یكێعریغ یجَٕٔیبخی
 ٤٢    برادایڤگ ەڵگەن بٌیژ
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 ٤٢    ژيبردٌ ەرێضتۀ ئ ٔەغ
 ٤٣    بیرەد یرۀثەئ ۆث كەیەَبي

 ٤٤    كبٌەگػت غت ەیٔەاَڕضٕٔ
 ٩٢٩     كبٌەػرأێكەڵكٓێت
 :وێیەض یغەث
 ٩٢٢    ٍێرٔغٕەطێث یكێچۆك

 ٩٢٢     فرەث ۆیچر
 ٩٩٢   ئبضًبٌ َبكبت یرەیض شیۆطیيڕۆپ

 ٩٩٢    ۀەرڕەثط كبٌەغت گػت
 ٩٩٠    ەبَەیث یُگیئبٔر بٌیگر
 
     ًرخیض یٔاَەغ ەن كێٔەغ
 ٩٩٢ ًرخیض یٔاَ غّ  نّ كێٔ غّ یعریغۆك ەیرثبرەد
 ٩٢٢    ًرخیض یٔاَەغ ەن كێٔەغ
 ٩٢٢   تذاەزەن یثبراَ رەثەن یٔٔتڕ ەث

 ٩٢٢    ذاۆیخ َبٔەث ظەن یكبرٔاَ
 ٩٢٤     جٌٕٔەڵكێت
 ٩٢٢   ێٔ َبچ ێچەد ریث ەن ەیغتبَ ٔەئ
 ٩٢٢    یٔاَەڕچبٔ ڵضب زارەْ

 ٩٢٢   ٍیرگەيەرەض ەن كێكبت ۆيٍ ٔ ت
 ٩٢٢      رزظۀ
 ٩٢٢      ییثبۆخەن
 ٩٢٢      برەیَ

 ٩٢٣     وێیەض یٓبَیج
 ٩٢٤     ردٔٔيبٌۆث
 ٩٣٢      یجیرەغ

 ٩٣٢     فرەث یضٕپب
 ٩٣٢     ٔاَىەڕچبٔ
 ٩٣٣    ًرخیض یكبَۀەغ ٍییدٔا
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 دەربارەی كۆشیعری دڵدارەكەم پایسە گەواڵەیەك ًییە

 
كبٌ ٔ ضەرەتبی ْەغتبكبَذا ئێًەيبَبٌ نە كۆتبیی حەفتب

تااااابزە ثەرپێااااای خۆيبًَااااابٌ دەثیُااااای ٔ خٕنیااااابی غااااایعر 
دایگیرضااابَذثٕٔیٍە دەيبَٕیطااات ثەخػاااُذەكبٌ ثُبضااایٍ ٔ 
ثچیااُە َاابٔ ئەزياإَٔی پاابرأی غاایعری ثااێگەردۀە  ٔزەی 
دەركۀتااإٔی ئەو كۆغااایعراَە ثاااۆ ئێًەيبَااابٌ ئەزيااإَٔی 
داْێُاااابٌ ٔ خۀَاااای .ٔی ثاااإٌٔ  ٔەك غاااابَبزیجەخع ٔ 

ێكی تاااااااااااابیجەت نە خەاڵت ٔ چێااااااااااااژی خەاڵت جااااااااااااۆر
  (ئەَااااإەر قااااابدر يااااا ەيەد-زریااااابٌ )دەيبَخٕێُاااااذَۀە  

پااااارۆژەی )  (نەتیاااااف ْەڵاااااًەت -گەردەنااااإٔنی ضااااا ی )
ڕەفیا   -ڕێاژَە )  (فەرْابد غابكەنی -كٕٔدەتبیەكی َٓێُی 

  (جە.ل ثەرزَجااای -ضاااەيبی ثەفاااری ئێااإاراٌ )  (ضااابثیر
ەكەو دڵاااذار)  (غاااێركۆ ثاااێكەش -دٔٔ ضااارٔٔدی كێااإی )

غااااۀ َیاااایە )  (ضااااەاڵا غاااإاٌ -پاااابیسە گۀاڵەیەك َیاااایە 
 -ژٔاٌ )  (عەثااااذٔڵش پەغااااێٕ -خۀَتاااابٌ پێاااإە َەثیااااُى 

جاگە  ە    تبدە ْەر یەك نەو كۆغایعراَە(ي ەيەد حەيەثبقی
نەو كۆغیعرەە زیبتر نە جبرێك چبپ كارأَەتۀە  كابرێكی 
زۆر پێٕیطااااات ٔ ثەجێااااایە ثاااااۆ ئۀەی ثەرەی ئێطاااااتب ٔ 

ئبغااُبیبٌ  ەگەر خٕاضااتی َبضاایُیبٌ ْەثێاااتداْاابتٕٔظە ئە
كبَی ثەرەی پێػاە خۆیابٌ ثجیاٍُ ٔ ثیبَُبضاٍ   ثجٍ ٔ ثُبغاّ

ئەڵااا ەی یەك نەدٔای یەكااای ثەردۀايااایع زیااابتر پاااێكۀە 
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ثهكێٍ ٔ درێژ ثجُۀە ٔ خٕێُەر پەیذا ثكەَۀە  ثەئبگبثٌٕٔ 
ٔ ضاإٔدٔەرگرتُی داْێااُەراَە نە ئەزياإَٔی كەضاابَی تاار 

ی ئەدەثیاتە پێٕیطاتی ٔ كابرايەییە  یتثۆ خەيڵیُای كەضابیە
جۆرێاااك ْێاااس ٔ جااإٔاڵَۀەی ئێطاااتێتیكی نە جیٓبَجیُیاااذا 
یەك دەگرَۀەە دۆخی ئەدەثی ئۀە قجإٔڵ دەكابتە ڕەتای 
َبكااابتۀەە ثەرەكااابٌ ضااارٔٔظ ثەیەك دەدەٌ  ئەو ثەرەیە 

ٔ ثُەيابظ كاۆٌ   یی ٔ ثُەيابٌە ثُبغاّ َٕێجەخػییەكی ثُبغّ
ۀاو دٔٔثااابرە دەثاااُۀە ٔ َااابثٍە ٔەك پێٕیطاااتییەك ثەرد

ٔاقیعێكااااای يێاااااژٔٔییٍە َٕێجەخػااااای نە ثیااااار ٔ تٕاَاااااب ٔ 
دەضااتیبَۀە پەرە دەضااتێُێت ٔ درێااژ دەثێااتۀەە ْەرٔەْااب 
دەضتكبرییەكی قإٔڵ ٔ ْەيەچەغاُیبٌ نە ثُیابد ٔ غاێٕاز 

 یٔ زياابٌ ٔ داڕغااتُذا كااردٔٔەە ثااۆ تێگەیػااتٍ نە چییەتیاا
ژی َٕێجەخػاایی غاایعری كاإردی ٔ پەرٔەردەكردَاای چێاا

خاااااإێُەر ڕٔٔۀ َٕێجەخػاااااای ٔ ئەدەثاااااای ثێااااااذەَ ە كە 
نێكاااذاَۀە ثاااۆ ْێًبكااابَی َٕٔضااایٍ دەكەٌ ٔ نە ْێًبكااابَی 

دەكەَۀەە ْۆغااایبری ٔ ْەضاااتی پەیٕەَاااذیی  تاااری جیاااب
 چەغُەكبٌ درٔضت دەكەٌ  

ثەغێكی زۆری غیعری قۆَبغی حەفتبكابٌ دەرثڕیُێكای 
تَٕاااذ ٔ ضااایُگذەرپەڕاَذٌ ثااإٌٔ ثەراَاااجەر دیكتااابتۆریەتی 

ٔٔخێاااُەر ٔ نێااإڕێژ نە دەرثاااڕیٍ ٔ داَەپەیڤااای ثاااژی ٔ ڕ
ثًرێ ٔ ثڕٔٔخێُە ٔ درٔضتكەرۀە ٔ َیػبَذاَی جۆرێاك 
ثۆچاااإَٔی ضااااەرثبزییبَەە ثەاڵو: )ضااااەاڵا غاااإاٌ( نەَاااابٔ 

ئەزئَٕی دەثابتە َابٔ خەضاڵەتی تابیجەت  ەثەرەكەی خۆیذا
ٔ نێڵای ٔ ئاابڵۆزی نە دۀری خۆیااذا دەتەكێُێااتە ڕَٔٔاای ٔ 

كااردٔٔەتە ئبياابَیە تیػااكۆی گرَگاای ضاابكبریی ْاإَەری 
ثەْااارە ٔ ثیركاااردَۀەی يهكەچااای ْەضاااتیبریی ئەدەثااای ٔ 
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ئێطااااااتێتیكبی غاااااایعریٍ  ڕاياااااابَی ضااااااەرەكی تەَیااااااب نە 
ْەضتیبریی يرۆیی ٔ ئێطتێتیكبی غیعریذا درٔضت دەثاٍە 
ڕۆڵی پەرٔەردەكردَی چێاژی خإێُەر ڕٔٔۀ َٕێجەخػای 

كبَی جٕاَیكردٌ ٔ كراَۀەی ْەضاتە دەگێڕٌ ٔ ْەضت ثە
  تێذا نەدایك دەثێت   

ْەر نە ڕٔٔتەختاااای ئەو پێٕیطااااتییۀە ْۀڵااااى دا ئەو 
كۆغااااایعرەظ چاااااابپ ثكااااارێتۀە  دٔای ئۀەی تبیاااااا  ٔ 
ْەڵەچُاااایى كاااارد ٔ خطااااتًە ضااااەر ڕێُٕٔضاااای ئێطااااتب ٔ 
خطااااتًۀە ثەردەضااااتی غاااابعیر خااااۆی  ئۀیااااع چەَااااذ 

 ٩٤٢٩: ٢غیعرێكی نێ .دأە ٔ دٔٔ غیعریػای نە ژيابرە 
ٔكرأەی )ڕٔاَگە( ثاشٔ كاردَٔٔەتۀەە نە ی ثش٩٤٢٢: ٢ٔ 

كاااااابتی چاااااابپی یەكەيیااااااذا دەزگاااااابی ضبَطااااااۆر ڕەتاااااای 
كردَٔٔەتۀە  نەو چبپەیذا نە غٕێُی خۆیبَی داَبَٔەتۀەە 
ْەرٔەْب دەضتكبریی كەيەیەكی كەيای َبَٔیػابٌ ٔ چەَاذ 

 ڕضتەیەكی كۆغیعرەكەغی كردٌٔٔ 
پێكٓاابتەی َاابٔەرۆك ٔ زەيیااُەی ْێًااب ٔ ْێًاابپێكرأ ٔ 

خۀٌ ٔ ثەْارە  :ٔەڵ َیگبكبَی ئەو كۆغیعرە ثاریتیٍ نەْە
ٔ ثیركردَۀەی گەريای ئەزئَٕكبرێاك ٔ ئەزيإَٔكردَی 
ئێطاااااتێتیكییبَەی نە ْەڵجژاردَااااای ٔغاااااە ٔ ْەڵچااااإٌٔ ٔ 

 تٕٔڕەیی ٔ دەرثڕیُی ْەضتییۀە 
ثەغاااای یەكەياااایە غاااایعرێكی تێكٓەڵكێػاااارأە ٔ یەك 

بت ٔ دەكااا تااابَٕپۆیی ٔ ثااابزَەییە  نە خبڵێكاااذا دەضااات پاااێ
ْەڵذەكػێت ٔ دەگەڕێتۀە ْەيابٌ خابڵی دەضات ێكردٌ  نە 

ْااابتٕٔە  ْەر چااام كاااۆپهەكەظ گەڕاَاااٍ  چااام كاااۆپهە پێاااك
ثەدٔای ئەغ ێكی پڕ حەضرەت ٔ تبضەدار ٔ غٕرثەتئبيێس  
نە تۀأی غاااێٕاز ٔ غااابعیریەتی غااابعیردا دەثیُاااذرێٍ ٔ 
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ٕپۆپااذارە خەضااڵەتی  ەغاا ە نعدەثیطااترێٍە ْەرٔەْااب ئۀ 
ی دأەتە یاااااأ ئەفطاااااابَەیی ٔ گەردَٔٔكەضاااااای َبدیاااااابر 

دڵذارەكەی  غبعیر ثۆ ْەر كۆپهەیەك َبَٔیػبَێكی داَابٔەە 
غاای كااردٔٔە  نێاارەدا ۀەك غاایعرێكی ضااەرثەخۆظ پێػك

ْەڵٕەضااتەیەك پێٕیطااتەە ئاابیە ئەيە يەثەضااتێكی ئەدەثیاایەە 
یبٌ ْەضت ێذاَەغكبَێكی ئەدەثییە  نە ثُەڕەتای خۆیاذا یەك 

ثەغاذا(ە زيابٌ ٔ  ٩٤٢٢-٩٤٢٢غیعری يابٔە درێژخابیەَە: )
داڕغتٍ ٔ فۆريەكەی نە یەك زەيیُەدا گەغەیبٌ كاردٔٔە 

ػااااۀە  پەیٕەَااااذییە یٔ دەچااااُە َاااابٔ یەك ثااااۆتەی َْٕەری
ْااااااااااابتٌٕٔ ٔ ڕژاَە  يبَبییەكااااااااااابَیع ثەدٔای یەكاااااااااااذا

غیعرییەكەظ زۆری خبیبَذٔٔە  غیعرەكە یەك َبَٔیػابٌ 
 ە تابٔەردەگرێتە ئۀاَەی تر ْەئٕیبٌ زیبد ٔ َبپێٕیطاتٍ

ڕادەیەكاایع ثەغااێك نە ئێطااتێتیكبی ئەزئَٕەكەیاابٌ كاابڵ 
 كردٔٔەتۀە 

ی ینە ثەغاای یەكەو ٔ دٔٔەيااذاە ثااۆ ثااُەڕەت ٔ چااۆَیەت
غااااااێٕاز نەَاااااابٔ ئەزياااااإَٔی دٔٔ غاااااابعیردا: )جەياااااابل 
غاابرثبژێڕی ٔ جە.ناای يیاارزا كەریااى( دەگەڕێاات  دٔاتاار نە 
درێژثاااإَٔۀەی ئەزياااإَٔی خااااۆیە نە ثەغاااای ضااااێیەيذا 

ی غااێٕازی تااابیجەت نە ی  ثااُەڕەت ٔ چاااۆَیەتدەیااذۆزێتۀە
َابدۆزرێتۀە  دۆزیاُۀەی  ذادەرۀەی ثیركردَۀەی خۆتا

ی غااااێٕازە زياااابَێكی ٔا دەخٕازێاااات یثااااُەڕەت ٔ چااااۆَیەت
ْەڵگااری پرضااە قاإٔڵ ٔ گراَەكاابٌ ثێاات ٔ خاإێُەر ثچێااتە 
ضاااۆراخ ٔ ثەدٔاداچااإَٔی ٔ دٔٔر ٔ ثێطەرٔغااإێٍ ثاااۆ 

ی غاێٕاز نە َیگاب ٔ یداْبتٕٔی ثڕٔاَێت  ثُەڕەت ٔ چۆَیەت
 زەیُی غبعیرداە خۆی ئبيبدە ٔ پەرٔەردە دەكبت 
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ثەغاااااای ضااااااێیەوە ثُەيااااااب ٔ دەركۀتەی ثااااااُەڕەت ٔ 
ی غااێٕازەە تێیااذا ثە خۆئبياابدەكردٌ ٔ غااێُەییۀە یچااۆَیەت

غێٕاز كاردٔٔەتۀەە پرضای  یثیری نە ثُەڕەت ٔ چۆَیەتی
خەضڵەت ٔ تبیجەتًەَذی ٔ گٕاضتُۀەی خۆی دادەڕێژێات 

ثااااێگەرد ثە ئەزياااإَٔی پاااابرأ دەزاَێاااات ٔ ثە  ٔ غاااایعری
 ەئبكبيێكیػی دەگەیەَێتە نە ضابتی تۀأ ئابزادی غایعریذا

غیعرییەتی جۀْەر ٔ ثٌٕٔە ٔەك ئەفطإَٔێكی ْەضاتی 
ی ئێطااتێتیكبیی دەردەخاابت ٔ ْاابٔاری دەرۀە یغاایبرْۆٔ 

 دەثێتە دەَگی َبخ ٔ ٔردثَٕٔۀە نە َبخ  
يابَێكی ْەضاتی گٕزارغتكردٌ نە ٔردثَٕٔۀەی َابخ ز

ٔاتە: گەڕاٌ ثەدٔای زياابَێكی ڕٌٔٔ ٔ  ۀ چااب.كی دۀێاات
ئبغاااكرای گەردَٔٔااای  تاااب جەخااات نەضاااەر چڕثااإَٔۀەی 
غاایعرییەت ٔ حیكًەتاای يبَااب ثكاابتە ثاإاریع ثڕەخطااێُێت 

 ثۆ تێگەیػتٍ ٔ چێژ ٔ ْەضت ێكردٌ 
نەڕێاای ئەو پێساَیُەیااذا نەگەڵ كاارۆك ٔ َاابٔكی ثَٕٔااذا 

گەڵ َیگەراَااای ٔ َبدڵُیااابیی خەریاااك دەثێاااتە ْەرٔەْاااب نە
دەْێُێاااتە پرضااایبر نەيەڕ ثااإَٔی  پێاااك داْەنااای گگتٕگاااۆ

كەضای خاۆی دەْێُێاتە ئاابرأەە تاێكەڵ ثە كەضای َبدیاابر ٔ 
ئەفطاااابَەیی ٔ گەردَٔٔاااای دەكاااابتە دەیۀێاااات ٔەاڵياااای 
ئبياابَجی ثاإَٔی خااۆی ٔ كەضاای َبدیاابر ٔ ئەفطاابَەیی ٔ 
گەردَٔٔااای دەضااات ثكۀێاااتە ٔەك ڕايااابَێكی ضاااەرەكی 

دەرثڕیُاای ثخاابتە ضااەرە دەرثااڕیٍ ٔەك يبَاابی  یكیڕَٔٔااب
ئەفراَااذٌ ٔ َبضاایُی كەضاابیەتیی خااۆی ٔ ڕزگاابركردَی نە 
َیگەراَااااااای ٔ َبدڵُیبییاااااااذاە نە يەیاااااااهە ْەرە غااااااابرأە ٔ 
گەغااااااااەكردٔٔەكبَذا ئێطااااااااتێتیكبی پێگەیبَااااااااذٔٔە ٔ نە 
قاإٔاڵییۀە ْێُاابٔیەتە ضااەرۀەە ثەرجەضااتەی كااردٔٔە ٔ 
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نە يااابڵی داْێُاااذرأی  دەریخطاااتٕٔە  پبغااابٌ ْەَبضاااەداٌ
اضااااتەی خااااۆی دەدۆزێااااتۀە  غاااابعیری ڕغاااایعرەكبَیذا ئب

ڕاضتەقیُە َبتٕاَێت خاۆیەكی ثاێگەرد ثێاتە ْەيابٌ كابتیع 
خەڵكبَی تر  غیعر نەو ثابرە ثێگەردەیاذا َٓێُیایەك ئبغاكرا 
دەكاااااااابت ٔ دەثێااااااااتە ْەڵگااااااااری ئبياااااااابژە ٔ گەغااااااااەی 

ڕيبٌ ثااااۆ ٔڕيبٌ  ژیاااابٌ ٔ گەغااااەی ضەرضاااإٔضەرضاااإ
 َبٔەَذ ٔ ڕايبَی ضەرەكیٍ  غیعری ثێگەردە

نەو ثەغەدا ٔغەكبَیە كەضبیەتیی خاۆیەتی ٔ َابتٕاَیٍ 
ٔاتە: دٔٔثبرە  ەنە جۀْەر ٔ ثَٕٔی خۆی جیبی ثكەیُۀە

ئەفراَااااذَۀە ٔ داْێُاااابَۀەی كەضاااابیەتیی خااااۆیەتی  ْەو 
قطاااەكەرە ٔ ْەيااایع گااإێگر  ئااابڵٕگۆڕ ٔ جێگاااۆڕكێ ثە 
قطااااااەكەر ٔ گاااااإێگر دەكاااااابت ٔ دەیبَخاااااابتە ضاااااإٔڕی 
خەيڵیاااااُۀەە ْێاااااسی خٕدییااااابَەی غیعرییەتیػااااای تێاااااذا 

ڕيبٌ دەداتە ٔڕادەچەَێُێاات ٔ گەغااە ثە چااركەی ضەرضاإ
ْەرٔەْاااااااااب خٕاضاااااااااتی گەغاااااااااە ٔ درێژثااااااااإَٔۀەی 

ڕيبًَبٌ تێاذا درٔضات دەكابت  نە دۆخای زيبَااذا ٔضەرضإ
ٔەك جۀْەر ٔ ثاإَٔی ْەقی ەتێااك دەردەكۀێااتۀە  ْەو 

ْەقی ەتاای ْەقی ەتاای كەضاای ٔ ْەياایع جۀْەر ٔ ثاإَٔی 
غیعری  ڕۆا ٔ ژیبٌ نەَبٔ ٔێاُە ٔ فۆرياذا دەخرۆغاێُێت 
ٔ زيااابٌ تێیبَاااذا زأزێ دەكااابتە ثە جاااۆظ ٔ غاااێُەییۀە 

دەدات ٔ نە  پاااێ پەیٕەَاااذی ٔ ْااابريۆَیی َێٕاَەكااابٌ پەرە
 دڵیبَذا ئبراو دەگرێت 

ٔاقیا  یەكجاایٍ ٔ ڕٔٔكەظ َیاایەە تااب زياابَێكی یەكجاایٍ ٔ 
ەقااااای ئەدەثیاااااذا ثجڕێااااات ٔ نە د ڕٔٔكەظ ثتٕاَێااااات دەری

غاای ثكاابتۀە  ٔاقیاا  ثە چەَااذاٌ چیُاای ئەضااتٕٔر ٔ ەپێػك
تەَك ٔ نێڵ ٔ ڕٌٔٔ خۆی پێچابٔەتۀەە نە ْەَاذێك ثابردا 
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دەچێتە ئۀدیٕی نێكذاَۀە ٔ زاَیُەكبَی يارۆەۀە  ْێاسی 
زياابٌ دەثێاات ْەضاات ثۀ چەَااذاٌ چیااُە ثكاابتە چیُەكاابٌ 
ٔەك ْەثاإٌٔ ٔ كااێع ٔ قەثاابرەی خۆیاابٌ ْەڵجااذاتۀە ٔ 

یااااااابَخٕێُێتۀە  ٔەرگاااااااریع ڕاثٓێُێااااااات نۀ ڕٔٔدأاَە ث
ثگااابتە كە نە ٔاقیعاااذا ڕٔٔ دەدەٌ ٔ  ثكاااۆڵێتۀە ٔ تێیااابٌ

ثۆچاإَٔی خااۆی تێیبَاااذا ثەْێااس ثكااابت  ٔاقیاا  ثاااریتییە نە 
ثەردۀايجاإٌٔ نە گۆڕاَكاابریی زياابٌ ٔ ْەثاإٌٔ  غاابعیر 
ْەَاااذێك داَەپەیاااا نە ٔاقیااا  ٔ ْەَاااذێكی تااار نە خەیااابڵ 

برثردَیػاای پػاات ثە ژیاابَی تاابیجەتیی ٔەردەگرێااتە ثااۆ ثەك
خاااااۆی ٔ ٔاقیااااا  ٔ يیتبفیسیكاااااب ٔ خۀَااااای پاااااڕ ڕٔٔدأ 

 دەثەضتێت 
نە گۆغەَیگبی درۀغبَۀەی ئێطتێتیكبی َبَٔیػابٌ ٔ 

ڕيبَیی يبَااااب ٔ ٔجیاااابٔازیی فااااۆرو ٔ گەغااااەی ضەرضاااإ
ئبگری پرۆيیطیۆش ٔەك يارۆ   ەپرغُگٓبٔێػتُی زيبَذا

ەری دەچٕێُێااتە دەقێكاای كاارأەیە ٔ ثە َبٔەَااذێكی كاابریگ
ْەياإٔ ژیاابَی تێااذا كااۆ دەكاابتۀە ٔ ئبياابدەی دەكاابت ثااۆ 
ثەگەڕخطاااااتٍ ٔ ثیُیُااااای قٕٔڵییەكااااابَی َااااابخی خاااااۆی ٔ 
قٕٔڵییەكاابَی پبَتاابیی زۀیە ْەردٔٔ جیٓاابٌ: نە ترۆپكاای 
جەضااااتەی پاااابرأی جاااإاَییۀە ڕژأٌ ٔ نە ئەزياااإَٔی 
جاإاَی ٔ ْاابٔثەظ نەَاابٔ ئبضااتذاریی ٔغااەدا ثەرأردیاابٌ 

یبَاااذەگرێتە ئۀ جیٓااابَەی پێٕیطاااتە داْێاااُەر دەكااابت ٔ ڕا
ْەياإٔ َێٕاَەكاابَی ثجڕێاات ٔ ٔردەكبرییەكاابَی ژیاابَی تێااذا 
 ثذرۀغااێُێتۀەە ثەرۀ خاابڵی ثباڵياابٌ ثجاابت  خاابڵی ثااباڵ ثە

ی یيبَبی ضبتی دۆزیُۀەی ژیابٌ ٔ خابڵی ڕايابَی ضاەرەك
غااایعری ثاااێگەردە نەو ثااابرەدا دەرگاااب ٔ پەَجەرەكااابٌ ثاااۆ 

بٌ دەكااارێُۀە ٔ جۀْەر ٔ ثااإَٔی ثیركاااردَۀە ٔ تێڕايااا



 16 

غااااتەكبٌ دەردەكۀٌ  ْەڵٕێطااااتی غاااابعیر نە ئاااابزادی ٔ 
یاابخیجَٕٔی غاایعر خااۆیۀە درٔضاات دەثێااتە ثااۆ ٔیطااتی 
يااااااارۆ  ٔ دەضاااااااەاڵتی ئەدەة ٔ ئۀە تێذەكۆغاااااااێت نە 
ثەیااااابَییەكی پاااااڕ نە غاااااۀَى ٔ گەريجااااإٔ ثە گسَااااا  ٔ 
ثۆَاااإثەرايەی پاااابكی ٔ ْەيەچەغااااٍە نەَاااابٔ ئاااابگرەكەی 

تێج ەڕێااااتە تاااب ژیبَێااااك ٔێُاااب ثكاااابت  ئۀ  ذاضاااپرۆيیطیۆ
ژیبَەی ثەَبٔ ئبگری پرۆيیطیۆضاذا تێ ەڕیجێاتە نە ْەيإٔ 
پیطی ٔ خڵتێك پباڵٔترأ ثێات ٔ خابٔێٍ كاراثێتۀەە ئیُجاب 

ی ینەَاااااابٔ غاااااایعرەكبَیذا دایجًەزرێُێاااااات ٔ َاااااإێُەرایەت
 غیعرییەتی جۀْەر ٔ ثٌٕٔ ثكبت 

یاایە  نە غاابعیرێكی ضیبضاایە یاابٌ حسثاای َ ەئەو غاابعیرە
ْیچ دەقێكیذا دەرثڕیُێكی نەو غاێٕەیەو َەخٕێُاذٔٔەتۀەە 
ثەاڵو ثیااار ٔ ثیركاااردَۀەی ضیبضااای نە غاااێٕە ٔ فاااۆريی 
ئێطاااتێتیكی ْەیەە زۆریاااع ْەضاااتیبرە ثەراَاااجەر ڕٔٔدأە 
َەتۀەیاااای ٔ َیػااااتًبَییەكبَی خااااۆی  ًَاااإَٔە َطااااكۆی 
غۆڕغاای ئەیهاإٔل ثە غااێٕازی چەغُبٔچەغااٍ ٔ جاإدای 

َٕٔضاااەرێكی ثەرپرضااایبر ثەراَاااجەر ثە  دەرثاااڕیُۀەە ٔەك
َٕٔضاااایٍە دەرثڕیُاااای نااااێ كااااردٔٔە    ٔەك پێػااااجیُیی 

ی كاإردی ثااۆ ەی كااۆيەڵگیَطااكۆكە ٔ   ٔەك ْەضااتگەري
خرۆغااابَۀەی غاااۆڕظ  چاااع ٔەك گەغاااە ٔ ڕٔٔداَااای 

 كبرەضبتی خۆثەخۆیی دٔای َطكۆ ٔ خرۆغبَۀەظ 
ئەزيااااإٌٔ ٔ تٕاَااااابی ئەو غاااااابعیر ٔ  ياااااٍ ڕێاااااس نە

ە كە زيااابٌ ٔ ئەدەثااای كااإردی نە چیرۆكُٕٔضاااە دەگااارو
غاااێٕە ٔ فاااۆريی ئێطاااتێتیكییۀە دۀڵەيەَاااذ كاااردٔٔە ٔ 
ثەرۀ خاابڵی ثااباڵی ثااردٔٔە  زۆر نۀەظ دڵُیاابو پێٕیطااتە 
كۆغیعری )دڵذارەكەو پبیسە گۀاڵەیەك َییە( ٔ كۆغیعری 
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)غاااۀێك نە غاااۀاَی ضااایًرخ( ٔ كاااۆچیرۆكی )ئەضاااتێرە 
ضیُۀە  ثە َبضایٍ ُببَثەرزە(ە جبرێكی تر ثخٕێُیُۀە ٔ ثی

ە َبٔەَااااذە ئەدەثیاااایەكەی بٌٔ جاااابرێكی تاااار خٕێُااااذَۀەی
كاإردی ئەزياإٌٔ ٔ تٕاَاابی ئۀە ثبغااتر دەثیااٍُ  دٔاتاار 
دەكۀَە ثەرأردكردَااای ئەَجااابيەكەی نەگەڵ ئۀ ثااإَٔە 

ٔەك ڕٔٔدأێااك  ەقاإٔڵەی نە ْەقی ەتاای ئەدەثەكەیااذا ْەیە
ئبغاااكرای كاااردٔٔە  ئۀ ثەرأردكاااردَە نەَااابٔ جااإٔڵەی 

ێطاااااااتێتیكی ڕاضاااااااتیی ثَٕٔاااااااذا درٔضااااااات دەثێاااااااات ٔ ئ
 دەردەكۀێت ٔ پێٕاَەی ثۆ دادەَذرێت 

 
 

 ر َجذِِ ڕثبا  ضّ                
 ْۀنێر  ٢٢٩٠كبََٕٔی دٔٔەيی  
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 بەشی یەكەم

 
 
 
 
 

 دڵداری سەرەتا و كۆتاییە
 دڵذارەكەو

 ئەگەر تەيەٌ ْەزار ضبڵ ثێت
 تەَیب ئۀ ضبتەو دۀێ يٍ

 ی نەَبٔ دڵتبیەەكە جێگ
 يٍ ئۀ دێڕە غیعرەو دۀێ

 ئبٔازی نەَبٔ دەيتبیە
 ئەگەر تەيەٌ

 ضەراپب ْەر ئبزادی ثێ
 ختٕٔكەی يبچی غبدی ثێ

 يٍ ثەَذیخبَەی دڵی تۆو
 ثە گػت كۆت ٔ ثەَذێكۀە

 . خۆغتریٍ ثەْەغتە نە
 اڵو تەَیب ثّ

 اثێتْەر َبٔی خۆو نەضەر دەرگبكەی َٕٔضر
 ثێ ثە تەَیب ْەر يُی تێذا

 دڵذارەكەو ئەی ئبضٕٔدەیی ٔ ڕۆغُبیی  
 

 ثەغذا ٢٢/٢/٩٤٢٢
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 ئاگر و پىوش
 دڵذارەكەو

 پەنكەزێڕیُەی دٔای ٔەغتی
 خۀَی ثەْبری غبرەكەو
 ثب ضەر پەَجەو پڕ ئبزاری

 ٔێڵی َبٔ دێڕی دێرأی ٔغەكبَى
 تبٔێك دەرگبی

 ثەْەغتی ضیُە َەريەكەت
 ثكبتۀە

 ئەضتێرەی گەغیثب نەگەڵ 
 ضەر نێٕی دٔٔ خۆری گەريی

 ئبضًبَی ضیُە گەريەكەت
 خۀێكی خۆظ ثیجبتۀە
 ثب نێٕی ٔغكی غیعری

 ْەڵ رچبٔو
 ثگبتە ضەر گۆی يەيكەكەت
 ثب كۆرپەی خەیبڵ ٔ ْەضتی

 ضەريب ثردٔٔی
 َبٔ دێڕی ضبردی يەثەضتی

 تبضێُرأو
 تبٔێك نە ثبٔەغی تۆدا 

 ژێرثێتۀە
 ئبٔریػًیُی كەزی ٔ پرچت  دەضت ثُێتە َبٔ ْێالَەی

 
 ثەغذا ٢/٢/٩٤٢٢
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 خەوى دەبیٌن
 دڵذارەكەو

 تریگەی يبَگی ثێگەردی
 ضەر نێٕی فێُكی ثەفری ثەْبرەكەو

 يٍ دەيۀێ
 كۆترێكی چبٔغیریٍ ثیت
 نە پەَجەرەی ژٔٔرەكەيب

 ثۆو ثخٕێُی
 نە ثٍ ئبضًبَی تەيەَە دٔٔرەكەيب

 ثە دٔٔ ثبڵی َەرو ٔ ض ی
 یىغُەی پبكی خۆغۀیطت

 ثۆ ثٓێُیت
 يٍ دەيۀێ

 ثی ٔەك دڵی خٕيبر ٔ ْبرو كۆترێكی .ضبر
 ثسێٕ ثی ٔەكٕ پەپٕٔنەی دەيۀثەیبٌ

 كبتێ گەردەنٕٔنی ژیبٌ
 ثەرۀ ڕٔٔت ْبت

 ەكەت تەَیبندڵە ثچكۆ
 ثۆ كۆغی يٍ ْبَب ثجبت 

 
 ثەغذا ٢٩/٢/٩٤٢٢
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 پەیژەكاًی خۆشەویستی
 دڵذارەكەو

 ٕيبر ٔ ْبرەكەوئەی زَجیری ئبڵتَٕٔیُی گەردَی دڵە خ
 دەَ  ٔ ثێذەَ  خۆغى دۀێی ثە

 تب ئۀ كبتەی تیػكی يردٌ
 قژی ثەفریٍ

 ثەضەر غبَتب غبَە دەكب
 نە َبضكیی يەيكەكبَتب

 كۆرپەیی خۆيى دۆزییۀە
 دەَ  ٔ ثێذەَ  خۆغى َۀێی چۆٌ دەتٕاَى ثە

 نە نەرەی ضیُە ْبرەكەت
 ثێئبرايیی تەيەَی خۆيى ثیُییۀە

 ٔ ثێذەَ  خۆغى َۀێیدەَ   چۆٌ دەتٕاَى ثە
 دەَ  ٔ ثێذەَ  خۆغى دۀێی ثە
 چەغُی ضبدەیی ئبٔ ثە

 ثە ئەَذازەی ثبڵی فڕیٍ
 ثە ئەَذازەی گەريیی ْێالَە
 ثە ئەَذازەی خەَذە ٔ گریبٌ
 ثە ئەَذازەی يردٌ ٔ ژیبٌ

 ی چرا ٔ چراثەدەضتبٌیثە ئەَذازەی َبزدار
 ضەرضبيی خۆغۀیطتیتى ٔ نە ثُبر چیبت ڕأەضتبٔو 

 
 ثەغذا ٢/٤/٩٤٢٢
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 دڵداری ئاوًگی خەوًە
 دڵذارەكەو

 یبخیجَٕٔی يٍ نە یبضبی ئەو كۆيەڵە 
 نۀەدایە

 تب ئۀپەڕی خۆغۀیطتی خۆغى ثٕێی
 ضەركۀتُی ژیبَی يٍ نەو جەَگەڵە 

 نۀەدایە
 تب ئۀپەڕی جٕاَ ەرضتی خۆغى ثٕێی

 گیبَی گیبَبٌ 
 تبٔاَە داخۆغۀیطتی نەَبٔ ئێًە

 ثۆیە يُیع
 كۆٌ ٔ َٕێًۀەثە ژیُی 

 نەَبٔ چبٔەكبَی تۆدا دەتٕێًۀە
 نە جێی ثبڵێك ثە ْەزار ثبڵ 
 ثەَبٔ ْۀری ئێجگبر َەريی

 دٔٔریًبَب
 ثەَبٔ جیٓبَی ئەضتێرەی

 ڕٔٔی ئبضًبَب
 نەگەڵ یبدی گهێُەی چبٔی غۀاَب

 دێى ثۆ .ت دێى
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 نەگەڵ گۆراَیی فریػتەی
 ثەرثەیبَب

 ثێ ضرۀتٍ
 ٔەك ئیهٓبيی غیعرٔتٍ

 َۀەی یەخەكەتثەثێ كرد
 دادەكػێًە َبٔ دڵتۀە

 َبٔ ثەْبری
 ثێ نكٕپۆپی ئبزاری

 پڕ گٕڵتۀە
 ثب دەرگبكبَى نێ داخەٌ

 ثب پەَجەرەی ژٔٔرەكەتى نێ تبریك ثكەٌ
 نەگەڵ ضرٔەی خۀَجیُیُب

 دەڕژێًە َبٔ چبٔەكبَت
 نەگەڵ تیػكی ئێجگبر كسی

 يبَگی غۀاَی دێریُب
 نەغت  یدەخسێًە َبٔ گەريی

 
 ثەغذا ٩٢/٢/٩٤٢٩
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 حیكوەت لە سەًگەردا
 دڵذارەكەو

 كراو ٔ دەفتەرەكبَی ضەرغبَى كرایۀە  ئەگەر ْۀاڵ رش
 نە ڕۆژاَێكی ٔا ضەختب

 نە ثٍ غۀەزەَگی ثەختب
 نە غٕٔرەی ئبگر ٔ ضیًب

 چۆٌ دەتٕاَى خۆغى ثٕێی
 دڵذارەكەو پێیبٌ دەڵێى

 ئەگەر .و ثی نە ضەَگەرا
 ًبنەگەڵ ْەئٕ گٕنهەیەك

 كە دەیُێى ثە دٔژيًُۀە
 يبچت دەكەو

 نە دیهیًب
 تب پەتیع دەخەَە يهى

 َبٔت دەثەو دڵذارەكەو 
 

 ثەغذا ٢/٠/٩٤٢٩
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 ئەشكەوت و پشكۆ
 دڵذارەكەو
 چبٔەكبَت

 نە َبخی ئبڵۆزأيب
 نە دەرَٔٔی تبریكی ثێ ْەتبٔيب

 ٔەكٕ دٔٔ پػكۆی ئبڵئبڵی
 ئەغكۀتێكی غۀ كەژەكبٌ

 ريبنە چبٔەڕٔاَیی گە
 تب ثەیبَی ْەر دەضٕٔتێٍ ٔ چبٔی چبٔەڕٔاَی دەگێڕٌ

 ٔەكٕ دٔٔ ضەرچبٔە ٔ كبَی
 ٔەك دٔٔ دڵۆپی ثبراَی

 ەَیٕەغۀێكی ْبٔیُب
 نە دڵی يُب ڕٔأە

 چبٔەكبَت
 نە دَیبیەكی ثێ يبَ  ٔ ئەضتێرەدا 

 دٔٔ َبٔ ٔ دٔٔ خۆرەتبٔە 
 

 ثەغذا ٢٢/٩٩/٩٤٢٩
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 سیورخی دوورگەی خەم
 دڵذارەكەو

 طكی خٕێُی ْەاڵتٕٔیفريێ
 چبٔی دڵە ثێذارەكەو

 ثە غۀاَی
 پبری ئەو ٔەختەيبٌ ثڵێ

 چبٔی خەيی ثێئبرايیى
 ثەش ثكێڵێت

 پبر ئەو كبتە 
 ٔتى دڵًت نەجیبتی زێڕ

 ثۆ دەكەو ثە ئەڵ ەی َیػبٌ
 اڵو زۀی ثّ

 ثە دۀری خۆری گیرأا
 ضٕٔڕێكی خٕارد

 ْەزاراٌ ئەضتێرە داچۆڕاٌ
 نە ئبضًبٌ تۆرا يبَگی چٕاردە ْەزاراٌ جبر

 يُیع ْێػتب
 نە دٔٔرگەیەكی زۆر دٔٔرا

 نەگەڵ ْەَطكێكی ضٕٔرا
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 ْبٔار دەكەو
 ْبَب ثۆ یبدی تۆ دەثەو

 تۆظ يەنێ ثٕٔی ْەر َەْبتی
 ْەزاراٌ جبر نەَبٔ نۆكەی گەرٔٔی كبَیذا خُكبو

 ْەر َەْبتی
 دەضب تٕخٕا

 تەَیب ئەيجبرە ثێت ٔ ثەش
 نەگەڵ غۀاَی

 زضتبَی ڕاثٕردٔٔا
 یب پڕ ئبزارەكەیثۆ دَ

 َسیكی خۆتى ثەرۀە
 ئەيجبرەظ ئبغتًكەرۀە

 دڵذارەكەو 
 

 ثەغذا ٢٩/٩٢/٩٤٢٩
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 گەڕاًەوەی باڵٌدەیەكی هاویٌە
 دڵذارەكەو

 كبتێ پبپۆڕۀاَەكەی كەغتیی گیبَى
 یبینە دەریبی جٕاَ ەرضت

 ثۆ يرٔاریی چبٔەكبَی تۆ خۆی خُكبَذ
 گەڕايۀە

 ۆرانەگەڵ گەڕاَۀەی خ
 ثۆ ثبٔەغی ئبضۆ ضٕٔرەكەی جبراَت

 ثۆ ثبٔەغی پێكەَیُی ٔەك ثبراَت
 گەڕايۀە

 دیطبَۀە ثۆ ثەر نێسيەی
 ثەفر ٔ ثبراٌ گەڕايۀە

 ٔەكٕ عیطب 
 ثە چٕاريێخەكەی كۆڵًۀە

 ثۆ كۆغی پڕ غیٍ ٔ گریبَی ئەزەنی 
 ثەرۀ ئبضًبَە غیُەكەت گەڕايۀە

 ٔەك چۆٌ پەڕەضێهكەیەكی پبظ زەردەی خۆر
 َەكەی ٌٔ كردثێتْێال
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 َبخی َەْەَگی ئۀْب ثە
 غبرەكەيب ثە دڵتەَگی

 دادەچۆڕێى
 نە گیبَی خۆو  

 نە جٕاَیی ْەر ْەئٕ دَیب 
 نە دَیبی يەضتی دەتۆرێى

 تب نە چبٔی ئبرايی تۆدا دەيرو ٔ دەژێًۀە
 خٕێُی ڕژأی تەيەَى

 ثە گەرٔٔی دەریبی جٕاَیتب
 دادەچۆڕێ

 نەجیبتی ئۀ 
 ۆٌ دێتە دەرێ ثٕغیعرێكی ثە ڕەَگ

 
 ثەغذا ٩٣/٩٢/٩٤٢٩
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 باراى و داباریي
 دڵذارەكەو 

 ْەَذێك جبر كبتێ نە .َەی
 خۆغۀیطتیی تۆ دەتبرێى

 نەگەڵ گسَگی ضٕأی ئێٕاراَب
 نەگەڵ ثبراَی زضتبَب

 ٔەكٕ فريێطك دادەثبرێى
 ثەضەر گەاڵی 

 ٔەكٕ دڵی ْەڵ رچبٔی
 پبیسی كٕێطتبَەكبَب

 گەغبٔەی دەرًَٔٔبَب ثەضەر ثریُی
 ثەضەر قژی ئبڵۆزأی
 ضُگی ڕٔٔتی چیبكبَب

 ثەضەر ژاَب
 ثەضەر خۀی ثەیبَیبَب

 ٔەكٕ ئبَٔ 
 ٔردۀردە دادەثبرێى 

 
 ثەغذا ٢٢/٩٢/٩٤٢٩
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 پڕكردًەوەی پیاڵە بەیاد
 دڵذارەكەو

 دەزاَی ئەيػۀ ثە يەضتی
 تب ئۀپەڕی خۆغۀیطتی

 تبضەت دەكەو
 كەو ثەتبڵ ثێتْەرچەَذ پیبڵە

 نە تیػكی چبٔی كبڵ كبڵت
 ثە یبدی نێٕی ئبڵ ئبڵت

 يٍ پڕ پڕی دەكەيۀە  
 

 ثەغذا ٩٢/٩٢/٩٤٢٩
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 تەها لە ًیساًدا
 دڵذارەكەو

 ئۀا دیطبٌ دڵی غێتى
 دڵی دایى تەيبپێتى

 ٔەكٕ َیطبٌ
 گٕڵی ضٕٔری تیب ڕٔأە
 گڕی نە دەریبی ئبرايی
 زەردْەڵگەڕأو ثەردأە

 ەَجەی تەيەَیعئەگەر ئەغك
 نە دەضتەكبَی تۆدا ثێت

 ْێػتبكە ْەر يبچیبٌ دەكەو 
 دڵذارەكەو

 غۀاَی ژیُی داْبتٕٔو
 یەك ثە یەك دادەگیرضێُى

 نە گڕی نێٕەكبَتب
 يی ْەڵٕەریٕی دٔێُێىّ خ

 دەضٕٔتێُى
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 كە تۆ ْەڵذێی
 ئیتر ْەرگیس يبَ  ٔ خۆرو نێ ْەڵُبیە

 كە تۆ ْەڵذێی ئیتر ْەرگیس
 َبیەغۀی تبریكى نێ دا

 تۆ ٔەك غۆڕظ
 گڕ ٔ كڵ ەت

 نەَبٔ خٕێُی تٕٔڕەيبیە
 گڕ ٔ كڵ ەت

 ٔەكٕ غۆڕظ تبْەتبیە
 نە َبخًبیە
 دڵذارەكەو 

 
 ثەغذا ٢٢/٩٢/٩٤٢٩
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 ئەوپەڕی حەز
 دڵذارەكەو

 ب ئەيەیەئ حەز ٔ ٔیطتى
 یب نەَبٔ ثەْەغتی ضٕٔری

 غۆڕغێكی زۆر پیرۆزا
 يٍ ثكٕژرێى
 ی نێٕاَی تۆییب ثە گەري

 نەگەڵ ضۆزا
 داثگیرضێى 

 
 ثەغذا ٢/٩/٩٤٢٢
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 فێربىوًی دڵداری و یاخیبىوى
 دڵذارەكەو

 فێری یبخیجَٕٔى كردی
 ثۆیە نە خۆو یبخی دەثی

 خۆغۀیطتیى غۆڕغێكە ْەتب يبثى
 يٍ ْەرگیس نێی یبخی َبثى

 دڵذارەكەو
 یع يٍ فێرو كردییدڵذار
 یع تۆ فێرت كردویدڵذار

 كەو دڵذارە
 

 ثەغذا ٢٢/٩/٩٤٢٢
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 دڵبەرزی دڵداری 
 دڵذارەكەو 

 نە غبرێكب كە ْەئٕ غبعیرەكبَی فريێطكێكٍ
 ثەضەر گۆَبی ْەڵ رچبٔی پردەكبَب دێُە خٕارێ

 ْەئٕ ضبڵێك 
 ضەد ثٕٔكەثبراَە دەكەٌ

 تب ثبراَیبٌ نێ ثجبرێ
 نە غبرێكب

 كە خۆغۀیطتی ضٕاڵكەرە
 ضٕاڵكردَی تیب تبٔاَە

 رچبٔی پۆنیطی ضەر جبدەكبَۀەثە ثە
 دڵذاریت نەگەڵذا دەكەو

 دڵذارەكەو 
 

 ثەغذا ٢٤/٩/٩٤٢٢
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 هاوار بە ڕووی دەرگاوە
 دڵذارەكەو

 ْەئٕ خەڵكی دەڵێٍ گٕایە
 دڵذاریی يٍ نەگەڵ تۆدا

 تەَیب يردَی نەدٔایە
 يُیع ئۀەٌ

 ضەیری چبٔەكبَی تۆو كرد
 تب چٕٔيە َبٔ ثیهجیهەی چبٔەكبَتۀە

 ْبَبو ثۆ دارضتبَی خۀاڵٕٔی ئۀەٌ
 چبٔەكەت ثرد

 تب تۆ ثٕٔیتە گهێُەی ْەردٔٔ چبٔەكەو
 يیّ ختب تۆ ثٕٔیتە گٕنهەی 

 دەضتە چەپە َەثڕأەكەو
 نەثەر دەرٔازەی ثەْەغتی

 ٔەرزەكبَتب
 چەَذ داَیػتى

 دەریب دٔٔرەكبَی دَیبو ژیر كردۀە
 عیطبو ثە كۆرپەیی دیطبٌ

 ریەو ثردۀەەثۆ كۆغی ي
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 رگ كۆتری يە
 ْەزاراٌ جبر ْبت ٔ نەگەڵًب

 تب دەضتی غم ثٕٔ نە دەرگبی
 غەفەقی چبٔەكبَتی دا

 نە ضیُگًب ْێالَەغی كرد
 چەَذ پێكۀە ْبٔاريبٌ كرد

 دەضب دەرگب ثكەرۀە
 تب پێكۀە ثٕٔیُە گریبٌ

 غیعرەكبَى
 نە ضُٕٔری َٔكرأی يەيكەكبَت

 ثە تبٔاَی پەڕیُۀە
 نە ثەَذیخبَە تَٕذكراٌ

 ٔغەكبَى 
 يەداری خۆیبٌ دەرچٌٕٔ نە

 ٔەكٕ ئەضتێرە داگیرضبٌ
 دڵذارەكبٌ

 ضەیرێكی ئبضًبَی غۀیبٌ كرد
 دەضتیبٌ كردە پڕيەی گریبٌ 

 
 ثەغذا ٢/٢/٩٤٢٢
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 لێت دەگەڕێن و دادەگیرسێن
 دڵذارەكەو

 نەَبٔ ئەغكۀتی دەيبری نەغی ضباڵَی يێژٔٔدا
 گەڕاو گەڕاو ثۆ ضێجەرێك یب غٕێُ ێیەك

 ٔای تۆدا چبٔەكبَى كردە ْەڵۆثەد
 چڕەكبَی ضەدەی ثیطتەيب گەڕاو ەثەضەر ڕێگ

 ثكٕژْۀاڵی تۆو نە خەَجەری دەضتی 
 نە .غەی يردٔٔی يەو پرضی

 غى ثردە ثەردەو ْەزاراٌ ضكی ثرضیٕٔتب كڕَ
 غیعرەكبَى كردە خۆراكی يُبڵی َبٔ ثێػكە ضٕٔتێُرأەكبٌ

 ٔغەكبَى كردە پێػًەرگە ٔ ْبَى داٌ
 كەكبَی ضەر غبَتب ضەركۀَە ثبٌثە پەن

 كە گەیػتُە ڕٔاَگەی چبٔەكبَی تۆ ْەئٕ كٕژراٌ 
 

 ثەغذا ٩/٢/٩٤٢٢
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 هێالًەكەت جێ ًەهێڵی
 دڵذارەكەو

 ضەَگەرێكى نەَبٔ دڵًب
 ثۆ چبٔەكبَت نێذأە

 ثۆ ثە چۆڵی جێی دەْێڵی
 ثەْەغتێكى نە جیٓبَی غیعرەكبًَب ثُیبد َبٔە

 كێڵیثۆچی ثە چڕَٕٔك دەی
 كە يُبڵ ثٕٔو 

 تۆ فێری دڵذاریت كردو
 ئێطتبكە ثۆ ثەجێى دێڵی

  دڵذارەكەو 
 

 ثەغذا ٩٣/٢/٩٤٢٢
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 تەلیسوێكی شكاو
 دڵذارەكەو

 نە ضێجەری چبٔەكبَتب
 يی دٔای يردَی ژاٌ داركى َۆظ دەكرد غّ

 نە دارضتبَی پۆنیڤیبی قژی تۆدا
 چەَذیٍ غۀ تبكٕ ثەیبَی

 ۆظ دەكردئبگرو ثۆ غۀی َەخۀتٍ خ
 اڵو گیبَی گیبَبٌ ثّ

 تب ئۀ كبتەی
 نە پەَجەرەی گەردَٔٔۀە
 َبيەی دڵذاریت ثۆو ْبَی

 َەيذەزاَی
 كبتێ كە يبچی ئبگری ئبضۆی نێٕەكبَت دەكەو

 كبتێك ْبَب
 ثۆ يەرگی ثبٔەغت دەثەو
 چبٔی پڕ قیُت دادەخەی

 َەيذەزاَی كبتێك دڵى
 نۀدیٕ غٕٔرەی

 غبرە ثێ دەرٔازەكبَۀە
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 ەداخۆی ْەڵذ
 نەثەر پێتب دەكۀێتە ثبڵەفڕێ

 دەضتی ثەزەیی ثۆ دەثەی
 دڵذارەكەو

 كبتێ ڕقی چبٔەكبَت
 ثەضەر غبری َەْبيەتیب ثجبرێُیت

 نەضەر ڕێگبی ثەرۀژٔٔری ثێ ضُٕٔريب
 ْەزار پػكۆی چڵە زەیتٌٕٔ

 ثە َبٔچۀاًَۀە دەثەیت 
 

 ثەغذا ٢/٢/٩٤٢٢
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 چاوەكاًی تۆ ًەورۆزى
 دڵذارەكەو

 ثەفری زضتبٌ
 نەضەر نێٕ ٔ يەچەك ٔ چبٔی ْەژاراٌ تٕایۀە

 ی َەْبتیەڕەغەثبی ڕێگ
 كبَی ثەجێٓێػتەگڕی ضٕٔری ڕێگ

 ثە گەرٔٔی تبریكەغۀی دٔێُێًبَب كػبیۀە
 اڵو ْێػتب چبٔاَی تۆ  ثّ

 .ی چەپذا َەدایۀە ئبٔڕێكیبٌ ثە
 ْەئٕ َێرگس ٔ گٕاڵڵەی ئەو ٔەرزەيبٌ 

 ٔ ڕٔٔثبرەكبَۀە چبٔ ْەڵذێٍُ  ەێگ.ی چەپی ڕ نە
 ْەئٕ گٕاڵڵە ٔ َێرگسی ٔەرزەكبَی داْبتٕٔغًبٌ 

 كبَۀە ضەر دەردێٍُ ە.ی چەپی ڕٔٔثبر ٔ ڕێگ نە
 

 ثەغذا ٢٣/٢/٩٤٢٢
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 م هیهرەجاًی خه
 دڵذارەكەو

 غۆڕظ پەڕەضێهكەیەكی پێُی ٔەرزەیە
 نە ثًُیچەی گػت دەرَٔٔێكی ڕَٔٔبكب

 .َە دەكب
 خٕێًُبَب دەژی غۆڕظ نە

 غۆڕظ كۆترێكی ضٕٔرە
 َبيەكبًَبٌ

 ثۆ ئۀپەڕی دَیب دەثب
 نەگەڵ ْەڵچَٕٔی ئبگری زەيبٔەَذی ئەو جەژَەدا 

 ثۆ چبٔەكبَت دەگەڕاو
 ثٕٔ ٕٔچبٔەكبَت نە يیٓرەجبَی دڵًب نێى ٌٔ ث

 چبٔەكبَتى نە يیٓرەجبَی دڵًب دۆزییۀە 
 چبٔەكبَتى نە يیٓرەجبَی دڵًب حەغبرداثٕٔ 

 كەو دڵذارە
 

 ثەغذا ٩٢/٣/٩٤٢٢
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 جەژًاًەی هي
 دڵذارەكەو

 ثۆ جەژَبَە
 نە چبٔی ژیبٌ ٔ يبَت
 يٍ تەَیب يبچێكى دۀێ
 ثەثێ يبچی چبٔەكبَت
 جەژَبَەی يٍ ثریُێكە

 نۀدیٕ دەرگبی دەرًَٔٔۀە
 ڕأەضتبٔە

 ثەثێ يبچی چبٔەكبَت
 َۀرۆز نەَبٔ دڵی يُب

 ضەرثڕأە
 دڵذارەكەو 

 
 ثەغذا ٢/٢/٩٤٢٢



 47 

 
 
 

 خۆرًەدیدە
 دڵذارەكەو 

 تەَیب يُى
 نە غۀێكی ٔا درێژا

 تب یەك ثە یەك ئەضتێرە ْەڵٕاضرأەكبٌ
 نە خٕێُی غەفەقی دڵیبَب دەگۀزێٍ

 چبٔەڕٔاَی دەركۀتُی چبٔە خٕيبرەكبَت دەكەو
 تەَیب يُى نە غۀێكی ٔا درێژا

 چبٔی ثێذاری 
 و ثە ضیُەی خۆرَەدیذەتۀە ْەڵذەخّ

 يٍ جۆگبتى 
 غٕٔرەی غبرەكەتبثەضەر 

 ْەزاراٌ َبيەی
 دڵذاری دێُى ٔ دەثەو

 يٍ ثێطتَٕٔی پەیًبَەكبَتى خطتٕٔەتە
 يۀەّ خدڵی گەردَٔٔی 

 ثە غًػێری دٔٔدەيۀە
 ثە درێژایی غۀێكی ئبٔەْب درێژا

 نەگەڵ ئەژدیٓبی حۀتطەری
 َبئٕيێذیذا غەڕ دەكەو

 دڵذارەكەو 
 

 ثەغذا ٢٣/٢/٩٤٢٢
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 ئەژدیها و ئاو
 كەودڵذارە

 دەڵێٍ َۆرە ْبتٕٔەتە ضەر يٍ ٔ دەثێت
 ئەيػۀ تۆ ثە دیبری ثجەو

 تەَیب تۆو ْەی
 زەَبدا ثخُكێتٔثب غبر نەَبٔ ْەرا

 ثب يُباڵٌ
 تیُٕٔێتی نە يەيكی دایكیبٌ ثخۆَۀە

 ثب پیبٔ يبقٕٔاڵَی غبر
 ْەر ثیڵێٍ ٔ ثیڵێُۀە

 تەَیب تۆو ْەی
 ثە درێژایی ْەزاراٌ غۀی ٔا درێژ

 چبٔەڕٔاَی
 و ْەَگبٔی تۆ دەكەویەكە

 ْەر ثە تەَیب كۆغكی تەنیطًجەَذی ئەيػۀ ثەجێ ثێڵە
 ْەر تەَیب ثۆ تبكە جبرێك

 ثە ثۆيجبی چبٔە جٕاَەكەت
 دەرَٔٔی تبٔاٌ ثكێڵە

 ثەدرێژایی ْەزاراٌ غۀی ٔا درێژ
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 تب ڕۆژ ْەڵذێت يبچت دەكەو
 تەَیب تۆو ْەی

 دڵذارەكەو
گبر ئۀ غۀەظ كۆتبیی ْبت ٔ ثەدٔایب غۀێكی ئێج

 درێژتر 
 ڕٔٔی گەردَٔٔی داگرتۀە 

 چبٔە ْەڵخرأەكبَی دايێُی خۀَی ثَٕٔی گرتۀە
 خۀٌ نەثەر دەرٔازەی دڵیب ضەرثڕاثٕٔ 

 دڵذارەكەو
 ی كبكێػبَی غۀەكبَىەيٍ ثٕٔو ڕێگ

 ثۆت دەَەخػبٌ
 يٍ ثٕٔو دەریب غیُەكبَى

 ثە خٕێُی غیعر ضٕٔر دەكرد
 راَىايٍ ثٕٔو َبيەی دڵذ

 ٕژثُێكی دَیب دەثردثۆ ْەر ْەئٕ ق
 يٍ ثٕٔو خػتەزێڕی دزرأی ژێر ضەری يُبڵە ْەژارەكبَی

  ِٔ ْێُبیّضەر غۆضتەی گػت ثەَذەرەكبَى 
 يٍ ثٕٔو ثبراٌ پەڵەی یەكەو ٔەرزی گریبَی قەڵەيى

 ثۆ تۆ ثبراٌ
 يٍ ثٕٔو

 ٕت تەَیب ْەر تۆو ْەیەگئەي
 تەَیب تۆ ْەی

 تەَیب تۆو ْەی
 دڵذارەكەو 

 
 ثەغذا ٩/٢/٩٤٢٢
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 ڕێی كاكێشاى
 دڵذارەكەو 

 یەچبٔاَی ٔەَۀزی ڕێگ
 پڕ ئەغكەَجەی ٔغەكبَى

 ثڕیٕەتە خۆرێكی نە خٕێٍ درٔضتجٕٔ
 خۆرێكە ٔا ثە َبٔچۀاَی تۆٔەیە

 دڵۆپ دڵۆپ
 دەڕژێتە جێی يبچەكبَى

 كبٌ ثەرۀ خٕار ثٍەكە ڕێگ
 كبٌەكە ڕێگ

 قەرزی كۆَجٕٔی ضەداٌ ثەْبر ثٍ
 يٍ گػت ثەْبر ٔ پبیسێك

 ت پبیس ٔ ثەْبرێكيٍ گػ
 ڕێی كبكێػبٌ

 ی ضیًجەَذی كێٕی خٕێٍەڕێگ
 ی نەضێذارەداَی ْەزاراٌ ثەڵێٍەڕێگ

 دەگريەثەر
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 كبتێك زەَگی كبرٔاَی غۀ
 ی خۆیبٌ ثێسار ثٍەنە ڕێگ

 يٍ نە جێی گػت 
 ٔ كۆَەْۀارێك ەيەَسڵگ

 كەی تۆەڕێگ
 ڕێی كبكێػبٌ دەگريە ثەر

 دڵذارەكەو
 نەضەر ضُگی گەريی تۆدا

 ڵئبڵى داَبٔەپػكۆی ئب
 كڕێٕەی ئەيػۀيبٌ دیبرە

 ضەدەی ضەْۆڵجەَذاَێكی ٔا نە دٔأە
 ثًگرە ضُگی  خۆتۀە

 تەَیب تۆو ْەی
 دڵذارەكەو 

 
 ثەغذا ٢٢/٢/٩٤٢٢
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 وێٌەی سىارێكی سىورپۆش

 دڵذارەكەو
 دَیب گڕە ٔ چەغتەَگبٔە

 دڵی يُیع گۆيێكی نێڵ ٔ غڵەقبٔە
 ٔێُەكەی تۆی

 تيب دەغێٕێت ٔ ٔەكٕ 
 خٕێُی دڵذارە َەَبضرأەكبٌ

 دەیذاتە ئەيال ٔ ئۀ.ٔە
 دڵذاریی يٍ خٕێُی خۆرە

 ثەضەر گۆَب ٔ نێٕ ٔ يەيەكبَی تۆدا
 دەڕژێتە خٕار

 چُگی گڕی ئەضتێرەیە
 يەكبَی تۆدا دەخۀێتّ خنەژێر ضٕخًەی ضٕٔری 

 چەَذ ثبَگی كەٌ َبیەتە خٕار 
 

 ثەغذا ٩٢/٢/٩٤٢٢
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 اوەهاسیدوورگە و ڕ
 دڵذارەكەو

 تۆ خۀَیت ٔ ْەئٕ غۀێك تب ثەیبَی
 دەتخۆيۀە

 اڵو كبتێ كە خۆر ْەڵذێت ثّ
 ثە تیُٕٔێتی

 ثەرۀ دٔٔرگەی ڕأەيبضی دەڕۆيۀە
 يیت ٔ يُیع  تۆ دٔٔرگەی غّ

 دەریبٔاَێكی ثێ كەغتی
 َە دەيۀێ ٔ َە دەغتٕاَى

 يی تۆّ خخۆو نە ثبٔەغی 
 ڕزگبر ثكەو 

 
 ثەغذا ٩/٢/٩٤٢٢
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 كۆشكی گیاى
 دڵذارەكەو

 گیبَی گیبَبٌ
 كۆغی كۆتبیی يُیت ٔ كبتێك

 كە نێت دٔٔركۀيۀە
 َبزاَى چۆٌ ثبضت ثكەو

 دڵذارەكەو دڵذاری خۆڵ ٔ ئبگر ٔ ثب ٔ ئبٔ 
 

 ثەغذا ٢/٢/٩٤٢٢
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 ئەگەرەكاى
       دڵذارەكەو

 ئەگەر ٌٔ ثى ٔ ثًذۆزَۀە 
 ثەضەر ْەئٕ

 بَی دَیب داثەغى ثكەٌئبفرەتە َبزدارەك
 گەر نە نەغًب ثخُكێى ٔ يبضییەكبٌ

 نەتە گۆغتەكبَى قٕٔت دەٌ
 گەر ئەضتێرەكبَی ئبضًبٌ

 نە نێٕاری
 ثریُەكبًَب غیٍ ثٍ

 ْەتبٔ نە ثبٔەغی گەريی ثەْبرەیذا
 تێر تێر ثًتٕێُێتۀە

 ئەگەر غۀەكبٌ یەك نەدٔای یەك
 ثًالٔێُُۀە ٔ تب ثەیبٌ

 ْەر يبچى كەٌ
 ریُەكەی یی يبچی چبٔە غْەرگیس تبضە

 تۆو نە داڵ َبغكێت 
 ئەگەر ثێتٕ ْەئٕ ثبراَی ٔەرزەكبَیبٌ

 ثەضەر ڕٔٔيب ثجبرێٍُ
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 ئەگەر كبَییەك ثى ٔ ْەئٕ ثبڵُذەكبٌ
 گػت ئێٕارە ٔ ثەیبَیبَێك

 تێر تێرو نێ ثخۆَۀە
 كبٌەئەگەر ڕێجٕارە يبَذٔٔە ثێ يەَسڵگ

 ی َەْبتیبٌ ەو ٔ ثرضێتیی ڕێگّ ختۆزی 
 ريب ثػۆَۀەنە نێٕا

 ْێػتبكە ْەر تٕێژاڵی تیُٕٔێتیی نێٕو 
 ثۆ كبَیی نێٕەكبَی تۆ َبٔەرێت  

 
 ثەغذا ٢٣/٢/٩٤٢٢
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 بارخستٌی شەو
 دڵذارەكەو

 نە دٔٔرگەی دەرَٔٔی يُب
 غۀ ثبری خطتٕٔە ٔ ْەرگیس

 خۆر ْەڵُبیە
 غۀ كػی دێت ٔ ْەرچەَذە

 ڕایجكێػیت
 ەَبی ْەرگیس كۆتبیی پێ

 تۆظ يەضتیت
 خۀَی ْەزار ضبڵەت نێ كۀتٕٔە

 يُیع ْەرچەَذ دەكەو
 َبیبت  تەَیب ٔغەیەكت ثەضەر نێٕدا

 
 ثەغذا ٩/٣/٩٤٢٢
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 چرایەكی كس
 دڵذارەكەو

 ع ْێػتب ْەریيٍ ثە ضەرخۆغی
 خۆڵەكەتى خۆغى دۀێی گیبی ڕٔأی َبٔ

 یتیدەزاَى تۆ ثۆ يٍ َ
 خۆغى دۀێیْێػتبكە ْەر كبَی ٔ ئبٔاتى 

 تیدەزاَى تۆ ثۆ كەش َی
 ثۆ ْیچ كەش

 ْیچ كەضێك َبثیت
 اڵو يٍ ْەر خۆغى دۀێی ثّ

 دڵذارەكەو 
 

 ثەغذا ٢/٣/٩٤٢٢



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هٌاك ئەستێرەیەكی غه
 دڵذارەكەو

 دەپرضٍ يٍ چیى ٔ ثە چی دەثى
 يٍ ئبگری جەرگ ٔ ْەَبٔو ٔ نۀەتەی ْەو

 ْەر دەضٕٔتێى
 پیبٔە يبَذٔٔەكبَی

 ئەضتێرە ثۆرە ضەر دڵی ئەو
 دەيبری گرژی يێػكیبٌ

 ثە دٔٔكەڵى زاخبٔ دەدەٌ
 يُیع ْەرگیس

 نە خۆو زیبتر ْیچی ترو پێ َبضٕٔتێت
 يٍ ئەضتێرەیەكی تەَیبو

 ْەئٕ غۀێ تب ڕۆژ ْەڵذێ
 نە دەضتی جیٓبٌ ڕادەكەو
 ضجەیُێ كە چبٔ ْەڵذێُى

 كەی دٔێُێكەی خۆيب داَرأيتۀە ەنە ضەرەتبی ڕێگ
 

 ثەغذا ٣/٣/٩٤٢٢
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 سیسیف سەیری هەرگ ًاكا
 دڵذارەكەو
 يٍ يرۆەى

 حەز نە دڵذاری ٔ خٕاردَۀە ٔ يەرگ دەكەو
 ضیسیگێكى

 تبكٕ يەرگ
 ثۀ چبٔە كباڵَەیۀە

 چبٔەڕێی گەڕاَۀەو ثێت
 دادڵذاری نەگەڵ دەریب
 دادڵذاری نەگەڵ جۆگب

 ْەرگیس َبكەو 
 

 ثەغذا ٩٣/٣/٩٤٢٢
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 ڕۆژەكاًی سیسیف 
 ڵذارەكەود

 يٍ ضیسیگێكى گػت ڕۆژێك
 ثە پێ هیكبَەی غكبٔی

 تیػكی گەردگرتٕٔی ْەتبٔا
 ثەرۀ .ی تۆ ضەردەكۀو

 نەگەڵ ئبٔاثَٕٔی خۆرا
 پێ هیكبَە دەڕٔٔخێت

 كەی دٔێُێػۀی خۆيبەيُیع نە جێگ
 ثە تەَیب ثێ تۆ دەخۀو

 خۀێك ْەئٕ دَیب دێتە خۀَى 
 

 ثەغذا ٢٢/٣/٩٤٢٢
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 تاى لە شەودا ڕووًاكیی هەیەسىو
 دڵذارەكەو

 غۀ ضێ ثەغی ڕۆیػتٕٔە
 ْەئٕ غۀێكیع ْەر غیعر

 چبٔاَی تۆ دەڵێى ییثۆ ڕەَگبٔڕەَگ
 ضجەی كە ڕۆژ دەثێتۀە
 خۆغى ٔ غیعرەكبَیػى

 ثەدەضتی خۆت دەضٕٔتێُرێى ٔ دەضٕٔتێى 
 

 ثەغذا ٢٣/٣/٩٤٢٢



 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاوێٌەیەكی شكاو
 دڵذارەكەو

 اڵو ئبخ ۆر َەريَٕیبَی ثَّەريَٕیبَی ز
 قژت نەثەر ثیهجیهەی چبٔيب َەثێت

 نەثەر ْیچ ئبٔێُەیەكی
 ئەو جیٓبَەدا داَبیبت

 چبٔەكبَی يُیع ْەرگیس
 ی تۆدایثەردەو ڕَٔٔبك نە

 ْەڵُەْبتٕٔە ٔ ْەڵُبیبت
 ئەضتێرەی ثەرەثەیبَی

 تب كرێكبرە يبَذٔٔەكبٌ
 َۀٌَٕ تۆ چبٔت ْەڵُبیبت 

 
 ثەغذا ٢/٤/٩٤٢٢
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 م زەڕًەقىوتەی ًاو دڵوە خه

 دڵذارەكەو
 ی پەَجەرەكەویثۆ َبیەیتە َبٔ ڕَٔٔبك
 تبٔەكٕ نە ژٔٔرەكەيب

 و ْەیە دەری ثكەوّ خچی 
 .ی يٍ چەَذ دەریكەی و نەّ خ

 ْەرگیس كۆتبیی ْەر َبیبت
 و نە دڵًب ْێالَەی كردٔٔە ئبخرّ خ
 بزاَى چۆٌ دەری ثكەوَ

 وّ خی يٍ ئەغ ی تۆو ٔ ثبڵُذەی ڕەَگبٔڕەَگ
 ئەغ ی چبٔەكبَی يُە

 ئەگەر نە دڵی يُب َەثێت
 ٔەك ئۀضبكەی تۆو َەدەَبضی

 و ئۀْب ضەرگەرداٌ دەثێت ّ خ
 

 ثەغذا ٢٣/٤/٩٤٢٢
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 پایسەباراًە
 دڵذارەكەو

 خۆغى دۀێی
 خۆغى دۀێیت ٔ تیُٕٔێتیى

 نە ثبٔەغی تۆدا َەثێت
 ْەرگیس َبغكێ

 خۆغى دۀێیت ٔ دەغساَى
 یساٌچەَذ زۀیی ٔغكی پب

 تبضەی دڵۆپێكی پبكی ثبراٌ دەكب
 ضەد ئۀەَذە

 دڵۆپ ثە تبضۀە ْبَب
 ثۆ غەقبری ضُگی ٔغكی زۀی دەثب

 خۆغى دۀێیت ٔ دەغساَى
 خۆغۀیطتی تەَیب گٕڵێكە پڕ ڕٔخطبری گەرو ٔ َیبٌ

 نە دڵی خٕادا ثە ئبٔی
 ئۀەل ثبراَی ضبڵ ئبٔدرأە

 خۆغۀیطتی يُبڵێكە
 دەریب نە چبٔەكبَیب 

 بٌ ئبٔ دەخٕاتۀە ثەیبَی
 

 ثەغذا ٩٢/٩٢/٩٤٢٢
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 تێكەڵبىوى و جیابىوًەوە
 دڵذارەكەو 

 كبتێك كە يٍ ثە تۆ ثگەو
 ْێڵ دەگەٌ گػت خبڵەكبٌ ثە

 خۆغۀیطتیى
 ئۀ ْێڵەیە

 كە يەيكی زۀی
 ثە ضُگی ئبضًبَۀە دۀَٕضێُێت

 نێكیػیبٌ جیب دەكبتۀە
 ی غۀ ٔ تیػكییكە تبریك

 ثەرەثەیبٌخۆری ْەاڵتٕٔی ئبضًبَی 
 تێكەاڵٔی یەكتر دەكب

 نێكیػیبٌ جیب دەكبتۀە
 كە خۀٌ ثە درەختی ضەر ئەو زەيیُۀە

 دەثەضتێت ٔ نێكیػیبٌ جیب دەكبتۀە
 خۆغۀیطتیى ئۀ ْێڵەیە
 كە ْەئٕ غتێك پێكۀە

 دەثەضتێت ٔ نێكیػیبٌ جیب دەكبتۀە 
 

 ثەغذا ٢٣/٩٢/٩٤٢٢
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 و گەڕاًەوە كۆتایی
 دڵذارەكەو

 ۆ غۀیت ٔ يٍ ئەضتێرە ٔ ثسەی َەريی ثەرثەیبَىت
 تۆ گٕنهەیت ٔ نەَبٔ دڵًب

 ی خۆتت كردٔٔەتۀەەجێگ
 تۆ يەرگیت ٔ ثۆ كٕێ ثڕۆو

 ْەرگیس نێى جیب َبثیتۀە
 تۆ ْێسی ثَٕٔی ٔ ْەئٕ ڕۆژێكی تبزە

 نەگەڵ چبیەی ثەیبَیبَب دەتخۆيۀە
 تۆ ئۀ ڕێیەی

 كە پییب ْبتى ٔ پییب دەگەڕێًۀە
 و دڵذارەكە

 
 ثەغذا ٢/٩٩/٩٤٢٢
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 بەشی دووەم:

 
 
 
 
 
 

 گڕی ئاڵی ئاتەشگەدە
1 

 ی ٔغكی َبدیبریەئەی پێػًەرگەی ڕێگ
 ئەی خُكێُرأ

 نە گۆيی خٕێُی پڕ گریەی
 غۀی زأا ٔ ثٕٔكێُیب
 پبظ تەيەَێكی دڵذاری

 چبٔەكبَت
 دٔٔ ثۆيجبیە

 ثەدٔای گڕی ئبتەغگەدەی
 ضتبَبزەردەغتەكەی كٕرد

 ثەثێ ٔچبٌ ْەر دەگەڕێت
 دەضتەكبَت 

 ی تیب جًبٔەیْێس ٔ ٔیطتی پبڵۀاَیەت
 ثەدٔای عیطبی

 ثیطتەو ضەدەی تێكۆغبَب
 جەرگی غەیتبٌ

 ْەڵذەدڕێ 
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                    2   
 ثەڵێ ثراو

 ثرای َبٔ ضرٔٔدەكبَى
 نە یبخیجٌٕٔ ٔ غۆڕظ ٔ نە يردَب

 خٕێُی ڕژأی كٕردضتبٌ
 بریدەكەیتە يهٕاَكەی دی

 ثۆ ضُگی ضۀزی غبخەكبٌ 
 
 

                    3     
 نە یبخیجٌٕٔ ٔ غۆڕظ ٔ يەرگب

 دەو دەَێیتە دەيی
 غبرەكەی خۆيبٌ
 دەو دەَێیتە گۆی
 يەيكە گەريەكەی

 ضەر ضُگی ئبضًبٌ
 یبخی نە خۆری ثێ َبَٔیػبَی

 درۆی ئەو غبرە
 غۆڕظ نە دژی يێػكی ثێگیبَی

 تەنیطًجەَذی
 دٔای ئەو ئبزارە

 یەدٌ نە ڕێگير
 َۀرۆزێكی يەضت ٔ خٕيبر 

 ثۆ ئەو غبر ٔ ثەْبرە 
 

 ثەغذا ٢/٤/٩٤٢٩



 71 

 
 
 

 داگیرساًی هي
 كبتێك ثبٔكى 

 يی ثۆ دەْێُبیٍ ّ خی َبٌ دەریبی ەنە جێگ
 كبتێك دایكى 

 فريێطكی ڕەغی قەرز دەكرد نە ْبٔضێكبٌ
 ثە كڵ ەی ژاَێكی خٕێُیٍ

 يٍ داگیرضبو
 يجەر كبتێك غبثبڵی كۆترەكەی َٕٔا پێغە

 ثٕٕٔٔيبَذٔٔ ث
 ا دەگەڕاذثەدٔای نٕٔتكەی چیبی جٕٔدی

 ثۆ ڕزگبرثَٕٔی حبو ٔ ضبو
 كبتێك كەغتییە پڕەكەی

 نە تۆفبَی َەفرەتی خٕادا خۆی خُكبَذ 
 يٍ ثەڕێٕە

 ثۆ يبچێكی ضەر نێٕاَی خۆر دەگەڕاو
 كبتێك گهگبيێع نە نێٕی دەریبی يەرگب

 ْەڵتٕٔتبثٕٔ
 ثۆ ژیبَی نەدەضتچٕٔی خۆی

 كٕركبٌٔای دە
 يٍ ثە ثباڵی ئەژدیٓبی َبٔ گەردەنٕٔ.

 ثەرۀ ئبضًبٌ ْەڵذەكػبو
 كبتێك دەرٔێػەكبَی غبر

 دەدا تەَەكەی ثۆغیبٌ نێ
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 ثۆ يبَگگیراٌ 
 يٍ نەگەڵ فریػتەی يەرگب

 ثە چەكی ثراكبًَۀە
 ثرا كٕژرأەكبًَۀە

 كرديە زۆراٌ
 نە كبتێكب پێػًەرگەكبٌ

 نە ضەَگەری َۆ ضبڵی ئبزاركێػبَب
 ی فريێطكنە جێ

 گٕنهەی خٕێُیُیبٌ دەثبراَذ
 نە كبتێكب خٕأەَذی غۆڕظ ٔ ئبگر

 ثۆ یەكەو جبر
 ثە ْەردٔٔ چبٔەكبَیۀە ثٕٔە گریبٌ

 دارتێهەكبَی غەقبيە ڕٔٔخبٔەكبٌ
 گڵۆپی ضۀزیبٌ ْەڵذەكرد

 ثۆ كٕێرەكبٌ
 كبتێك كە يٍ نەدایك ثٕٔو

 دارتێهەكبٌ ْێػتب نە خۀ ْەڵُەضتبثٌٕٔ
 ی َەتۆراثٌٕٔدڵذارەكبٌ نە یەكتر

 ٕتیبٌ نە غبری گریبَب زەيبٔەَذەگ
 يُیع ْبتى دڵۆپێكی غەكرأی ڕەظ

 نە يبرەیی دەزگیراَە داگیركرأەكەی خۆيب ثخۆيۀە
 يُیع ْبتى خٕێُەكەی خۆو

 نەَبٔ ضٕٔتٕٔی ئبگری دايركێُرأی
 ڕەَ  ٔ ثۆيب ثخۆيۀە

 ْبتى ئیتر َەڕۆيۀە
 ضُ  ٔ يەيبَی ئەو غبرە
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 يُی پێٕە دیبرەی دەضتی ەْێػتب جێگ
 قژی ضٕٔری كیژۆڵەكەی ثبٔەگٕڕگٕڕ

 نە غەقبری گۆڕی ْەزار ضبڵەیۀە
 دێتە دەرێ

 دەضت ٔ پەَجەی غبعیرێكی نێًبٌ دۀێ
 تب ثەیبَی قژی ثۆ ثەغبَە ثكب ٔ َەخۀێ

 كیژۆڵەكەی ثبٔەگٕڕگٕڕ
 دڵذارێكى ثێ دەزگیراٌ

 كۆاڵٌ ٔ دیٕارەكبَی غبرەكەيبٌ
 ئەنجٕٔو ٔ یبدگبرَبيەیە

 بَی داْبتٕٔيبٌثۆ ژی
 دڵذارێكى ثێ دەزگیراٌ

 ثەدرێژیی غەقبيەكبَی َبٔ دڵًب
 ْەَگبٔ دەَێى

 ثە قٕٔاڵیی كبرێسەكبَی يێػكًب
 ثۆ دیبرییەك ثۆ دڵذارە زۀتكرأەكەو دەگەڕێى

 كبرٔاَەكەی غۆڕغی غبرثەدەركرأ
 ی غۀگبری جێٓێػتەيەَسڵگ

 اڵو ْێػتب ثّ
 ثۆ دیبرییەك ثۆ دڵذارەكەو دەگەڕێى

 ئەَجبوگەڕاو 
 ضەرضبو ڕايبو

 ئەغكۀتەكبَی كٕردضتبٌ ْەئٕی گەڕاو
 ضەَگەرەكبَی پێػًەرگە كٕژرأەكبٌ ْەئٕی گەڕاو

 ضەرضُگی چیب ثەرزەكبٌ
 دارضتبَە ثێ ٔەرزەكبٌ ْەئٕی گەڕاو
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 تەَیب ضرٔٔدێكى ْێُب
 و ٔ ئبزار ٔ َۀرۆز یبخی دەثێتّ خئبٔازەكەی نە 

 ْبٔار دەكب
 ردضتبٌْێػتب گۆڕی غەْیذەكبَی كٕ

 نێٕی ثەخٕێٍ ضٕٔركرأی
 چبٔەڕٔاَی يبچی دەيی تگەَگێكە
 چبٔەڕٔاَی تەقیُۀەی گٕنهەیەكە

 چبٔەڕٔاَی ڕەْێڵەیەكی ئبگرە ثیػٕاتۀە
 چبٔەڕٔاَی ئبٔازەكەی جبراًَبَە

 ثۆ كۆغی خۆی ثیجبتۀە
 ثڕَۀەكبٌ

 ثۆ تبكە گٕنهەیەك دەگریٍ
 دەگریٍ ثۆ دەضت ٔ يەچەكی خبٔەَەكبَی جبراَیبٌ

 گٕنهەیەك ثٕٔيبیە ەزگخۆ
 نێٕی ٔغكی تگەَگێكى تەڕكردایە

 ثبٔەگٕڕگٕڕ
 ثۆ .ی يٍ ْبتٕٔە ثۆ گڕ

 چیهكەیەك ثٕٔيبیە ەخۆزگ
 گڕو نە خۆو ثەرثذایە

 تێُٕٔێتیی ثبٔەگٕڕگٕڕو ثػكبَذثٕایە
 چبٔەكبَى دٔٔ كۆتری ثبڵُەخػیٍُ

 ْێالَەكەیبٌ ڕٔٔخبٔە
 ئۀ َبيەیەی ثۆ یبرەكەيى َبردثٕٔ

 .یبٌ يبٔە  ْێػتب ْەر نە
 

 ثەغذا ٩٢/٢/٩٤٢٢
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 پەًجەرەیەكی خۆرًشیٌی
 پبظ ضیبَسە ضبڵ ثیرچَٕٔۀە

 ثێ ئۀەی كۆاڵَەكەتبٌ
 یب دەرگب ٔ ثەر يبڵەكەتبٌ

 ثەرچبٔيب ڕاثجٕێرێت ثە
 ثێ ئۀەی پەَجەرەكەتبٌ
 ثۆَێكی ضیُەی كبڵی تۆو

 ثۆ ثُێرێت
 ثێ ئۀەی َبٔە خۆغەكەت

 ثۆ جبرێكیع ثەر گٕێى كۀێت
 ێ ئۀەی ثێیتۀە یبدوث

 نە خەیبڵێك یب خۀَێكذا
 پبظ ضیبَسە ضبڵ ثەدٔأە 

 ٔا تبزە نە ثۆغبیی غۀا
 چبڵیی گۆَبكەت جێ دێڵی

 تبيی نێٕە ضبكبرەكەی يُبڵیتیى
 ی جبراٌیثە گەريی ٔ غیریُ



 76 

 نەگەڵ ْەَبضەی ثەیبَب
 ٔەكٕ ثبراٌ

 ثەضەر نێٕی ْەڵ رچبٔيب دەثبرێُی
 كەتىنەرەی ضیُە تبزە پێگەیػتٕٔە
 پبظ ضیبَسە ضبڵ ثۆ دەْێُی
 يبچی ئۀ دٔٔ نێٕەی جبراٌ

 َٔیبَی يبچیبَى دەكردٕكە ثە َەري
 تبزە دەیٓێُێتۀە خۀَى

 تبيی يبچی كۆرپە كچێك
 كە زۆر نۀەی جبراٌ ثچێت
 يبچی گۆَب ٔ چەَبگەی چبڵ

 ثۆَی يەيەی ضەر ضیُەی كبڵ
 پبظ ضیبَسە ضبڵ

 نەگەڵ غٕێُ ێی كۆچی غۀا
 ثەضەر گیبَی

 ێ ثبراَی دڵذاریًب دەثبرێُێت ث
 

 كەركٕٔك ٢٩/٩٩/٩٤٢٣
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 كاهی دڵ لە یادگارێكدا
 ئەيڕۆ نە تیػكی جٕاَی ئبغ ە َبيرادەكبٌ

 پەیكەری .ٔیى دەتراغى
 نە َیگبری

 ٔەك ثەْبری
 پڕ ڕەَگیبٌ

 خبغىٔثبدەی دٔێُێی ٔرد
 پڕ دەكەيۀە دیطبٌ

 پێكی گەَجێتیى
 ْەتب يیٕاَى ثێ َیطبٌ

 ْٕزاريُی 
 گڕی جٕاَیت چٕٔەتە خٕێُى

 ْەزار ثەْبر
 ثۆت دەخٕێُى

 ثۆ یبدگبر
 خرپە ٔ تەزٔٔی قٕٔاڵیی دڵ
 قٕڵ  دەدا ثە گەريیی َیگبت

 چبٔداخطتُی ثەغەريت
 ثە گٕغیُی دەضتی ٔەكٕ دڵی َەريت

 ْۆغى خۆغى ئبٔا دەكب
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 كبتێك كیژۆڵەی غۀ ثە َبزۀە
 دەضت دەخبتە دەضت خۆری چبٔەڕٔاٌ

 ی پڕ ئبٔازۀەضرٔغت ثە نێٕ
 ثە َۀای ثەْبر

 دەیبَجبتە َبٔ پەردەی ئبٔاتی ك ی غۀۀە
 ئیتر چبٔاَی تەنیطًبٔیی تۆ

 ثەدەو خۀۀە
 ثۆ غۀی يەضتیى دەثُە ڕَٔٔبكی

 ْەئٕ ئەضتێرەی غبثبغكرأی ضەر ثٕٔكی ضرٔغت
 ٔرد ثێت یب درغت

 نەَبٔ چبٔاَی
 ٔەكٕ دٔٔ ثبدەی يەیی ئبضًبَی

 تۆدا دەژيێرو
 یُی َٕێى ثەثێجبكیضكباڵی ژ

 دەكەيە ثەضتەو
 ثەو دڵە َبضك ٔ يەضتەو

 ثۆ یبدگبری
 تۆ گٕاڵڵە ٔ يُیع ْٕزار

 ثۆت دەخٕێُىە
 ْەزار ثەْبر

 یبدگبرَبيەی ضباڵَی ژیٍ
 پەڕە پەڕە ثذە ثەرثب

 نە دڵی ثە ثریٍ كێڵرأيب 
 ثە دٔٔ پێی ثچٕٔك ٔ َبضك

 ٔەكٕ ئبضك 
 ثە ڕۀتی ضٕٔك
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 ثە ضەر پەَجەی َەرو ٔ جٕاَت
 ثە ضەر پەَجەی گەرو ٔ جٕاَت

 ثە َبزی ثٕٔك
 زاو ثػێهە تەختی كە دڵ

 ْیٕای ٔەكٕ خەَذەی گەغی ضەر نێٕاَتی
 تێذا ثچێُە

 ٔەك گٕاڵڵەی ئۀەل ثەْبر ٔ يیٕەی ضەر نك
 ثە غەراثی ئبگریُی ضەر گۆَبی چبڵ 

 ئبٔی ثذە تب ٔەك ْٕزار
 ثۆ یبدگبر

 ثە كبيی دڵ ثۆت ثخٕێُى
 ْەزار ثەْبر

 ڵًب ثب ثڕۆیٍٔەرە نەگە
 ٔەكٕ دٔٔ پەپٕٔنەی ثەْبر

 ثۆ ئبضًبَێك
 ثۆ جیٓبَێك

 پڕ ثێ نە گٕڵی ثۆَذار ٔ ئبرايی گیبٌ
 ثۆ ئبضًبَێك

 غۀاَی 
 ئەضتێرەی زیٕیٍ پەخع ثكبت ثەضەريبَب

 تریگەی يبَ  نەثەريبَب
 ثە كەغتیی پەڵەْۀری خبٔی ثەفریٍ

 ثًبَگێڕێت نە ضەیراَی
 یەكەو يبَگی جٕٔتجًَٕٔبَب

 رت ثۆ دەڵێى ٔ تۆظيٍ غیع
 ٔەكٕ ْٕزار
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 ثە دەَگی خۆظ
 ثۆو ثخٕێُە ْەزار ثەْبر

 ثۆ یبدگبر!
 ئەی فریػتە داضتبَی ژیبٌ
 ی ڕَٔٔبكی پژێُىەكە ْبتیتە دەرگبی پەرضتگ

 ْەزاراٌ يۆو 
 ْەزار ثخٕٔر

 كەتەْەڵكرا نەضەر ڕێگ
 ٔەك ئەغ ی تبزەو گەريٕگٕڕ

 كەتەتب غبیبَت ثێ جێگ
 تۆی يیٕاَە

 جٕاَییە ئەو ٔێراَە تەختی یەزداَی
 خۀَی غبعیری گەرو ٔ ڕەَگیُت ثۆ دەكەيە فەرظ
 ْیٕای زێڕیٍ ٔ زیٕی فريێطكی كۆيەڵجٕٔی ضباڵٌ

 گػتی ثە تباڵٌ
 ثەردەو پێتب يٍ دەیبَكەو پەرظ نە

 َٕێژی تبزە
 ثە دەَگێكی ئبضًبَییبَەی پڕ ئبٔازە

 يُی ْٕزار
 ثۆت دەخٕێُى
 ْەزار ثەْبر

 ثۆ یبدگبر 
 

 كٕٔككەر ٢٢/٢/٩٤٢٤
 
 



 81 

 
 
 
 
 
 
 

 خاوبىوًەوەی پێڵىوی هێژوو
 ثەضە 

 پەڕی ڕەَگبٔڕەَگی داڕزأت
 ْەڵٕەرێُە

 ثە خٕێُی خۆری ضەرثڕأ
 نە قرچەقرچی ْبٔیُب

 پێطتی ضٕٔرت ثطٕٔتێُە
 ثە ئبگری

 َبٔ ئبگرداَی ثریُی چۀضبٔەكبٌ
 ثەفر ٔ زٔقًی

 ضەر پێڵٕٔی نە خۀَی ڕەغب خُكبٔت
 ثتٕێُۀە

 ثەضە ئیتر
 یت ْەڵجێُەچبٔی ژەَگبٔ

 ئۀ كێٕەی ثەفری پێع يێژٔٔ
 ثەضتٕٔیەتی

 ئۀ كێٕەی ژەْری ئەژدیٓب ٔ .غەی يردٔٔ گرتٕٔیەتی
 كەَیٍیْەڵ

 ثێڕٔٔخێُیٍ
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 تب تیػكی دەضت ٔ پێ ثەضترأ
 ثگبتە دەرٔازەی جیٓبٌ

 تێكڕا دەضت دەیُە ثێڵ ٔ پب 
 كٕێرە ثیرەكبٌ ثە جبرێك

 پڕ كەیُۀە
 كۆغكە داڕٔٔغبٔەكبَی

 غبرەكەيبٌ
 ثڕيێُیٍ ٔ نە َٕێ درٔضتی كەیُۀە 

 
 ثەغذا ٣/٠/٩٤٢٢
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 لەپێٌاو خۆرێكی تەًكدا
 يٍ ٔ يبَ  ٔ ئەضتێرەكبٌ

 كۀتٕٔیُە دٔای
 ئۀ ئبضۆیەی خۆری خُكبَذە

 ئۀ ئبضۆیەی چُ  نەضەرغبٌ
 ڕأيبٌ دەَێت
 ڕأی دەَێیٍ!

 ئۀ ئبضۆیەی نۀضبٔەی ْەو
 ْەر ٔەْبیە

 یەْەَگبٔێك ثەيالٔە َب
 ئەی ئبضۆی خۆڵەيێػیُی

 وّ خضەر گهێُەی چبٔی پڕ 
 ئۀ خۆرە ژێردەضتەظ ثخۆ

 ٕتگثۆ ْەر كٕێ چٕٔو ٔ ْەر چیى 
 ٔەكٕ ئەڵ ە دۀرەی نەغى دە ٔ ثًخەرە َبٔ

 تبكٕ ثۆَطۆ
 نە ثەفری چهەی زضتبَب

 ثتٕێتۀە
 ثب َەيێُێت نە َێٕاٌ يبٌ ٔ َەيبَب
 يٍ ئبگری گڕ ٔ كڵ ەدارو دۀێ

 ًُى دۀێخۆری تەَك ٔ ْێ
 ثە ضب ٔەكٕ كۆت نە يهًب

 تب ژەَ  دەگریت ٔ دەڕزێیت
 ئۀضب پڕ ثە پێ ڕادەكەو

 ثۆ ئۀ غٕێُەی خۆو دەيۀێ 
 

 ثەغذا ٩٠/٠/٩٤٢٢
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 داستاًی فریشتەیەك
 فریػتەیەكی ضەرتبپب نە خٕێٍ
 ثە َبخی جەرگی غۀی يەییٕا

 ْەر دێت ٔ دەڕٔا
 َٕٔكی غبثبڵە ئبگریُەكبَی

 ثۆ نێٕی ٔغەی
 فەقی گەغی ڕەَ  ئەرخۀاَیغە

 كردٔٔەتە ْۀێٍ 
 ْەَگبٔەكبَی

 كۀتَٕٔە پێػی ٔ دەڕۆٌ ثێ ضُٕٔر
 ی غبری دٔٔرەغەختەی ڕزیٕی ڕێگ

 ی ضەرۀژٔٔرەڕێگ
 پێ دەغێهێت ثە

 خۆری تۆزأی دەكبتە ثۆيجبی
 ٔغەی ثبٔەڕ

 نە ثُتە يەڵێ ڕەغەثبی خەضت
 ئبگری دەدا

 دێٕٔدرَجی كەڵەكەكرأی
 ب ژەَگبٔیَبٔ گۆڕی پیطی يیُ

 دۀرەیبٌ دأە
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 تب ْەڵی نٕٔغٍ ْەتب غۀ يبٔە
 كبثرا كٕێرەكەی ثەر دەرگبی يسگۀت

 ئۀ ڕێچكە خسەی پێ َیػبٌ دەدا
 كە ٔغەكبَی زەردەغتی نێ كۀت

 اڵو فریػتەی  ثّ
 گۆغەكرأی غۆڕغگێڕێتی

 ثتی كريۆڵی ژەَ  نەثەر كردٔٔی
 ی ثبپیرەی يردٔٔیەكۆَە پەرضتگ

 چبٔ ْەڵذەكۆڵێت
 ئۀ غۀقە درٔضتكرأە تبكٕ

 دەرثٓێُێ 
 كە نەَبٔ چبٔاَیب خۆی يەاڵش دأە
 داخی كٕغتُی كۆرپەكەی يەزدەی 

 پێ دەرثٓێُێت
 غٕٔرەی َبضۆری غۀ ثطٕٔتێُێ

 ثت ٔ ثتخبَە داثڕٔٔخێُێ
 چَٕكە ثە تەَیب ْەر خٕایەك ْەیە

 ثڕٔایەك ْەیە
 فریػتەی ثەخت ٔ ثەخػُذە

 ثەڵێُی دأە
 ٔۀثبَە ث ێچێتەەئۀ ڕێگ

 ئۀضبكە ثەرۀ ئبضًبَەكەی خۆی
 ثگەڕێتۀە

 داەداضتبَەكەغی نە .ڕێگ
 ضۀز دەثێتۀە

 ْەرچی يُبڵێك غۀی نێ داْبت
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 نەثەر خۆیۀە دەیخٕێُێتۀە
 دەڵێ جبراٌ 
 جبراَی زٔٔ

 ْەزاراٌ ضبڵ ثەر نە يێژٔٔ
 ٕتگپێغەيجەرێك ْەثٕٔ دەی

 ئۀ خٕأەَذەی درٔضتت كرد
 ئەگەر ْبت ٔ يرد

 د ثیكە ثە پر
 

 ثەغذا ٢/٣/٩٤٢٢
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 گەشتێك بە لێىاری تیٌىوی هەرگدا

 ثە ئبٔ نەضەر گڕەی ْبٔیٍ
 َٕٔضیى يٍ ْەو

 ْەزار يٍ ْەو نۀدیٕ ضُٕٔری دٔێُێٕە
 ثە چەغُی تەو 

 ڕەظ ٔ ئبڵۆز ٔەك خۀَجیُیٍ
 تێكەڵ ثە تۆزی پێكەَیٍ

 ثب ْبٔردی
 ثە دەَگێكی نیُجی تبریك

 یەك نەدٔای یەك
 ٕتى ٔا تۆظ يردیگپێیبٌ 

 دەيبری َبٔ نەغى ْەئٕ 
 نێٕی ثۆ ژیبٌ زۆر تیُٕٔ

 نەجیبتی خٕێٍ
 پڕ زٔٔخبٔی يەرگی ڕەظ ثٕٔ

 ئبی ثۆ گٕنهەیەك ثۆ ضیُەو
 گػت خٕێُی ڕەغٓەڵگەڕأی

 ڕیػەی داڕزأیٕڕەگ
 جەرگ ٔ دڵى نە َبخۀە

 ْەڵتەكێُێت
 تب قٕڕ ٔ نیتبٔەكبَی

 كَٕذڕە ڕٔٔخبٔەكبَی
 پێرێ ٔ دٔێُێ

 ٔدايبَی نەغًۀە ثطٕٔتێُێتثە ئب
 ئۀضب ثچًە َبٔ دَیبیەكی تبزۀە
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 ثێ كۆت ٔ زَجیری زێڕیٍ
 ثێ پػكۆی ئەغكۀتی ثریٍ

 ثێ فريێطكی قەتیطًبٔی
 چبٔی گریٍ

 نەگەڵ گريەگريی ْۀرا
 نەگەڵ گەردەنٕٔل ٔ ثبدا

 نەگەڵ غُەی 
 پڕ نە ٔرغەی

 ئبٔازی َبخی دەرًَٔٔب
 نەگەڵ يهٕاَەكەی پێچ ێچی

 خٕارٔخێچی
 ضەر ضیُەی ضۀزی چیبدا

 نەگەڵ غەپۆنی گسَگی
 ٔەك ئبٔرَگی

 ضەر ڕٔٔيەتی گٕڵ ٔ گیبدا
 ثێى ٔ ثچى

 دَیبیەك پڕ نە جٕاَی ثێت
 دَیبیەك پڕ گۆراَی ثێت

 ٕتگثۆ ْەر كٕێ چٕٔو ٔ ْەر چیى 
 كەش َەثێت چبٔی يۆڕی ثت

 ٔەك ژیهەيۆی َبٔ خۆڵەيێػی َیٕەغۀ
 ثە ثبٔەغێُی تبٔاَی
 جبدٔٔپیرێژَی چبٔ پڕ نە 

 زەق كبتۀە ٔ ثًتۆقێُێت 
 

 ثەغذا ٩/٩/٩٤٢٩
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 بۆ ئافرەتێكی ڕووخاو
 ٔەرە ژٔٔرۀە نەگەڵًب

 دەرگبكەو خڕ نەضەر داخە
 ثب ثە تەَیب

 ثب ثە تەَیب ْەر ثۆ يٍ ثیت 
 كەت ْەر ثۆ يٍ ڕاخە ەجێگ

   ئبزارێكى تیب يبٔە
 ْەئٕیى نە گیبٌ دەرثێُە 

 ثە گٕغیُێك
 َى نێ ثطێُە تۆڵەی تیُٕٔێتیی تەيە

 ثە يژیُێك
 دەزاَى تۆظ ْەر ٔەكٕ يٍ
 پەرٔەردەی يەيكی گریُی

 تۆظ فريێطكی
 تۆظ ثریُی

 تۆظ ٔەكٕ يٍ 
 ٔەكٕ یەزداٌ

 خۆغیی ثێٕٓٔدە دەفرۆغی
 ثە نەتێ َبٌ
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 ژاَی درەخت دەچێژی
 خۆغی نە تٕێی

 َٕێُی غۀا دەَێژی
 تۆ دایەَی گػت غۀێكی

 تۆ دڵذاری ْەئٕ ثێ خۆغۀیطتێكی
 غۀی ضٕٔری ْەئٕتۆ ثۆ 

 ڕێجٕارێكی ئەو غۀگبرە
 يێسی ڕازأەیت ٔ پێكی

 ثبراَێك ثٕٔيبیە ەخۆزگ
 ثڕژاثٕٔيبیە ثەضەر تۆدا
 ثڕژاثٕٔيبیە ثەضەر َبٔتب

 ثەضەر قژی ئبڵۆزأتب
 ثەضەر پێتب

 ثەضەر ئبزاری َبٔ جێتب
 ثەضەر دەضت ٔ دەيٕچبٔتب

 ثەضەر دايێُی ضٕٔتبٔتب 
 كراضێ ثٕٔيبیە ەخۆزگ

 قٕرچی ئەو غبرەوگبز ٔ َٕ
 نەضەر نەغت َەْێػتبثٕایە

 ەْەزار ٔ یەك خۆزگ ەخۆزگ
 تبكە كڵ ەیەك ثٕٔيبیە

 ثۆ ضٕٔتبَی ْەئٕ گَٕبْێكی نەغت
 ثۆ داگیرضبَذَی يۆيی

 پبغًبٔەی تەيەَی ڕەغت 
 

 ثەغذا ٢/٢/٩٤٢٩
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 یاخیبىوًی شیعرێكی ًەفرەتلێكراو
 َبٔدارەكبَی غبرەكەو

 زیُذاَۀاَبَی دڵی دڵذارەكەو
 نە داخ ئێٕە

 ڕۆژی ْەزار 
 ٔغەی ئبزار

 نەَبٔ دڵًب دادەكٕترێت
 ڕۆژی ْەزار
 جٕٔتە دڵذار

 نە چٕاريێخەی دەرَٔٔی ضٕٔری يٍ دەدرێت
 ڕۆژی ْەزار
 چبٔی ثێذار

 غجردٌ كٕێر دەكرێتٕٔثە َیُۆكی كڕَ
 ڕأكەری َبٔ گۆيی نێخٍ

 ْەئٕ ڕۆژێ ْەزار ثبڵذار
 نە ثەْبری گیبَی يُب دەخُكێُێ

 ٕێرەكەی دٔێُێغەيػەيەك
 ڕۆژی ْەزار

 پەپٕٔنەی ئبٔاتی غیریٍ
 دەتبرێُێ

 ْەئٕ ڕۆژێك داری ئبزار
 يى ثۆ دەگرێتّ خضەد گۆپكەی 
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 نە ڕۆژێكذا ْەزاراٌ جبر
 یبیغیعرەكبَى نە ثەیبری ثێذەَگ

 گۆڕ دەكرێت
 كەی ثێ ثبراٌ

 ثبراَێكی ڕاضتەقیُە
 ثەر نە ئبضًبَی غیٍ ثگرێ 

 
 ثەغذا ٩٢/٢/٩٤٢٩
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 ژیاى لەگەڵ گیڤارادا
 ٍینەگەڵتب دەژی
 ی ْبت ٔ َەْبت دەگریٍەنەگەڵتب ڕێگ

 نەگەڵتب غۀی پبیساٌ دەثڕیٍ
 نەگەڵتب يەيكی ئبزار دەيژیٍ

 نەگەڵتب ثەدڵ فريێطك دەڕێژیٍ
 ٍینەگەڵتب دەژی

 نەگەڵتب چبٔی پڕ نە دڵذاری
 دەثڕیُە چبٔی كچی خۆری ضٕٔر

 رینەگەڵتب نێٕی تیُٕٔی ثەختیب
 دەَێیُە كبَیی ثەْبرێكی دٔٔر

 نەگەڵتب غۀی ثبراَی ڕەظ ٔ ثریطكەی َبضۆر
 ثە ڕێچكەی خسا

 ثۀ غٕێٍ پێیەدا كە خٕێُی تێ زا
 دەڕۆیٍ ثەرۀ خۆر

 نە چبٔەكبَتب
 ْەئٕ ئەضتێرەی ئبٔاتی يرۆ 

 یەك یەك دەژيێریٍ
 ثڕۆ ثە تەَیب

 ئۀا ضێجەری ئبٔریػًیُی يەرگێكی غیریٍ
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 ثەرۀ ڕٔٔيبٌ دێ
 ئێًە ڕاْبتٕٔی غبری ثێ داڵٌ
 ئێًە تەزیٕی ثەر ثەفر ٔ ثبراٌ

 ثبراَی درۆ
 كەی كٕا دەتٕاَیٍ ثگەیُە .ی تۆ

 كەی كٕا دەتٕاَیٍ
 جەرگی ئەو غۀە خەضتەی ضەر دڵًبٌ

 ثە دڵۆپێك خٕێٍ داثگیرضێُیٍ
 چَٕكە فریػتەی غۆڕغی خٕێُیٍ

 نە گۆراَیی ضەر زيبَی .ڵًبٌ
 ًبٌنە فريێطكی ضٕٔری گریبَی تبڵ

 غتێك تێُبگبت 
 

 ثەغذا ٢٢/٩٩/٩٤٢٩
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 شەو و ئەستێرە ژهاردى
 كبتێك كۆرپەی ثەختیبریی دڵ

 نە كەَبری دەریبی ژیُب
 یبری دەكبت

 وّ خغەپۆنی ثێئبيبَی 
 غباڵٔی ڕەغی ثۆ دێُێ

 كبتێك ثیری غیعرخٕایُى
 نە َیٕەغۀاٌ ثە دٔأە

 ثۆ دٔٔ چبٔی ٔغەیەكی
 ٔەك چبٔی تۆ دەگەڕێت

 یبضبٔڵەكبَی ثەرثەیبٌ
 دەرگبی خۆری نێ دادەخەٌ

 نۀ كبتەدا
 تەَیب ْەر یبدگبریی تۆیە 

 دڵى پػتی پێٕە دەدات
 تەَیب تیػكی غۀاَی دٔێُێ ٔ پێرێیە

 دڵەكەو ْبَبی ثۆ دەثبت
 غیعرەكبَی ئەيػۀیػى

 نە ئبضًبَی ثەخػُذەی ثبٔەغی تۆدا 
 يهیۆَەْب يبَ  ٔ ئەضتێرەی ڕەَگیُى

 ثۆ دەژيێرێت
 ك دَیبیەك ئبگری ئبرەزٔٔی دڵییە

 پڕ ئٕچڕكەو ثۆ دەَێرێت
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 دٔێُێ ٔ پێرێ
 كێ دەزاَێت ثسەی ضەر نێٕەكبَی تۆ
 كەفٕكٕڵی ْەزار ثەْبرەی خُكبٔی

 ئبرەزٔٔی يٍ
 چۆٌ تێكەڵی یەكتر دەثٌٕٔ

 .فبٔی ڕٔٔثبرە ٔغككردٔٔەكبَی تەيەَىە
 چۆٌ نەگەڵ َەريەگیبی نەغی 

 ْەرگیس ٔغكُەثٕٔی تۆدا
 ەچٌٕٔتێك ْەڵذ
 يی تەيەَىّ ختێُٕٔێتی 

 چۆٌ تێكەڵی پێكە ْەيیػە پڕەكەی
 نێٕ ٔ يەو ٔ ثباڵت دەثٌٕٔ
 ٔەك ثبراٌ ٔ زۀیی پبیس

 تێكەڵ دەثٌٕٔ
 ْەزارەْب درەختی ضٕٔر 
 پبظ ٔغكجَٕٔۀە دیطبٌ

 نكٕپۆپیبٌ دەكردۀە
 نەَبٔ كڵۆثەفری زضتبَی ضبردۀە

 ضۀز دەثٌٕٔ
 ضەرنەَٕێ تێٓەڵذەچَٕٔۀە

 ی داخرأی دەرًَٔٔبنە تۀَٕر
 ْەرچی ْەثٕٔ نە تۆ دەچٌٕٔ

 كچی خەیبڵە گەريەكبَى 
 ْەرچی ضۆزی جیٓبٌ ْەیە

 چی ئبگری َۀرۆزی كٕردضتبٌ ْەیە
 .ی تۆٌ ٔا نە
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 چی پێكەَیٍ ٔ ژاٌ ْەیە
 ْەرچی َٓێُییەكی َبٔ

 تەنیطًجەَذی ئەيڕۆكەی جیٓبٌ ْەیە
 ی يبَذٔٔثٌٕٔ ٔ كبَیبٔی كٕێطتبٌ ْەیەەچی ئبرەق

 َیبدانە د
 چی غیریُی ٔ تبڵییەكی ژیبٌ ْەیە

 .ی تۆٌ ٔا نە
 ثۆیە يُیع دەيۀێت ثجًە يەنێكی ثێجبڵی َبٔ 

 دارضتبَی دايێُی كەژ ٔ كێٕی تۆ 
 

 ثەغذا ٩٩/٢/٩٤٢٢
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 ًاهەیەك بۆ ئەوبەری دەریا
 خۆغۀیطتە دێریٍ ٔ دێریُەكەو
 پػكۆی گەغی ثریٍ ٔ ثریُەكەو

 پێىيٍ كبَییەكی نەضەر 
 ثە ئبگری نێٕەكبَی تۆ دەتەقێى

 يی چبٔاَی ْەاڵتٕٔوّ خ
 ٔەك گۀاڵەیەكی تیساة

 ثەضەر ْیٕای قەتیطًبٔی چبٔی ژاَب
 دەثبرێُى

 ثەَبٔ دڵی ك ی غۀا
 ثەَبٔ َٕێُی ثێخرپەی چبٔی خۀا

 ئبگری غۆڕظ دەڕێژو
 ثەضەر دڵی َەتەقیٕی

 تەيەَی يەرگی تٕٔڕەيب
 ٔا ثۆ .ی تۆ گٕزەر دەكەو

 ە ضۀزەكەی خۆتىتۆظ ضیُ
 ثەردەيب ثۆ ثكەرۀە نە

 ثۆ كۆغی خۆتى ثەرە
 تبكٕ يُیع ثە جبيی يەرگی ضٕٔرۀە

 ثۆ َبخی دیٕی ئۀدیٕی
 َەتەزیٕی

 دڵەكەت ثێًە ژٔٔرۀە 
 

 ثەغذا ٠/٠/٩٤٢٢
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 سىوڕاًەوەی گشت شتەكاى
 ئەگەر جۆگەكبٌ

 یبینە غۀی خۆغۀیطت
 ڕٔٔتی تێكەڵ ثە نەغی یەكتر َەثٍ ثە

 ثبر َبثێتڕٔٔ
 يیّ خئەگەر ڕٔٔثبرەكبَیع 

 ْەڵُەڕێژٌ  یدڵیبٌ ثۆ یەكتر
 َەڕۆَە َبٔ َٕێُی غیُجبٔی دەریبٔە

 دەریب چۆڵ ٔ ٔغك دەيێُێت
 ئەگەر دەریبظ ٔەك پەپٕٔنە

 ثبڵ َەگرێت
 پۆل پۆل ثەرۀ ئبضًبٌ َەڕٔات

 ْۀر دەضتی َبگبتە يەيكی چیبكبٌ
 ئەگەر ْۀریع حەز

 َەكبتنە غەقبری نەغی ٔغكی زۀی 
 ثبراٌ َبثێت
 ٔ ڕٔٔثبر َبثێت ەكبَی ٔ جۆگ
 دەریب َبثێت
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 ثبزٔٔی ْەئٕ دەریبكبَی ئەو جیٓبَە
 َبتٕاَێت ئبٔ نە نەغی جۆگەنەیەك یب

 كبَییەك جیب ثكبتۀە
 اڵو كبتێك جۆگەنەیەك ثّ

 ی دەریب دەگرێتەثەرەڕێگ
 َبٔی خۆی ثیر دەچێتۀە 

 
 ثەغذا ٢/٢/٩٤٢٢
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 ەڵكێشراوەكاىتێكه
 ڕەغەثب نەَبٔ ڕیخۆڵەی ْەزار يێردی يێػكی يُب 

 ڕأی ترضُۆكێك دەَێت
 دەرگبی ئەغكۀتەكبَیػى نێ داخرأە

 دیٕارەكبٌ نیُجٍ ٔەكٕ
 ئۀ يردٔٔەی َەَێژرأە

 ْەر ْەَگبٔێك كە پێى دەیُێت
 ْەزار .غەی ثێگۆڕو نێ ْەڵذەضێُێتە ضەرپێ

 دەضت درێژ دەكەو دەضتی خۆی
 دەچەقێتە َبٔچۀاَى ٔەكٕ ثسيبر

 دارتێهەكبٌ نەضەر ضُگى چۆپی دەكەٌ
 ئەيػۀ غۀی زەيبٔەَذە ٔ چبٔەكبَى

 غباڵٔ ثۆ ثًُیچەی خۀَی ْەزار ضبڵەی
 نەغى دەثەٌ

 دەَگی غەثەق نە گٕێًب دەزرَگێتۀە
 ْەرچەَذ دەكەو نێی تێُبگەو
 فەريبَڕۀای گۀرەی غبرە

 خٕێُی غبعیرێكی دۀێ
 ًػێرەكەینە يۆزەخبَەی گػتیذا غ

 ژاٌ داركی نێیبٌ دزیٕە
 ڕەغ ۆغەكبٌ ضەر پردەكبَیبٌ تەَیٕە

 دەڵێٍ كێ يەنە دەزاَێت
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 ثب ثەَبٔ ئبٔی نێخُی ڕٔٔثبردا ث ەڕێتۀە
 نۀثەرۀە

 دەثەخػێت ژیبَیبٌ پێ یَبٌ ٔ ئبٔ ٔ خۆغی
 كبضە ضەرە َٔجٕٔەكەو 

 ثبڵُذەكبٌ ْێهكەیەكیبٌ تیب كردثٕٔ
 ەڵی ثێٍُْەزار ضبڵ ثٕٔ چبٔەڕٔاٌ ثٕٔو ْ

 تب ثەثێ ضەر َەگەڕێًۀە ثۆ َبٔ غبر
 كە ْبتًۀە یبضبٔڵەكبٌ

 دیطبٌ غبرثەدەریبٌ كردو
 َبدات ەچَٕكە یبضب ڕێگ

 ْێهكە نەَبٔ كەنهەضەرا ْەڵگیردرێ
 ثٕٔو ثەڕێٕە

 غەيػەيەكٕێرەیەك ْبت ٔ دەيی خطتە يێػكًۀە
 غٕێُ ێكبَى ْەر ٔەكٕ قیڕ
 دۀَٕضبٌ ثە ژێرپێًۀە

 و دٔٔرتر دەكۀتًۀەتب دەْبتى نە خۆ
 تب ئێطتبكەظ ْەر ْەَگبٔێك كە يٍ دەیُێى

 نە خۆو دٔٔرو دەخبتۀە
 ثەرۀ َبٔ ئەغكۀتەكبَی چیبی غۀو دەثبتۀە

 تب ئێطتبكەظ ْەردٔٔ دەضتى درێژ دەكەو
 تب نۀضەری كۆتبییەكبَی دَیبٔە ثە یەكتری دەگەَۀە

 اڵو ْەر ْەَگبٔێك دەیُێى ثّ
 ڕێٕە نە ثەرزایی ْەزار ضبڵە 

 ثەرو دەدەَۀە 
 

 ثەغذا ٣/٢/٩٤٢٢
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 سێیەم بەشی

 
 
 
 
 

 كۆچێكی بێسەروشىێي
  يجبری دەو گەاڵیەكی غّ

 ڕٔٔثبری ثەفرأی يەرگی
 دەڕۆیت ٔ َبگەڕێیتۀە

 ثریُگی َبٔنەپی غۀإنە ثیبثبَێكی ٔغك
 كەش َبَبضیت ٔ كەش َبتُبضێ ٔ ثیرو دەكەی

 ثیرو دەكەیت ٔ ثیرت دەكەو ٔ ْەر غۀەی
 ژثُێكی تبریكینە قٕ

 يەیخبَەیەكی ثەغذا
 دەخۆيۀە ٔ ثبضت دەكەو

 ثبضت دەكەو ٔ دەگریى ٔ دەخۆيۀە
 تب نە ثیرو دەچێتۀە 

 نەَبٔ ثەفرا
 نەثەر زریبَی ْەَبضەی ضبرديب داَیػە ٔ يەڕۆ

 نەثەر ْەتبٔی ْبٔیُب
 نەَبٔ گڕی گریبًَب داَیػە ٔ يەڕۆ

 تۆ ئەضتێرەیەكی كسی
 دەضت ثۆ خۆری

 رضیبرەكبٌ درێژ يەكۀەاڵيی گػت پ
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 خسە ەڕێگ
 ئەگەر دەغڕۆی جێى يەْێڵە

 َێرگسێكىە
 دەتٕاَی ثًذەی نە یەخەی
 ثە ئبٔی خۆر َەغۆرأت 

 ئەض ەكەت غبرەزا َییە
 تٕێػەثەرەو ٔ ثًجەضتە پػتی خۆت ٔ جێى يەْێڵە

 ثًجە نەگەڵ خۆتب ثًجە
 تەثۆ غۀ ٔ تبریكیی ڕێگ
 وەچراو ٔ ْبٔدەيی ڕێگ

 جێى يەْێڵەە
 يەیخبَەكبٌ ٔ خۆر و ّٔ خغ

 ثەجێ دێڵى!
 ثًكە ثبزیجەَذ ٔ ثًكە قۆڵی خۆتۀە ٔ جێى يەْێڵە

 دەڕۆو ٔ دەگەڕێًۀە 
 ْێػتب دەریب

 َبتٕاَێ ضەر ثەرۀ نٕٔتكەكبٌ ْەڵگرێت
 َبتٕاَێ دٔای

 پەڵەْۀرێكی پەرۀازە ثكۀێت
 دەڕۆو نەگەڵ ْۀرا دەڕۆو 

 نەگەڵ ثبراَب دێًۀە 
 يب دەڕۆو دەڕۆو نەگەڵ غّ

 گەڵ گریبَب دێًۀە نە
 گػت ْبتُێك ڕۆیػتُۀەیەكی ثەدٔایە

 دەڕۆو نەگەڵ خۆرا دەڕۆو
 ی ثەرزەەخۆر جێگ
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 تیتۆ ْێػتب يەنێكی ثەرزەفڕ َی
 و ّ خدەترضى ڕەْێڵەی 

 ئەو ثەْبرە
 پەڕٔثبڵت تەڕ ثكب ٔ پەكت ثخب ٔ َەتجیًُۀە

 جێى يەْێڵەە
 خۆغۀیطتى ڕٔٔثبرێكی ثەْبرەیە

 دڵیػى دەكەيە پبپۆڕ
 نٕٔتكەی كبو چیبت دۀێثۆ 

 و ضەرت دەخّ
 جێى يەْێڵەە

 دڵًت ثۆ دەكەيە چەتری
 خٕێُیُی يەيكی غۀگبر

 نە داثبریُی ئەضتێرە ٔ ضەريبی غۀاَی ضبیەقە
 دەت برێسو جێى يەْێڵە

 جێى يەْێڵەە
 كٕێ ثڕۆیت ثبراَى ٔ ثۆ ْەر

 دەتٕاَى نێٕی غەریجی ٔ َٕێُی تەَیبییت ثۆ ئبٔڕغێٍ كەو
 جێى يەْێڵەە

 ڕۆو ٔ َبگەڕێًۀەدە
 يی خۆت ثگرە ثبٔەظّ خ

 ثیالٔێُۀە ٔ ثیًژە ٔ خۆغت ثٕێ
 خۆغى دۀێ

 يی خۆيى خۆظ دۀێّ خيٍ 
 و يیٕاَی ئبزیسی غۀی پبیسەّ خ

 ثە درێژایی گػت غۀەكبٌ
 ثۆو دەڵێت ٔ ثۆی دەڵێى
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 خۀو َبیە ٔ خۀی َبیەت
 و دۆضتی غۀە ٔ دڵذاريەّ خ

 تب ثەیبَی ضەری دەكبتە ضەر دڵى
 ڕٔٔتی نەگەڵًب دەَٕێ ەث

 خۆغى دۀێ
 يی خۆيىّ خيٍ 

 خۆظ دۀێ 
 

 ثەغذا ٩٩/٩٩/٩٤٢٢
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 چرۆی بەفر
 ْۆ نەیهێ نەیهێ نەیهەكەو
 تبكە جبرێك پێت گەیػتى

 يی پەرێسەكبَت گٕڵچیٍ كەوّ خَەتٓێػت 
 َەتٓێػت ثبراَی ئبرەزٔٔو 

 تبٔێك ثە ئبٔدڕە َەريەكبَی نەغتب
 غۆڕثێتۀە

 نكەكبَی يبَ  ٔ ئەضتێرەت ثۆ ثگرٌ
 نە نێٕاری ٔەرزی زاییُی گٕنێهكی كبَیبٔێكب 

 يبضی ْەئٕ
 گڕضتبَەكبًَت نە كۆغی ٔغكتب

 خۀ نێ خطت
ضەريت خطتە ضەر تبغەی ثەردەكەی ضیسیف ٔ ثەجێت 

 ْێػتى
 و دەثیُىّ خجێى دەْێڵی ٔ 

 تب ثەفر ٔ ضۀزەگیب نەضەر
 نەغى غیٍ َەثێت ْەڵُبضتى

 ى تب ئەضتێرەی خۀَەكبَىخۀ دەثیُ
 نە پێڵٕٔيب گٕڵ دەكبت

 چهٕٔرەی ضٕٔرت ثۆ دەگرێ
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 ئۀضب دەثى ثە يەزاری پەیًبَی پیرۆز ٔ پیراٌ
 كیژۆڵەكبٌ دێُە ضەرو

 يراز دەگرَۀە ٔ يُیع
 نە ثباڵكەت َبيراد ثٕٔو

 نەیهە ثێُبزەكەو نەیهێ
 ئۀەٌ خۀَى ثیُی تبكٕ

 ْەردٔٔك ثٕٔیُە دٔٔ ئەضتێرە
 ْەژارەكبٌ

 ْەئٕ ضبڵێك نۀ غۀەدا
 تب ثەیبَی

 چبٔەڕٔاَی
 نەیەكذاَی

 ئێًە دەكەٌ
 ئێًەظ دٔٔ قۆڵی درەختی ئەضتێرەكبَیٍ

 ثەیەك َبگەیٍ
 غۀ ٔ ڕۆژیٍ

 ثەدٔای یەكب دەخٕنێیُۀە
 ثە یەك َبگەیٍ ٔ َبيریٍ
 ئەضتێرە چبٔخٕيبرەكەی

 َبٔ كۆغی ئەض ی ئبرەزٔٔی
 خۆت دەزاَی! 

 ْەر كەضێ يەرگی ئبگری
 داڵ ْەڵگرتجێتنەَبٔ 

 خۀی َبیبت ٔ َبخۀێت
 خۆت دەزاَی يبضیی گریبَى تب ٔەكٕ

 ترضی ٔغكجَٕٔی خبضەی نە داڵ ثێت
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 نە داكردَی فريێطكی خۆی َبكۀێ
 یەخەی كبَیی

 َبٔ يەيبَی
 و ثەرَبدات ٔ داَبكۀێّ خكچۆڵەی 

 خۆت دەزاَی 
 گۀاڵەی پەڵەْۀرێكی

 پبیساَە َیى تب ٔەكٕ
 ێًۀە داثكەو ٔ ثڕۆو ٔ َەگەڕ

 
 ثەغذا ٢٣/٢/٩٤٢٢
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 پڕۆهیسیۆش سەیری ئاسواى ًاكات
 يی ْێػتب كبڵی ئەو ٔەرزەداّ خنەَبٔ 

 دادەَیػى
 چبٔو نێیە

 چۆٌ دەكرێًە َبڵی ضٕٔری
 ئەو غۀگبرە

 دەَرێى ثە پێشٔەكبَی ْۆ.كۆٔە
 ْیچ دەَ  َبكەو

 نەَبٔ ٔغەی
 ضەرەتبی گػت ٔغەكبَب

 ژَۆويە ضەر ئە ضەر دەخّ
 ضەیری ْیچ .یەكى َبكەو 

 غۀ دێ ٔ دەڕٔات
 ڕۆژ ثە دٔایب 

 خۀ دێ ٔ دەڕٔا
 و ثە دٔایب ّ خ

 دێت ٔ ئیتر َبڕٔاتۀە
 ضەرو ثە دٔای خۀَەكبَیب

 دەڕٔات ٔ َبگەڕێتۀە
 دەضتی ڕاضتى

 ثە دٔای ضەريب دەَێرو
 َبگەڕێتۀە 
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 چبٔەڕێى
 گڕی ئبرەزٔٔی ثیبثبٌ

 یبری ثە نەغی خبٔو دەكبت
 ەَ  َبكەوْیچ د

 ثێذەَ  يەثە 
 نەو غۀە ڕەغەدا ضٕارێك

 ڕەغ ۆظ ٔ ڕەظ
 ثە ئەض ێكی ڕەغۀە تبٔت ثۆ دەْێُێت

 ثێذەَ  يەثە 
 ئەگەر ثێذەَ  ثیت

 غبر چۆڵ دەثێت ٔ خۆڵی يردَی ثەضەردا دەڕژێت
 ئبٔ َبگبتە ئبضیبٔەكبٌ

 ئبٔ َبگبتە نێٕی ٔغكی َبزدارەكبٌ
 ثێذەَ  يەثە  
 

 ثەغذا ٢٩/٠/٩٤٢٢
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 گشت شتەكاى بسڕەرەوە
  كچۆڵەی زریبَت دیٕە

 چۆٌ ضٕخًە ٔ ژێركراضەكەی
 نەضەر ثەفر ْەڵذەخبت ٔ خۆی دەكٕژێت

 كبرٔاٌ يەكە
 كبرٔاٌ يەرگە ٔ يبَۀەغت دیطبٌ يەرگە

 كبرٔاٌ يەكە
 زەردٔٔی دارضتبٌ خٕێُەكەت دەفۀتێُێت

 كەی خۆتب ك  ثەەنە جێگ
 تب ئەو خٕنەظ تۀأ دەثێت

 كە دەگەڕێیُۀەئۀضب
 دەگەڕێیُۀە ٔ يُبڵی

 نە پەڵەیەكی ڕَٔٔبكب ْەڵذەگریٍ
 گۀرەی دەكەیٍ

 تب دەثێتە دەریبیەك نە گهێُەدا
 یب دەثێتە خبڵێك نەَبٔكی نەزەت 

 چَٕكە يبَ  ئب نەو غۀەدا ەكبرٔاٌ يەكە
 يی پەيەیی ڕٔٔت دەكبتۀەّ خخۆی نەضەر درەختی 

 ئۀضب ئێًەظ ثڕیبر دەدەیٍ 
 ثًریٍ
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 خۆ َەيریٍیب
 گػت غتەكبٌ ثطڕەرۀە

 ئۀضب ضەیری خۆت كە ثٕٔیتە ثە گػت غتێك
 تێكەڵی ئبٔرَگی خۀَی ثەیبَیبٌ دەثیت ٔ دەریب غەق دەثبت  

 دەَگی دڵذارەكەتت ثەرگٕێ دەكۀێت
 نە ثبزاڕی كۆیهەفرۆغبَۀە ثبَگت نێ دەكب 

 كبرٔاٌ يەكە
 كبرٔاٌ يەكە

 دەضب ئەی ثەَۀغەی ضەرضبو
 ت ثگەڕێرۀە َبٔ دڵی ضەْۆڵجەَذاٌ ثب پیص َەثی

 چَٕكە گەريب گیبٌ ٔ نەغت ثۆگەٌ دەكب 
 نە ثیریػت َەچێت زۀی خٕنێكی تریػی يبٔە 

 و كۆترێكە گػت ڕۆژێك ضێ جبر ّ خ
 ثە خٕێُی ثەفرەكە خۆی دەغٕات ٔ ثەفرەكەظ َبتٕێتۀە 

 
 ثەغذا ٩٤٢٢\٢\٢
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 گریاى ئاوریٌگی بەیاًە
 ئۀە دەضتى 

 ٔەڕۆی فريێطكەكبَتی تیب ْەڵذڕەئب
 تب ثەر َەگرێت ثەری يەدە 

 ئۀە چبٔو 
 ثیكە يەیخبَەی غۀاَەی
 گػت يبضییە تیُٕٔەكبَی

 ڕٔٔثبرێكی دٔٔرۀاڵت ٔ يەگری 
 ئۀە دڵى!

 َٕێُی گػت دەریبكبَی تیب ڕاثخە
 يیّ خثیكە ئبتەغگەدەی 

 گػت پیرەكبٌ ٔ يەگری 
 چبٔت نێیە

 یە یەك .ییەەئەو ڕێگ
 دەڕۆیت ثەجێی دەْێڵیكە 

 یب ثێیتۀەبئیتر ْەرگیس َبتٕاَی پی
 چبٔت نێیە ئەگەر ڕأەضتی

 ثبڵُذەیەكیت ٔەرزەكبٌ
 ثە تەكتب گٕزەر دەكەٌ ٔ ثەجێت دێڵٍ
 يەگری گریبٌ پەپٕٔنەیەكی َبٔەختە

 ْەَبضەی غۀێكی زضتبٌ
 دەیجبت ٔ كەش َبیُبضێتۀە
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 يەگری گریبٌ
 تریگەی يبَگە غۀی ضبرد

 بت ٔ ثە تبریكی دادەَیػیتدڵتەَ  دەك
 يەگری گریبٌ گۀاڵەیەكی پبیسە

 .غەی غەریجیت دەغٕات ٔ ثێذەَگت دەكب
 ٔەرە ثب يٍ
 يەكبَت ثى ّ خغٕاَكبرەی 

 ٔەرە ثب يٍ يەنێكی ثێالَە ٔ تبكی
 ْۀارگەی ضیُەی جٕاَت ثى 

 يٍ ثبڵُذەو ٔ يبضی َیى
 يرٔاری ٔ گۀْەرو َبٔێ

 ئەغ ی ئەضتێرەكبَتى
 ئۀە نێٕو!

 َەيبيی ْەئٕ يبچەكبَتی
 تیب ثڕٔێُە ٔ تب ثەر َەگرێت ثەری يەدە 

 اڵو يەگری ثّ
 دەگریت ٔ گریبَی گەريت تێكەڵ ثە كەف ٔ ثە خٕڕەی

 گرتٕٔەكبَی يٍ دەثێتگتبەگەی غیعرە ژاَ
 ْیچ كەضێك

 َبیجیطتێت ٔ نێی تێُبگب
 ثەضە يەگری

 كەش نە گریبَی كەش َبگب 
 

 ثەغذا ٣/٣/٩٤٢٢
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 شەوێك لە شەوانی سیمرخ

 دەربارەی كۆشیعری شەوێك لە شەوانی سیمرخ
 

ثاێ ٔ كإرد داْێُابَی  َگی َٕٔضیُذا جّ  تب زيبَی كٕردی نّ
  ٔاَی ضااایًرخ( ناااّ غاااّ  ٔێك ناااّ ی: )غاااّ خاااۆی ثُبضاااێتە چبياااّ

    ِٔ ْێُێتّ دِ ئبگب تی زيبٌ ٔ داْێُبًَبٌ ثّ قی ّ ّْ
 ەی ٔ تاااابیجەتی خاااااۆی ْەیەخاااإدا ْەَااااذێك ْێاااااسی َٓێُاااا

دەیجەخػێتە يرۆەی داْێاُەر ثاۆ دۆزیاُۀەی ثەْاب َٔجٕٔەكابَی 
ياااردٌ ٔ ژیااابٌ ٔ ئبضاااۆ ٔ دٔٔریااای ثیااار ٔ ثیركاااردَۀە ٔ ثە 

ثااااإَٔۀەە ئێطاااااتێتیكب  ئێطاااااتێتیكب(دا غاااااۆڕ -)كرۆكیجااااإاَی
كۆيەكًبٌ دەكابت ثاۆ ٔردثإَٔۀە ٔ قٕٔڵجإَٔۀە نە زيابٌ ٔ 

ثەغااااای  ٩٤٢٢ُی یەكەيااااای ڕایەڵ ٔ تبَٕپۆكااااابَی دەق  تػاااااری
یەكەيااای چااابيەی: )غاااۀێك نە غاااۀاَی ضااایًرخ( نە گۆەااابری 

كاارایۀە  َبٔثاابَگێكی ًَاإَٔەیی ٔ  ثااشٔ دا(٠٠ثەیاابٌە ژياابرە )
كاارد  ثۀەی فااۆرو ٔ  درۀغاابٔەی ثااۆ )ضااەاڵا غاإاٌ( پەیااذا

 ذاغااێٕاز ٔ زياابَێكی ْەضااتی نە خاابڵ ٔ ْێڵاای غاایعری كٕردیاا
ْەيااإٔ خااإێُەرێكی داە ثااإٔ ثە غااإێُی ثااابیەخی  گەغاااە پاااێ

ثێاااذەَ ە ئۀ خااإێُەرەی نە ثَٕٔگاااۆڕیُی دەقاااذا پەیاااذا دەثاااٍ  
ْبٔٔێُە ٔ جێگۆڕكێكردٌ نەگەڵ ئەفطبَەداە یبٌ ئەفطبَە ْێُابَە 

اضاتەكردَی غابعیر ثاۆ ڕَبٔ ْەقی ەتی َابٔۀەی غابعیرە یابٌ ئب
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يۀدای ئەفطاااابَە  نەو جێگااااۆڕكێكردَەدا غاااابعیر ٔ ئەفطاااابَە 
ٔ دٔاَەیەكای ثەیەك گەیػاتٌٕٔ  اضتەی یەكتری ٔەردەگارٌڕئب

 ٔ ْەقی ەتی ْێسی ثسٔاَذٍَ 
َێااااااإاٌ غاااااااابعیر ٔ  یئەو دەقەە گگتٕگاااااااۆیەكی َااااااابٔەكی

ْەضاااتەكبَیەتی نەپێُااابٔ دۆزیاااُۀەی قۀارەی زەیُااای ئااابزاد ٔ 
ڕايبَی ضەرەكیذا  دٔٔرە نە نێڵیی َبپێٕیطتە ڕٔخطبر ٔ َابخی 

ێُابٔە  تب دٔاخبڵی ثیُیٍ ڕۆغُەە ئبزادییەكی تۀأی ثەدەضات ْ
ئبزادیی زيابٌ ٔ َٕٔضایٍە غابعیر خاۆی قطاە دەكابت ٔ خاۆی 

دەكبت ٔ يۀداكبٌ دەگٕازێتۀە  ثبش  كەضەكبَە ٔ قطەیبٌ پێ
نە تەَیبیی يرۆ  ٔ گەڕاَۀەی ثۆ خٕدی خۆی ٔ خۆپبراضاتٍ 

دەكاابت ثااڕٔا ثە  نەَاابٔ خاإدی ثێسیاابَی خااۆی دەكاابتە ٔای نااێ
قێكااای خااإدی خاااۆی ٔ ْێاااسە ضاااەرەكییەكبَی زەیاااٍ ثكااابت  دە

يۆَااااۆدرايییەە تاااابكی  ٔاتە: كەضاااای یەكەو: ْەقی ەتاااای ثاااإَٔە 
ڕاضااتەقیُەكەیەتیە كەضاای دٔٔەو: ڕاضااتەقیُە َیاایەە یاابٌ ثاإَٔی 
 كەضی دٔٔەو: نە ئبضۆی چبٔەڕٔاَیذا ْەڵطإكۀت دەكابتە ثە

ْاااااااۆی تیػاااااااكذاَۀەی ٔێُەكااااااابَۀە قۀارەی ثااااااإَٔەكەی 
ێكاای دەضتُیػاابٌ دەكرێاات  غااێٕازی يۆَااۆدرايی تەَیااب تەكُیك

یۀە ثە ەغیعری َییەە ثگرە ْۆ ٔ ئبيبَی ٔ ڕۆغاُبییەكە نە ڕێاگ
قاإٔڵی ثەدٔای دۆخ ٔ دۆزیااُۀەی دەَگاای ٔیژداَاای تاابك  ٔاتە: 

 كەضی یەكەو ثكۀێت 
نتااإٔریە یاااابٌ ئەضااااتێرەی ٕئەفطااابَە ٔەك دەرثڕیُێكاااای ك

ئەدەثی  فەَتبزیب جۆرە ئبضۆ ٔ ضەرچبٔەیەكە ثاۆ ثبغاتركردَی 
ْێُااارأەە تاااب نە  َاااذا ثاااۆ ئۀە ثەكااابرجیٓااابٌە نە ضاااەرەتبی ثٕٔ

یۀە ثە ْەقاااااای ەت ثااااااگەٌ ٔ پااااااێچۀاَەی ْەقاااااای ەت ەڕێااااااگ
ْەڵطاإكۀت َەكەٌە ْۆیەكاابَی ثەْەقی ەتگەیػااتُیع ثااساٍَ ٔ 
ضاااەرچبٔەكبَی ثُبضاااٍ  دٔاتااار ئەفطااابَە چاااۆٌ پەیٕەَاااذیی ثە 
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ڕاضااااتەقیُۀە ْەیەە یاااابٌ ڕاضااااتەقیُە چااااۆٌ پەیٕەَااااذی نەگەڵ 
 ئبضااۆ ٔ ضااەرچبٔەكەدا   ڕٔٔ ئەفطاابَەدا درٔضاات دەكاابت  نە

دەدات  ياارۆ  چااۆٌ ٔێُاابی ئبضااۆ ٔ ضااەرچبٔە ٔ ڕٔٔدأەكە 
نە ْەياابٌ كردەغااذا زياابٌ چاابٔەڕٔاَی خەیاابڵ دەكاابتە  ەدەكاابت

خەیااابڵێكی داْێاااُەرە جااإاٌ ثەكااابری ثٓێُێااات  ثەْاااب ٔ ثُەيااابی 
ئەفطبَەی كۆٌ ٔ َٕێی نەَبٔ ْەقی ەتە تبكییەكەداە یابٌ ئبضاۆی 

ۀە  ضااااإٔڕی ثەردۀايجااااإٌٔ ئۀ ژیبَاااااذٔٔەت یچااااابٔەڕٔاَی
گرَگیاااذاَەی .ی غااابعیر ثە پێٕیطااات زاَیااإە  نەو گرَگیاااذاَەدا 
ضااااەرَی دەثێااااتە تێڕاياااابٌ  دٔٔ ثُەياااابی ضااااەرەكیی غاااایعری 
يۆَۆدرايی نەو ئەزئَٕەدا پەخاع كارأٌە ئۀاَایع )ٔێاُە( ٔ 

اضااتەكردٌ(ٌ  نە كااۆی َبٔەَااذ ٔ خاابڵی دەقەكەداە ئەو دٔٔ ڕ)ئب
ثبزَەیی دٔٔثبرە دەثُۀە ٔ نە گەغاەكردَذا ثُەيبیە ثە غێٕەی 

ئبضااااااتێكی ْەضااااااتی پەرٔەردە دەكەٌە ْێااااااسی َٓێُیاااااای دەق 
ی پەرٔەردەكااااردَەكە دەداتە یخەضااااڵەت ثە ئبضاااات ٔ چااااۆَیەت

گۆڕیُۀەی پەیٕەَذیی َێٕاٌ ْێًب ٔ ْێًبپێكرأ نەضاەر ئبضاتی 
يبَااابدا نێاااك َسیاااك دەثاااُۀەە نەضاااەر ئبضاااتی زيااابَیع دٔٔر 

اضتەیەدا تیػكی غایعرییەت نە ثُیابد ٔ ڕٔٔ ئبدەكۀَۀە  نەو د
غێٕاز ٔ ترپە ٔ ئابٔازدا زیابد دەكابت  نە دەقای ئەدەثیاذا زيابٌ 
َیػااابَەیەكە نە َیػااابَەكبَی دۆخگاااۆڕیٍە ڕاضاااتۀخۆ كرۆكااای 

 دۆخگۆڕیٍ َییە  
ثااىە ئەو غاابعیرە نە غاایعری  تااب ئۀ ضاإُٔرەی يااٍ ئبگاابدار

ری َٕێجەخػاااای كٕردیااااذا دەضت ێػااااخەر ٔ داْێااااُەری غاااایع
ثەرە  ثەرۀ َبٔەَااذ ثگاارێتە ەيۆَااۆدرايییە  پێٕیطاات ثاإٔە ڕێااگ

ثەاڵو نەو غیعرۀە ْێڵی كۆتبیی كێػب ٔ گەغەی پێ َەداە یابٌ 
َەیتاإاَی ثیكاابتە ٔەرچەرخاابٌ ٔ دیاابردەیەكە یاابٌ ئەزياإَٔێكی 

 ذاكاارأە ثەضااەر غاایعری َٕێجەخػاای كٕردیااذا  نەگەڵ ئۀەغاا
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ئبیاااذیۆنۆژیب ٔ  ْۀڵاااذاَێكی كەيااإێُە ثااإٔ ثاااۆ ئااابزادثٌٕٔ نە
ئێطاااااااتێتیكب(ی ثااااااااێگەرد   -ثەرْەيٓێُااااااابَی )كرۆكیجااااااإاَی 

ثەردۀايجااإٌٔ نە َٕٔضااایٍ ٔ ثەرْەياااسۆریە يبَاااب ٔ دۆخااای 
داْێُبٌ َبگەیەَێتە ثگرە داْێُابٌ خاۆی غاكۆيەَذیی ئەدەثای ٔ 
دۆخێكاای غااكۆيەَذیی يرۆەاابَەیە  خٕدأەَااذەكبٌ نە ضرٔغااتی 

ثەرْەو ْێُااب ٔ ضااەرەتبیی یەكەياایٍ درٔضااتجٌٕٔە ئەفطاابَەیبٌ 
خااااابٔەَی گرَگااااای ٔ پیااااارۆزییەە ئەو دەقە ثااااابیەخی زۆری ثە 
ئەفطاااابَە ٔ َٓێُیاااای ئەفطاااابَە دأە ٔ ْەضااااتی ئبغااااكراكردَی 

ػای نە َێإاٌ ٔێُەكابٌ ٔەك یتەقبَذٔٔەتۀەە پەیٕەَاذیی ْەضتی
َبٔەَاااذ ٔ ْبٔضاااەَگییەك ڕاگرتااإٔە  ئەو َبٔەَاااذە خەيڵیااإی 

ُەیی ٔەك: ضایًرخە چەَذاٌ قٕٔڵجَٕٔۀەی ئەفطبَەیی ٔ ْبٔٔێ
ْٕيبە ضەيەَذەرە ئبگردزە گیابی َەياریە ئەژدیٓابی حۀتطاەرە 
دەڵەدێٕی يەيككێإە ئابٔی ڕەظ ٔ ضا یە ئەغاكۀتی پەرییابٌە 
ضااُذٔٔقی ئەجُااذاٌە پاابڵۀاَی تەَبفجاابزە ئەض ەڕەغاای چاإارپەل 
ضاا ی    تاابدە ئۀەی گاارَگە نەَاابٔ ْەياإٔ ئەفطاابَەكبَذا ثەدٔای 

 بتەكبَیذا دەگەڕێت يبَب ٔ دۆخی ژیبٌ ٔ پێكٓ
ئەفطبَە نە فۆريە چەغُبٔچەغُەكبَذاە ڕاچڵەكابَی نە َابخی 

ی ثاااإٌٔ درٔضاااات كااااردٔٔەە ثسەیەكاااای نە یژیاااابٌ ٔ چااااۆَیەت
نتااااإٔریی ٕڕٔخطاااابری زۀی َەخػاااابَذٔٔەە دیاااابردەیەكی ك

ٔ چاااب.كییەكی گػاااتییە  غاااتێك َیااایەە كە ثٕٔثێااات ٔ  ەكاااۆيەڵگ
ضاااااتی نەَااااابٔ تۀأ ثٕٔثێااااات  نەو ثەردۀايیااااایەدا زيااااابَی ْە

ئەفطاااابَۀە درێااااژ دەكاااابتۀە ثااااۆ گەیػااااتٍ ثە جبٔیااااذاَی ٔ 
ثەْێسكردَی ڕۆحای ئەفطابَە نە جەضاتە ٔ دەرَٔٔای يارۆ  ٔ 
ثەرزكردَۀەی ثۆ ئبضتی خٕدأەَذ ٔ ْبٔٔێُەیی يرۆ   ٔەك 

ثەكابری دەْێُێاتە  ەنتٕٔری كۆيەڵگٕضەرچبٔەی ثُەڕەتی ثۆ ك
ۀايیاااای ْەيیػااااەظ .ی ثەرۀ گۆڕاَكاااابری دەكاااابتۀەە ثەرد
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ئەفطاااااابَەظ پەیٕەَاااااااذیی ثە تێگەیػااااااتٍ ٔ پێٕیطاااااااتییەكبَی 
َێٕاٌ ثەغاەكبَی َٕٔضایٍ  یٔە ْەیەە ٔەك ْبٔئبْەَگیەكۆيەڵگ

ضاإٔدی نااێ ٔەردەگرێاات ٔ ثەردۀاياای ثە ضاإٔڕی ياابَۀەی 
 دەدات  

نە ثەكبرْێُبَی ئەفطابَەدا ٔا دەكابت ئەفطابَە پەیابيی َإێی 
كەش ثگەیەَێاتە  ثەجێ ثٓێُێت  ثۀەی كرۆكیجإاَی ثە ْەيإٔ

َەریاااااات دەپػااااااكُێت ٔ نێاااااای دەكااااااۆڵێتۀە ٔ يەغاااااا ی ٕداث
كرۆكیجٕاَییبٌ نەضەر دەكبتە ثەيەظ ثەرْەيی خاۆی دەخابتە 
ضەر ْێڵی درێژثإَٔۀەی ئەفطابَۀە  ئەفطابَەظ پێٕیطاتە ثە 
ٔریااابییەكی ثەردۀايۀە نێااای ثڕٔاَاااذرێت ٔ يااابيەڵەی نەگەڵاااذا 

 ثكرێت  
ٌ نەگەڵ كەرەضااتەكبَی تارپە ٔ ئاابٔازی ْبٔتەریاات ٔ گَٕجااب

تۀأی ثااااإٌٔ ٔ ثَٕٔۀەرەكااااابَیۀەە  ئبضاااااًبٌە ئبضاااااًبٌ ثە
ڕۆڵێكاای ئێجگاابر كاابریگەر نەو ئەزياإَٔەدا دەثیااٍُ  دەیاابَٓێُێتە 
دٔاَااااااذٌ ٔ خبضاااااایەتی يرۆەیاااااابٌ تێااااااذا پەیااااااذا دەكاااااابت ٔ 

دەدات خبضااااایەتەكبٌ ْبٔضاااااەَ  ٔ  دەیبَٕرٔٔژێُێااااات  ْۀڵ
  ذأأی يرۆەااااثەرأرد ثكاااابت نەگەڵ ياااارۆ  ٔ ْەقی ەتاااای تە

ئەفطااابَە نە ضاااەرەتبی درٔضاااتجَٕٔیۀە ثە غاااێٕە ٔ فاااۆريی 
ٔ كااابریگەریی خاااۆی  ەجۆرأجاااۆرۀە ْااابتٕٔەتە َااابٔ كاااۆيەڵگ

ضەپبَذٔٔەە كە ضەردەيی َٕٔضیٍ داْابتە نە غاێٕە ٔ فاۆريی 
جیااابٔازتردا داڕێاااژرایۀەە ثەاڵو نەَااابٔ ْەيااإٔ َٕٔضااایُەكبَذا 

ٔ ڕەگەزەكاابَیۀە  تبیجەتًەَااذیی خااۆی پبراضااتٕٔەە ثە پێكٓاابتە
ٔەك ثااإَٔێكی تەيەَاااذرێژ ٔ كااابریگەر دەَبضااارێتۀە  ڕۆحااای 

ْاۆی ْێًاب ٔ  اضاتە كارأە ٔ ثەڕئەفطبَە ثە غێٕەیەكی ثبظ ئب
خااإازۀە ٔردەكااابریی غااایبٔی دەضاااتەثەر كاااردٔٔە ٔ ڕازی 
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زیُذٔٔثَٕٔۀە پێػُیبز دەكبت ٔ دەیٓێُێتە ثەر زەیاٍە ثەاڵو ثە 
 َبضیٍ  تۀأی چەيكی زیُذٔٔثَٕٔۀە َب

كااردۀە ٔ ئبياابدەو كااردە نە  چیرۆكەكاابَیى كااۆ ٢٢٩٢ضاابڵی 
ثەڕێاااااإەثەرێتیی چاااااابپ ٔ ثشٔكااااااردَۀەی ضااااااهێًبَیە ٔەك 
كۆچیرۆكێااك ثە َبَٔیػاابَی: )ئەضااتێرە ثەرزە( چاابپ كااراە كااۆی 

 چیرۆكەكبٌ ثریتیٍ نە ثیطتَٕۆ چیرۆك  
ٔەك  ە(٩٤٢٣ -)دڵااااااااذارەكەو پاااااااابیسە گۀاڵەیەك َیاااااااایە  

ئەزئَٕی یەكەيی: )ضەاڵا غٕاٌ(ە  ئەو  كرأە كۆغیعری چبپ
ئەزئَٕەظ كۆی ئۀ غیعراَەٌە كە نە ڕۆژَبيە ٔ گۆەبرەكبَذا 
دٔای ئەزياإَٔی یەكەياای ثااشٔی كااردَٔٔەتۀە  نۀ ضاابتۀەی 
غیعرەكبَیى َبضایٕەە ٔەك غابعیرێكی ڕاضاتەقیُە ٔ پاڕ غاكۆی 
داْێُاابٌ َبضاایٕيە  ثااۆ چێااژی تاابیجەتیی خااۆو ٔ ئەغاا ی غاایعر 

دەكاااااردۀە نە  دەكاااااردوە ْەر غااااایعرێكی ثاااااشٔ ئۀەی پاااااێ
دەي براضات ٔ نە َێٕاَیبَاذا خإێُەراَە تێیابٌ  ذاكتێجخبَەی خۆي

كرۆك ٔ ثُەيب ٔ كبكڵی يەثەضت  یڕادەيبو ثۆ ئۀەی چبٔدێری
ثااااكەو ٔ ثااااساَى تااااب   ڕادەیەك نە ثەرزثاااإَٔۀە ٔ داكۀتُااااذا 

 ثَٕٔۀە  دەیجیُى  ئەَجبو ٔەك كتێجێك كۆ
ێطااااتب نە دەرۀەی َیػااااتًبٌ دەژیە یاااابٌ ئەو داْێااااُەرە ئ

دەرثەدەرە  ڕەَاااگە دٔٔر نە َیػاااتًبَیعە ٔەك: َااابنیە حااابجی 
گااۆڕغەریجی ٔ پػااتگٕێخرأی  قاابدری كااۆییە ٔەفاابیی    تاابدە ثە

ثًرێاااااااتە َیػاااااااتًبٌ: دەضاااااااەاڵتی َەتۀەیااااااایە ضااااااابدەتریٍ 
پێذأیطااتییەكبَی ژیاابَی ثااۆ داثاایٍ َەكااردە ثەاڵو دٔای يردَاای 

ۆی داْێُابَی دەخإات  غاكۆی داْێُابٌ خەو ثۆ گاۆڕی پاڕ غاك
تاابكە غااتێكە پێٕیطااتە دەضااەاڵتی َەتۀەیاای ثیااری نااێ ثكاابتۀە  
پێٕیطتیػاااە نەَااابٔ غاااكۆی داْێُااابٌ ٔ كەژأە ٔ ڕێٕڕەضاااًیذا 
ثااژیٍ  داْێااُەرە ئەگەر نەثەر چۀاغااەكبر ٔ ثەدگااۆیی نێخُجیاارە 
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ئبيبژەكٕێر ٔ پبغخبپەرۆكەكبٌ نە َیػاتًبَی خۆیاذا ضابدەتریٍ 
تییەكبَی ژیبَی ثۆ دەضاتەثەر َەكرێاتە جیٓابٌ فارأاَەە پێذأیط

 ْەر ثبٔەغە   ەیبٌ ثبٔەغی زڕدایكە ئەگەر گەريیع َەثێت
 
 
 

 ر َجذِِ ڕثبا  ضّ 
 ْۀنێر ٢٢٩٢كبََٕٔی دٔٔەيی 
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 شەوێك لە شەواًی سیورخ

 ئەيػۀ تەَیب ْەر يٍ ٔ تۆیٍ 
 ضی ئبيێسی غۆخی تەزیٕی زریبٌ ٔ ٔەرە ثب ثب

 و ٔ ّ ختبەگەی 
 گۆيە ثێذەَگەكبٌ ثكەیٍ  

 ٔەرە ثب ثبضی غەپۆنی خۀنێكۀتٕٔی 
 نەغی جۆگەنەكبٌ ثكەیٍ  

 ضەیرو يەكە
 ئەو ئەغكۀتە زۆر تبریكە ٔ َبيُبضیۀە 

 ضەیرو يەكە
 ثب گڕی َبٔ دڵیػت ثى 

 َەيتذیٕە ٔ َبغًُبضیت 
 ٔ دڵێتی چۆٌ دەضٕٔتێ! كەی ضٕٔتٕٔ ئبگبی نە گڕی َب

 كەی زۀی ئبگبی نە ثٕڕكبٌ ْەیە تب َەتەقێتۀە
 گٕێى ثۆ ْەڵخە 

 ئەيػۀ ْەر تەَیب يٍ ٔ تۆیٍ
 ٔەرە ثب ثبضی ْیچ غتێك
 ثۆ یەكتری َەكەیٍ ٔ ثیر 
 نە ْیچ غتێك َەكەیُۀە 

 يی ضبرد ّ خكەی ثباڵی تبەگە ٔ 
 نەثەر ْبژە ٔ ك یی خۆیبٌ 

 نە قطەی ئێًە تێذەگەٌ 
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 و غٕٔرەیە زۆر ئەضتٕٔرە ئە
 ْەردٔٔ دیٕیػی دۆزەخە 

 ئیتر ثۆچی جێگەگۆڕكێ نەگەڵ كەضی تردا ثكەیٍ
 ئێًە ْەتبٔ دەيبَطٕٔتێُێت ٔ ئۀاٌ 

 ثۆ ْەتبٔ خۆدەضٕٔتێٍُ 
 ئەيػۀ دَیب نەَبٔ دەضتًب 

 ْۀیرێكی ْەاڵتٕٔە 
 ْەرچی چۆَێكی دەغێهى 
 نەَبٔ تۀَٕری يێػكًذا 

 یب َبثێت! و زیبتری تّ خَبَێكی  نە
 َبزاَى ثیذەو ثە دەيی كبو يبضیی ئبرەزٔٔيۀە 

 گٕێى نێ ثگرە 
 كە تەَیب ثى داڵەكبَی زیۆضى نێ دۀرٔٔژێت 

 ضی ٔ جگەری ئبرەزٔٔەكبَى دەردێٍُ
 تەَیبو   ئەيػۀ ضێ غۀە ثە

 تەَیبو ٔ گٕێى نە ترپەی پێی دڵە زیُذاَییەكەيە ثە
 نە ژٔٔرەكەی ئۀدیٕيب 

 َی پیبضە دەكبت ضێ غۀە تبكٕ ثەیب
 دێت ٔ دەچێت 
 دێت ٔ دەچێت 

 چبٔەڕٔاَە 
 ئەگەر ئەيػۀ 

 يبَ  ثە ڕٔٔتی 
 ثێتە ثەردەو پەَجەرەكەی كۆغكی گەردٌٔٔ 

 ثچێت ٔ يبچێكی ثكب ٔ
 تبڵێ نە قژە خبٔەكەی ثٓێُێت  
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 چٕارپەنی ئەژدیٓبی ثبزی 
 ئەو ڕۆژگبرەی پێ ثجەضتێت 

 گٕێى نێ ثگرە 
 ب ئێطتبیع نەغی ئەغ ە يەيكخۆرەكەو ت
 چرۆی ڕَٔٔبكی دەردەكب ٔ 

 پڕ ثە دَیبیەك ئەضتێرەی ڕەَگبٔڕەَگی ثۆت گرتٕٔە
 گەر ثێت ٔ ثًُبضیتۀە 

 پڕ كۆغت ٔردەئەضتێرە ٔ 
 گەريە تبضەی كچۆڵەكەی غۀاَی خەڵٕەتى دەكەو 

 كەی ثیطتٕٔتە 
 ضیًرخێك پەڕٔثبڵی خۆی داثێت ثە گۆغتخۆرەكبٌ ٔ

 نەثەر دەضتیبٌ داَیػتجێت 
 ر ڕٔٔثبر .غەی غەكەتی خۆی ثكبت ثە خەڵٕٔز ٔئەگە

 ڕأچییەكبٌ ثۆ َبٔ يێرگی گەريەيبچی 
 كبريبيسەكبٌ ثەرێت ٔ

  ێی چُبراٌ ْەڵكێػیخٕێُی ض  خۆی نە
 ڕٔٔثبر َییە 

 ئەگەر ضیرٔاٌ ثٕاری كبرٔاَی خەڵٕٔز
 ثذات ٔ ث ەڕێتۀە

 ضیرٔاٌ َییە
 گٕێى نێ ثگرە

 ئەيػۀ دڵەكەو گۆيێكە 
ەر نەغی خبيۆغی ئەو زەيیُەدا ڕاكػبٔە ٔ دەریبیەكە ثەض

 غەپۆل دەدا 
 چبٔەڕٔاَی ْەڵطبَی .فبٔی گریبَە ٔ َەضرۀتٕٔە 

 ئەيػۀ ضەرو گۆيی يەَذە 
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 ْەر گۆيی يەَذ دەزاَێ چۆٌ ٔردەيبضی 
 نەَبٔ نەغیب زأزێ دەكەٌ
 ثبٔەڕ ثە ئبٔی خٕڕ يەكە 

 ْەر گۆيی يەَذ دەزاَێت چۆٌ 
 ێػی ٔ َبزی تبەگە ثباڵثەرزەكبٌ ثك

 ثۆ ثبٔەغی ثچكۆ.َەی 
 كبَییە چبٔكبڵەكبَیبٌ ثەرێتۀە
 ئەيػۀ تەَیب ْەر يٍ ٔ تۆیٍ 

ٔەرە ثب ثبضی غۀاَی ثەفر ٔ يبَ  ٔ دڵذاریی خۆيت ثۆ 
 ثكەو 

 ْەئٕ غۀێ كە كۆ  دەكەو 
 تۆ غۆخێكی 

 ثە پبڵتۆیەكی ڕەغۀە 
 تێكەڵ ثە ثبراَی غۀی گػت غەقبيەكبَی ثەغذا 

 دەثیت ٔ خۆت 
 ە غۀقی .یتی زەردی ن

 تبضەكبَى دەپبرێسیت 
 كە دەتگەيێ 

 ثبراٌ ئیتر دادەكبضێت ٔ دەڕٔات ٔ َبتػٕاتۀە  
 تب ڕٔٔثبرەكبٌ َەتەزێٍ 

 تبٔەكٕ گۆی يەيكەكبَت دٔٔ گٕڵەثەفریُە َەگرٌ 
 َبتػٕاتۀە  

 دڵی يُیع گڕەیەكی ئەغ ی ضباڵَی تەَیبیی خٕأەَذە 
 نە ْبٔیُب 

 پُی دەضت نەگەڵ پەریی خر
 ثەفرا تێكەڵ دەكبت 
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 ئبٔو ئبگرپەرضتێكە 
 نە ثیبثبَب چبتۆڵی خۆی ْەڵذەدات 

 چَٕكە ضیًرخ تب ئبگر گەريتر ضەيب 
 نەضەر پٕٔغی ْێالَە ٔغكەكەی ثكب 

 ئبرايتر ضەر ْەڵذەثڕێت ٔ 
 ثبڵ ثەیەكب دەدا ٔ ثبٔەظ 

 ثە نەغی ئبگرا دەكب
 ضیًرخ ْێالَە نە چیهكەی داری دۆزەخ درٔضت دەكب

 گڕی گرت  كە
 تبكٕ ثبراٌ َەیػٕاتۀە خەفە َبثێ ٔ 

 غۀچراغی گەرداَەكەی غبزادە َبدۆزرێتۀە 
 گٕێى نێ ثگرە 

 ئەيػۀ دَیب ئەغكۀتێكە 
 َە كۆتری ترش چیُەی تیب دەكب 

 َە جبڵجبڵۆكەظ دەتٕاَێت دەرگبكەی جۆاڵیی ثكبت 
 ثە  ٔەرە ئەيػۀ نەگەڵًب

  ئەو ئەغكۀتە َەثێت ثرٔٔضكە دەي ێكێت
 چَٕكە ْەتبٔ 

 تبكٕ ئۀْب 
 نە چبٔەكبًَۀە تیػكی ضەر ثكبت ٔ

 َەتٕاَى ثیػبريۀە 
 دەضت ثۆ ْەرچی ئبٔێ ثەرو 

 نەَبٔ نەپًب دەثێتە يػتێ خۆڵەيێع
 ثە ٔ ٔەرە ئەيػۀ نەگەڵًب

 نێى تێجگە
 چۆٌ نەَبٔ دڵی ضیًرخب
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 ڕەَگی دەریب غیُبیی چبٔی ئبضًبَە ٔ
 ەضتی غەپۆنٍ گۀْەرەكبَی ئەضتێرەی دەضتەيۆی د

 چۆٌ گػت كشٔڕۆژَەیەكی ئەو زەيبٔەَذی ثبراَە 
 نەَبٔ خۆیذا داَە ئٕرٔٔی دَیبیەكە 

 كە دەتەقێت 
 كۆتبییەك درٔضت دەكب ٔ 

 گەرداَەی يهی خبًَە 
 گەردٌ زراەەكەی گەردٌٔٔ نەَ  دەكبت ٔ

 تەَیب ضیًرخ دەتٕاَێ ثیذۆزێتۀە 
 دەگٕێ ثگرە نە جریٕەی ئەضتێرەكبٌ 

 ت چۆٌ ثبضی یەخطیریی خۆیبٌثساَی تب
 ثەدەضت ثبزَە ثۆغەكەی 

 يەدارەكبَۀە دەكەٌ
 خۆ گػت كەضێك ضیًرخ َییە 

 تب نەَبٔ گڕی ْەتبٔا 
 ث ۀێتۀە ٔ َەضٕٔتێت 

*** 
 

 ی خۆيۀە ەجێگ ئەيػۀ نە
 ٔەك ْەيیػە زیُذاَییەك 

 ضەر ْەڵذەثڕو
 ضەیری ئەضتێرەكبٌ دەكەو

 ئەو ئبضًبَەو 
 تبریك ٔ نیُجە

 گۆڕ ٔەكٕ 
 یەك  گۆڕۀغبری یەك ثە
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 ئەضتێرە كسەكبٌ دەدا
 نچێكی خۆی دأە ثەضەریبَب ٔ 

 ثێذەَ  
 ضەیریبٌ دەكبت 
 ضەیریبٌ دەكەو

 ضەیرو دەكبت ٔ 
 دە.قەی ئبضًبَى نەضەر دادەخب

 و  نەترضب چبٔ دادەخّ
 ثبثە ئەيػۀ نە خۀيب ثٕٔ 

 چٕار ئەضتێرەی گەغى ثیُی 
 نەگەڵ ٔردەيبضییەكبَب 

 ٔیبٌ دەكرد ٔ دەزرٔٔقبَۀەغەڕەئب
 ثٕٔو ثە يبضی 

 ْەڵًبتێُى ثە ئەضتێرەكبٌ دەكرد ٔ 
 ْەڵًبتێُیبٌ پێ دەكردو 

 ثە چٕاردەضتە 
 ثەرۀ حۀتەثەقەی ئبضًبٌ 

 دەیبَجردو 
 نۀێ دەضتیبٌ نێ ثەردەداو ٔ دەكۀتى 

 دەثٕٔو ثە كشٔكٕڕەیەك
 ْەڵذەكػبيۀە ثۆ .یبٌ 

 اڵو ثبثە  ثّ
 بزاَى یب حۀتەو ثٕٔ جبری غەغەو ثٕٔ َ

 دەضتیبٌ نێ ثەرداو ٔ كۀتى 
 ثبڵى نێ َەڕٔا ْٔەرچەَذو كرد پەڕ

 ْەرچەَذو كرد 
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 َە ضیًرخێ 
 َە پەرییەك  َەثٕٔ 
 دەضت ثذاتە ثەرو 

 ترضبو ثبثە 
 گریبو ثبثە 

 ْبٔارو كرد 
 ْیچ كەش ثەدەَگًۀە َەْبت 

 زۀیى ثەقەد چبرۆگەیەك نێٕە دیبر ثٕٔ 
 كەش دیبر َەثٕٔ 

 ئبضًبٌ ثیرێكی تبریك ثٕٔ
 چەَذو دەكرد َەدەگەیػتًە ثُەكەی 

 ئێطتب ٔ ئۀضبیع َەگەیػتى 
 زڕثراكبَى كراضە خٕێُبٔییەكەيیبٌ ثردۀە ٔ

 ثە گٕرگبَخٕاردٔٔیی نێرە جێیبٌ ْێػتى! 
 چم غۀ ٔ چم ڕۆژە ئێطتب 

 نەَبٔ گەدەی َەْەَگێكذاو
 دەكٕڵێُرێى ٔ َبكٕڵێى 

 ضەر ْەڵذەثڕو 
 دیبر َەيبٌٔ ئەضتێرەكبٌ 

 َە ثەیبَی ٔ َە ئێٕارە  
 َە يبَ  ٔ َە ضبڵى نێٕە دیبر يبٔە ٔ

 دەزاَى ئەيبَە كەی دێٍ ٔ دەچٍ  َە
 ثە ئبضًبَێكی ئەضتٕٔر ٔ

 ٔەكٕ ثیر قٕٔڵ ضەرۀخٕار 
 ٔەك دارثەڕٔٔیەكی ٔغك 

 ْەڵٕاضرأو 
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 يٍ دارثەڕٔٔ َیى ٔ كەچی 
 زۀیذا  دەيۀێ ڕەگ ثە

 داثكٕتى 
 َەيردٔٔی ئەو خبكۀەدڵی گەرو ٔ  نە

 ئبٔ ْەڵًژو 
 ثیكەو ثە خٕێٍ ٔ ضەرنەَٕێ 

 جەضتەی ثریُذاری ئۀی 
 پێ ئبٔ ثذەو 

 يٍ ڕەْێڵە َیى ٔ كەچی
 دەيۀێ ٔەك ثبراَی غەضت 

 دایجكەو ٔ ڕاَۀەضتى 
 تب نێٕی ٔغكی غەقبر ٔ 
 ثریُەكبَی ضەر جەضتەی 

 كچە غۆخی ئەو خبكە غەقبر غەقبرە 
 ئبٔ َەدەو ٔ 

  َەغۆيۀە
 ڕاَۀەضتى  

*** 
 

 ی خۆيۀە ەجێگ ئەيػۀ نە
 ضەر ْەڵذەثڕو 

 ضەیری ئەضتێرەكبٌ دەكەو 
 ضەیرو دەكەٌ

 و  چبٔ دادەخّ
 دارثەڕٔٔی ٔغكی نەغی يٍ 
 ضەرثەرۀخٕار ْەڵٕاضرأە ٔ
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 ئێطتب ثەدەو گػت غەپۆنێكۀە دێت ٔ دەچێتۀە
 ئۀەی دەيٓەژێُێ ئێطتب 

 َە دەریب خۀَەكەی جبراٌ 
 ٔثبرە خٕڕەیە َە ئۀ ڕٔ

 كە يٍ خۆو دایە دەيیۀە 
 ئۀ َەیجردو 

 خۆت دایە دەو ڕٔٔثبرۀە ٔ
 پػتی ڕٔٔثبر چەيبیۀە َەگەیػتی

 خۆت دایە دەو زریبَۀە ٔ
 زریبَی ضەخت 

 ٔەك كۆترێكی دەضتەيۆ
 گەڕایۀە َبٔ .َەكەی ٔ داكبضێ 

 خۆت دایە دەو 
 يی ضبڵێكی ثریُ  ٔ َەْبتۀە ّ خ
 یتی و ْەڵیگرتی ثردّ خ

 غۀ درەَ  داْبت ٔ َەثٕٔی 
 ٕتًبٌ ضجەیُێ دێیتۀە گ

 ضبڵ درەَ  داْبت ٔ َەثٕٔی 
 ٕتًبٌ ثەْبرێ دێیتۀە گ

 ثەْبر َەثٕٔی 
 ْبٔیٍ َەثٕٔیت ٔ گڕەكەت 

 َۀَەيبيە تیُٕٔەكبَی دەپڕٔٔكبَذ 
 زضتبَێكی تەڕٔتٕٔظ ثٕٔ

 دَیب ثەرگی ض ی ٔ ضبردی 
 ثەفرێكی زۆری پۆغیجٕٔ 

 ادٔ ضبرد نە ثەرگێكی ض ی
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 چٕاردەضتە  ثە
 و ّٔ خضیرٔاٌ ٔ زریبٌ ٔ 

 يەرگێكی َبكبو ْێُبتیبٌ 
 دارەيەیتەكەت كۆڵەگەی 

 خێٕەتەكبَی ْۀاری ضبڵی دڵذارییەكەيبٌ ثٕٔ 
 كگُەكەت ثەفری تەَكی 

 ژێر كراضی ئۀ كچۆڵە ثەْبرە ثٕٔ 
 كە خٕێُەكەی ثەفیڕۆ چٕٔ

 چبٔەكبَت ئەضتێرەكبَیبٌ دەژيبرد 
 َبْبت ٔ  ئەضتێرە نەثٍ

 چبٔی تۆیع تەضكیُی َبْبت 
 ئەيػۀ ثەدیبر .غەكەتۀە داَیػتٕٔو 

 گەنەگٕرگی ثرضیی ْەئٕ یبدگبرە تبڵ ٔ ضٕێرەكبٌ 
 نەَبٔ ثەفر ٔ ثەضتەڵەكی ئەو غۀەدا

 دۀرو دەدەٌ
 قەپبڵی ثرضی نە جەضتەی ضڕو دەگرٌ

 ضەر ْەڵذەثڕو 
 ضەیری ئەضتێرەكبٌ دەكەو 

 ضیُگی ئبضًبٌ ٔ 
 دڵی يٍ 

 ی زايەكبَۀە ترٔٔضكبیی دەدەَۀە ەجێگ نە
 ثەدەو غەپۆنی تبریكی غۀگبرۀە

 دەْەژێٍ ٔ ژێر َبكۀٌ 
 ئەيػۀ ثەضەر زَجە چۆڵەكەی ْەَبٔيب 

 ثەفر دەثبرێ 
 ثەفری دێریُی ئەغ ەكەت 
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 ْەئٕ نٕٔتكە ٔ 
 َطێكبَی دەرًَٔٔی داگیر كردٔٔە  

 ثەری َبدات
 ئەيػۀ ضٕپبی ثەفر پۆل پۆل 

 ێُی يبَگەغۀی جٕٔتجٌٕٔ ٔ نە داي
 نێك داثڕاَۀە 
 دێُە خٕارێ 
 ئەيػۀ دڵى 

 ٔەكٕ چۆنەكەی تبزەفڕ 
 چبٔەڕٔاَی ڕۆژثَٕٔۀەی ثۆ َبكرێ

 نەَبٔ ضُگًۀە ثێئبراو 
 خۆی ْەڵذەدات 

 نەضەر نكی پیرە دارتٕٔیەكی گەريیبٌ 
 خۆی دەگرێت ٔ 

  ەدەجریٕێُێ ٔ خۀی َبی
 گەردتبكٕ دەثێت ثە كۆرپە يبَگێكی ثێ

 َەْەَگی غۀ 
 ٔەك گەردەنٕٔنێك ثۆی دێت  

 ْەڵی دەنٕٔغێ ٔ 
 ثەرۀ خٕار 

 ٔەكٕ ثۆ َبٔ ثیرێكی قٕٔڵ ثەرۀەثێت 
 ْەرچەَذ دەكبت 

 دەضتی نە ْیچ گیر َبثێ 
 خۆی پێٕە ثگرێ 

 َٕقى دەثێ 
 ڕادەپەڕو 



 137 

 َە خۀە ٔ َە يۆتەكەیە  
 َە ٔڕێُەی دەو گەريەتبی تەَیبییە

 ێیەت غۀە ٔ تبریكی ئەو ڕ
 ٔەك ڕەغًبرێكی ثریُذار 

 خۆی نە .غەی ٔەكٕ ثەفرت ئباڵَذٔٔە 
 ْەڵت دەگرو ٔ 

 تەَیب ضەر ْەڵذەگرو  ثە
 ثۆ كٕێ دەڕۆی

 نێرەو  ئب
 كە ئیتر دأە تیػكەكەی 

 پێذا دەْبتی پطبٔە 
 ئەغكۀت گەرٔٔی َەْەَگێكە 

 نٕٔغت دەكب ٔ 
 ْەڵذەخسێی 

 دَیب تبریك ٔ زەنكبٔە 
 ە َبچێ ثۆ ثبَە یەك نێرۀەْیچ ڕێگ

 ئۀ ترٔٔضكبییەی دەیجیُی 
 غۀچراغێكی دزرأی 
 گەردَی دیهە غبزادەی
 ٔاڵتی ثەفر ٔ ْەتبٔە 

 ئێطتب نەَبٔ گەدەی ڕەغە َەْەَگێكی 
 دەریبی زٔڵًبتب خُكبٔە 

 نێت تێك َەچێ 
 ئۀە ئبگری غٕاٌ َییە 

 قەدپبڵی غبخێكی گەردَكەغۀە پێكراثێ  ثە
 يبڵە ْەژارێكیع َییە 
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 ٔی تێ ثكەی ڕٔ
 نێت تێك َەچێ 

 ئۀە ئۀضەری ئەغكۀتی
 دۆزەخەكەی دۀرت َییە 

 ڕٔٔی تێ يەكە 
 ْیچ كٕێیەكت َبگەیەَێ  ثە

 يەڕۆ 
 ڕأەضتبٔی 
 و ّ خڕەغًبری 

 ثباڵی َۀَەيبيی گػت  نە
 ڕۆژ ٔ غۀاَت ئباڵٔە 
 .تب دێت ٔ  َە ثبڵُذەی ئبٔاتێك ثە

 َە غُەی ثب 
 دەَگێكی خۆغت ثۆ دێُێ 

 ەْۀرەكبَیع دٔٔرٌ پەڵ
 ثەرزٌ ٔ پەرت ٔ ثشٌٔ 
 ئەو ثبیە ثبی ثبراٌ َییە

 گەر ثػجبرێت پەڵە َبدات 
 ئەو خبكە زۆر تیُٕٔترە 

 نۀەی ثەو ًَەثبراَە 
 قەڵەغەكبَی ضبڕێژ ثێ 

 ئەو دڵە زۆر پبیسترە 
 تەَیب یەك گٕڵ  نۀەی ثە

 ثەْبر ثۆ جەضتەی ثٓێُێت 
 نێرەدا كە ئیتر ْەر خۆت ٔ خۆتی  ئب

 كەضیع َییە گٕێت ثۆ غم كب 
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 كە ثێذەَ  ثٕٔی 
 )غۀە ٔ دَیب ٔەكٕ زٔڵگت ضیبپۆظ(ت ثۆ ثڵێت ٔ 

 ثە ثبضی كچەئبضكەیەك داثیُت كبت
 كە ضجەیُێ 

 نەَبٔ ڕەزێكذا 
 نە پێچێ 

 ئەو دَیبیۀە  یثەدزی
 )ضەری كبضت ثخەیتە ضەر دڵی َەريی( ٔ 

 خۀێكی خۆظ ثتجبتۀە
 گەر ئەو ئەغكۀتە َەْەَگە 

 ْەڵیػت ثٓێُێتۀە 
 ڕٔٔی  خۆرا ْەڵُبیەت ٔ  تبزە چبٔت ثە

 نەغی نە دۆزەخ خٕٔضبٔی 
 ئەو ٔەرزە تەڕٔتٕٔغەی تۆ 
 ثەرگەی گەريبكەی َبگرێت 

 تب پەرییە ثبڵذارەكبَی یَٕٔطیع
 ئەو َبٔەیبٌ جێٓێػتٕٔە

 ضێجەر نە نەغی تۆ َبكەٌ 
 یت ٔ نەغت یتۆ ثریُذار َ

 يی ضٕٔر ٔ ّ خضەرتبپب ْەر 
 ی ڕەغی خٕێُ

 نێ دەچۆڕێ 
 ی خۆيۀە  ەجێگ ئەيػۀ نە

 ضەر ْەڵذەثڕو 
 یەك یەك پەردەكبَی دڵى 

 نەضەرخۆ دادەدەيۀە 



 141 

 يۆيی یبدە ثەضٕێكبَت 
 ْەڵذەكەو

 ثیر نە غۀە تەيبٔییەكبَی ثبراَت دەكەيۀە 
 َە ثێ تۆ اڵئەو كٕٔچە ٔ كۆ

 گەاڵڕێساَی خەزاَە
 ثبراٌ  ێگەاڵڕێساَە ث

 ثێ تۆ  ئەو كٕٔچە ٔ كۆاڵَە
 دڵەكەو ثە چۆڵی ئێطتب 

 غۀی گۆڕضتبَە ثێ تۆ 
 گەر ئبضًبٌ دەثٕٔو 

 َەيذەْێػت 
 ئەضتێرەكەی تۆ ئبٔاثێ 

 گەر گریبٌ دەثٕٔو 
 َەيذەْێػت 

 چبٔەكەی تۆ پێى ئبغُب ثێ 
 گەر ثەدەضت يٍ ثٕایە ْەرگیس 

 ئەو دَیبیە 
 ٔەْب َبثٕٔ  

*** 
 

 ئەيػۀ 
 تەَیب خۆو ٔ 

 يُبڵییەكەی خۆيى 
 ًبٌ نە دَیب كردٔٔە پػت

 پێكەغیعرێكی تب َیٕە
 نە پێػًبَبیە ٔ َبزاَیٍ 
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 چۆٌ ثەضەر ئەو ْەئٕ دڕكەی 
 ئەو ثبخچەیەدا ثەغی كەیٍ 

 یب يٍ يەضتى 
 یب ئەيػۀ نە ضەدەكبَی
 ضەْۆڵجەَذاَۀە ثێذەَ  
 ثە تبقی تەَیب داَیػتٕٔو 

 َبزاَى ثۆ َەْبتۀە
 ئۀضبكە يٍ گەنگبيێع ٔ 

 خڕی ئۀ گۆيێكی يەيك
 ثەْبرە ثٕٔ 

 ثەدیبریۀە دادەَیػتى 
 چبٔەڕێی گٕڵەغیعرێكی َەيری ثٕٔو

 چبٔەكبَی ْەڵجێُێت ٔ دەضتی ثخبتە َبٔ دەضتى 
 یب يٍ يەضتى 

 یب ئەو دَیبیە دەضتبڕە 
 زۀی تبیەك ٔ ئبضًبَیع تبیەكەی تری

 دڵی ٔەك ْەتبٔ ْەاڵتٕٔو 
 دەْبڕێت ٔ 

 دەیكب ثە تەرزەی ئبگر ٔ 
 برێُێ ثەضەريب دایذەث

 َە چەتری ئەغ ێكى پێیە 
 ثً برێسێ 

 يەو ّ خَە ئەو خٕێُجبراَی 
 پێ ڕادۀەضتێُذرێ ئەيػۀە 

 دەيۀ ضەدەی .فبٔ ْەضتبَێكی ٔ ڕەَ  
 نە ثیبثبَێكی غبرا 
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 پەیكەرە يۆيی غیعرێكی َیگبكبڵى 
 ثە ثەرچبٔيۀە تیرثبراٌ كرا ٔ 

 ثێذەَ  ثەرۀ يەیخبَەی دڵتەَگی 
 ڕۆچٕٔو ٔغە ڕەَگسەردەكبٌ 

ئەيػۀ كە دەضت ثۆ پێكەغیعرە ضبردەكەی ثەردەيى 
 دەثەو 

 دەضتى نە .غەی كٕژرأی خۆو دەدا ٔ 
 نٕٔتى نە ثەردی ضیسیگی غۀ دەكۀێ ڕادەچەَى 

 ْیچ كەضێك ضەیری يٍ َبكب 
 تەَیب پػیهەیەكی ضەرخڕی 

 ضًێڵطٕٔتبٔ َەثێ 
 نەثەر 

 يەقبڵەیەكی پڕ نە خەڵٕٔزا َٕٔضبٔە 
 ەْبتۀە َبزاَى ثۆ َ

 غۀێكی ٔەكٕ ئەيػۀە ثٕٔ 
 كە ئەَكیذۆ ثە َبخی زۀیذا ڕۆچٕٔ 

 ڕۆیػت ٔ چەَذ چبٔەڕێى كرد 
 ئێطتبكەیع ْەر َەْبتۀە 

 یبدو(  )ئەگەرچی ڕۆیی قەت َبچێ نە
 دٔٔ غیع غیعری دٔاَسە گەزی ٔ 

 یەك چبرەكە چیرۆكێكی ْبٔچەرخبَە 
 پهە ٔ ٔغەكبٌ یەك ثە یەك

 جێگٕنهەكبَی ضُگیبَى 
 پیػبٌ دەدەٌ

 پبغبٌ چۆنەكەئبضب 
 فڕكە دەكەٌ
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 كە دەيۀێ ثباڵ ثگرو ٔ 
 يُیع نەگەڵیبَب ثڕۆو 

 پێیەكبَى دەثُە دٔٔ پبیەی كۆَكریت 
 ثە زۀییەكۀە دەنكێٍ 

 ئەو زەيبَە زەيبَی ْەڵگڕیٍ َییە
 خۀَەكبٌ ئبگرثبراٌ كەٌ

 ئەو ئبضًبَە نە قٕڕقٕغى درٔضت كرأە  
 ی َبتٕاَی ثبڵەفڕێی تیب ثكە
 ْیچ يەنی ئبگری َییە 

 ثبڵەفڕێی تێذا ثكب
 ئەو زەيبَە زەيبَی غیعری .ڵە 

 تەَیب ئبضٍ دەزاَێ قۆَبغ نە كٕێیە 
 كٕا دڵێكی ئبضُیُی ٔەك يەتبڵى ثۆ درٔضت كەٌ

 ْەرچی غیعری جگەرگۆغەو ْەیە ثیجەٌ 
 ْەرچی غیعرو ْەثٕٔ ثردیبٌ 

 تەَیب ثەردێكیبٌ دايە دەضت 
 زەيبَی قبتٕقڕییە 

 ثڵێی ثەردێكى دەَێ تبٔەكٕ  گەر
 ضەری خۆيی پێ ثػكێُى 

 دەڵێٍ َییە
 ئەيػۀ تەَیب خۆو ٔ خۆيى 

 نە يەیخبَەی چۆڵ ٔ تبریكی غیعرێكی داخرأا داَیػتٕٔو 
 .يذا   َە گریبَێ دێ ثّ

 پێكەفريێطكێكی تبڵى ثۆ ثٓێُێ 
 تب تەضكیُیى دێ ْەڵیذەو 
 َە خەیبڵی خۆكٕغتُێك 
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 ثەراَجەرو 
 ضەر .ق ْەر .ق دەخبتە 
 نە دٔٔرۀە 

 پێكەكەیى ثۆ ثەرز دەكبتۀە 
 تبكٕ يُیع ثەدەو 

 زەردەخەَەی ثسڕكبٔی 
 ضەرخۆغییۀە پێكەكەو 

 تب دٔاچۆڕی ْەڵجذەو 
 ثۆ ْەر كٕێیەك ئۀ ثیۀێ 

 دٔای ثكۀو 
 ئەيػۀ حەز دەكەو ٔەك يبضی 

 ثە َبخی دەریب غیُەكەی 
 نەثیرچَٕٔۀەدا ڕۆچى 
 بَى .غەی ْەئٕ غیعرەك

 يە َبٔ ْەگجە غڕەكەی دڵًۀە  ثخّ
 نەگەڵ جٕاَی 

 گػت جٕاَەكبَی دَیبدا 
 ثیذەو ثە كۆڵًب ٔ ثڕۆو

 ْێڵى! ثەردەضتی گۆغتخۆراَی ئەو زەيبَە جێیُّ نە
 و ثەرۀ خٕارە ەئێطتب ڕێگ

 ئەَجبو یەكە ٔ ڕێ ْەزارە 
 َەكەی ثەر ثەدٔأە ثكەی

 ی ئەژدیٓبی ثەرۀ خٕار ەڕێگ
 ێكی كٕاڵٔ ڕۆدەچیرۀ خۀَی قیْەڵتەنٕٔغێ ٔ ثەر

  ِّٔ كە ئبٔڕ نەدٔأە دەدەي
 دٔێُێ تەيە ٔ 
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 ثبی زریبَە 
 كۆچی تەيەَێكی ضٕٔرە

 نەغت دەضت ٔ پێیەكبَت 
 جێ دەْێڵێ ٔ 

 ضەرت چبٔە زەردْەڵگەڕأەكبَت ْەڵذەفڕێُێت  
 ثەرۀ چەيێكی زۆر تبریك 

 دادەخسێی 
 ڕۀەثەرازێكی ثرضی

 تبٔت ثۆ دەْێُێت ٔ تۆیع 
 ئبضكێك  ريّّ َ

 نەَبٔ خٕێُتب ڕادەپەڕێ 
 نەو غۀە يهئەضتٕٔرەدا 
 دەَگی ٔەك ثڵێطەی ئبگر 

 ثەرز دەكبتۀە ٔ 
 خۆی تێكەڵ 

 ثە نەغی ْێػتب َەَٕضتٕٔی
 ثەردی پەڵەْۀرەكبَت دەكبتۀە 

 ئەيػۀ دَیب 
 عەضب ٔ پبڵتۆكەی نێرە

 جێ ْێػتٕٔە 
 ثۆ ضەیراٌ چٕٔە یب َبزاَى 

 ٔە؟ یب ضەری خۆی ْەڵگرتٕ
 دٔێُێ ثیطتى 

 دٔٔ غێر ْۀاڵیبٌ دەپرضیت
 یەكێ ڕەظ ٔ یەكێ ض ی 

 ئۀ نۀێ ثٕٔ 
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 ئێطتب تەَیب
 عەضب ٔ ضەثیهەكەی َەثێ 

 ْیچی تری دیبر َەيبٔە 
 ثۆ ضەیراٌ چٕٔە َبزاَى 

 یب ضەری خۆی ْەڵگرتٕٔە 
 دەركی دە.قە(  ی)ئەی تریگەی يبَگی ض ی

 كٕاَێ ضەگیع دیبر َەيبٔە 
 ێ ثٕەڕێ تب يبَگێكی پ

 ئەو دەرگب پۆاڵییُبَە 
 ئەيػۀ نە كێ داخرأٌ 

 كهیهەكبَیبٌ .ی كێیە 
 ئەيە يەیخبَەی َبخێكی درەَگٕەختە 

 ی تیبیە ٔەك .غەی یْەرچ ٔا
 دٔكبَی گۆغتگرۆغەكبٌ 

 ضەرثەرۀخٕار ْەڵٕاضرأە 
 یب يٍ نەضەر ضەری

 خۆو داَیػتٕٔو ئەيػۀ 
 َبزاَى ثۆ َەْبتۀە

 ػە ٕتی تۆ نێرە داَیگ
 دەچى چۆنەكەت ثۆ دەگرو

 ْەزار ضبڵە ٔێُەكەت تەَیب غتێكە نەدیبر ضەرو ْەڵٕاضرأە 
 َەكەی ثەر ثەدٔأە ثكەی 

 كە ئبٔڕێك دەدەيۀە 
 َە ٔێُە ٔ َە دیٕارەكەیع 

 نە جێگەی خۆیب َەيبٔە 
 ثەو درەَگٕەختە َبزاَى 
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 كٕێ ثگەڕێى 
 ْۀاڵی تۆ نە كێ پرضى 

 را نەگەڵ   يێگەنە ْۀرێكی كۆچە
 خۆت دایە دەضت زریبَۀە ٔ ئۀ َەیجردی

 ئەيػۀ ئەگەر 
 ئەو دیٕار ٔ پەَجەرە ئبضُیُبَەی ئەيػۀە َەثٕایە 

 ڕەَگجٕٔ 
 َۆڵی غیعرێك ٕنەغی َەري

 خۆی نە نەغی ٔەكٕ دار ٔغكٓەاڵتٕٔو 
 ثطٕایە ٔ 
 ی زیُذٔٔثَٕٔۀەی كرديبیە ەتێر ئبرەق

 ئەو يێگەنە ْۀرە ئەيػۀ 
 ذەيبڵێ ثب ثەرۀ كٕێ ڕای

 كێ دەڵێ گڕكبَی ئەغ ێك 
 ئێطتب نێٕە ضٕٔرەكبَی ثۆو َەكردٔٔەتۀە تبكٕ 

 تێرتێر دەيی تێ ثُێى  
 ئۀیع ثۆ زگی دایكی 

 ْەيیػەییى ثجبتۀە 
 َبزاَى ثۆ َەْبتۀە

 ئۀضب ئۀ كبرٔاَطەرا ٔ 
 ی ْبتَٕەْبتی ئەغ ێك ثٕٔو ەيٍ ڕێجٕاری ڕێگ

 ضەرو دەخطتە ضەر ڕاَی 
 نەضەر پێڵٕٔەكبَى تب گٕڵەثەفریُە
 ضۀز َەثٕایە 

 ْەڵُبضبو
 ئەيػۀ ْەرچەَذ دەيۀێ 
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 نەو ضەگٕەڕە يۆتەكەیە خۆو ڕزگبر كەو 
 دەضتەكبَى 

 دەثُە دٔٔ دارخٕريبی چۆڵی ثیبثبَێك 
 چُ  نە زۀییەكە گیر دەكەٌ

 كە دەرگبو نێ َەكرێتۀە 
 گۆغتی نەغی ڕەغی دەرۀەو نێ دەثێ 

 .ا ثە پەیكەری َێرەئٕكێكی زەثە
 چبٔێكى نێ دادەگرێت ٔ 
 ضًتی خڕیى پیػبٌ دەدا

 يۀە  دەرگبكە دادەخّ
 ثۆ ژێرزەيیُێك 

 تَٕێڵێك 
 َبخی خۆيب دەگەڕێى  نە

 ثًگەیەَێت 
 ثە تەڕایی غیعرێك 
 ثە گەريی گریبَێك 

 ی يەرگێكی خۆظ یثە فێُك
 ئەيػۀ َە غبجٕاَی يەرگێك 

 دٔگًەی ضیُە ض ییەكەیى ثۆ دەكبتۀە تب يُیع 
 دەو يەضتییۀە ثیًژو ثە

 تب چی ڕۀەگٕرگ ْەیە نە دۀرەيذا 
 ثڕۀێتۀە 

 َە كچۆڵە َبيیٓرەثبَەكەی گەردٌٔٔ 
 دێتە .و ٔ خۆیى دەدا ثەدەضتۀە 

 تب دەتٕاَى تێكەڵی ثى ٔ ضجەیُێ 
 ثە دڵُیبییۀە نەگەڵ 
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 ڕۀەگٕرگی يەرگب ثڕۆو 
 تۆ دەیساَی 

 ثۆ پۆنەكۆتری غیعرو 
 و غبرە ضبختبَە ثە يُبرە ٔ گٕيەزی ئە

 ئبغُب َیٍ 
 چَٕكە دَیب ئەيػۀ ڕەزی 

 ضۆزاَییەكەی ئۆرۆكە ٔ 
 يەی نە دَیبدا َەيێُێ 

 ڕٔٔی تێ َبكەو 
 يٍ چبٔەڕێ ثٕٔو ئۀ ثێت 

 ثەڕێی نٕٔتكەی ضەختذا ثًجب 
 كەچی ئۀ ْبت ٔ ثێ خػ ە 

 ثەدیبر ضەريۀە ڕأەضتب 
 چبٔی ثڕییە .غەكەو 

 چەَذ چبٔەڕێى كرد َەثسٔا 
 طتب تەَیبیی خەریكە ئێ

 گۆ دەخب ٔ  دەضت ٔ پەَجەو نە
 ثە نێگەی ثەفرێكی ئەضتٕٔر 

 دايذەپۆغێ 
 تب نەثەر گەريبیی ئەيػۀا 

 َەتٕێًۀە ٔ َەثًە ْباڵٔ 
 ئەگەر ئەيػۀ 

 َەتٕێًۀە ٔ َەثًە پەڵەْۀرێكی ڕەظ 
 ئبضًبٌ ثرٔٔضكە نێ َبدا 

 ی ئەيػۀ یتبریك دَیب ثە
 ثەضەردەثب 
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 ئەيػۀ تەَیب
 يٍ ٔ ڕٔٔثبرێكی يردٔٔ

 ثەدیبر یەكۀە داَیػتٕٔیٍ
 .غەی یەكتر دەپبرێسیٍ 

 جبرێكیبٌ ئۀ ْەڵطب 
 دڵًب ثٕٔ يێك نەّ خْەرچی 

 نەگەڵ خۆیب ثردی ٔ ڕۆیی
 جبرێكیع يٍ نە تیُٕاَب 

 غ ی ّ يژو پێٕە َب ٔ چی ئ
 نە دڵیب ثٕٔ 
 ْەڵًًژی ٔ 

 ثەرۀ ٔغكیی ثیبثبَێكی دٔٔر ثردو 
 ٔەرزێكیٍ ئێطتب چبٔەڕێی

 جسيە ٔ پبڵتۆكەی نێرەدا 
 جێ ْێػتٕٔە 

 ثۆ ضەیراٌ چٕٔە َبزاَى 
 یب ضەری خۆی ْەڵگرتٕٔە 
 غۀێكی ٔەكٕ ئەيػۀ ثٕٔ
 ثەردەيًب ئبٔاڵە كرد  دەریب ْبت ٔ دڵی ضٕێری نە

 يەرگی گٕڵێكی تیب ثٕٔ 
 يٍ دەرو كرد 

 نەگەڵ ثەردێكب داَیػتى 
 تب گهەیی يەرگی نە . ثكەو

 ٔ پێػى كۀت  كەچی ئۀ زٔ
 داخی َەيری ثۆو گێڕایۀە

 ئەگەر دەریب 
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 َەتٕاَێ دەضتی پبیسێ 
 نە یەخەی گٕڵێكی ضەريب 

 ثكبتۀە 
 دەریب َییە 

 ئەگەر ڕٔٔثبر 
 ثەدٔای گٕڵێكی تیُٕا 

 ی ثیبثبَبٌ َەگرێ ەڕێگ
 ڕٔٔثبر َییە 

 يٍ ثەدیبر .غەكەیۀە داَبَیػى 
 ئەيػۀ تەَیب 

 يٍ ٔ كچۆڵەیەكی ْەرزەكبر 
 ثەراَجەر یەكتر داَیػتٕٔیٍ 

 يٍ چبٔەڕێی ئبٔڕێكی پڕ ئبرەزٔٔی ئۀ دەكەو 
 ئۀ چبٔەڕٔاَی پبضێكی 
 ْبت ٔ َەْبتی ئێٕارەی 

 ئەو غبرە قەح ەیە دەكبت
 يٍ ثەديەضت ٔ 

 ئۀ يەیخبَەیەكی چۆڵی قەراغ غبرە 
 دەتٕاَێ  ێك

 تێكەڵی یەكتریًبٌ كب ٔ 
 نێكًبٌ جیبكبتۀە ئەيػۀ  

 
 ثەغذا ٩٤٢٢
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 بە ڕووتی لەبەر باراًی لەزەتدا 
 ێدە ثجبر
 ێدە ثجبر

 تەَیب نەثەر ثبراَب دەرگبی 
 ئەو گەردَٔٔە دێًەرۆیەو نە ڕٔٔدا دەكرێتۀە 

   غیعرێكە ضٕٔتێُرأە 
 ٔا ئەيػۀ ثۆچڕٔٔك دَیبی داگرتٕٔە 

 يێكە ثەڕەاڵی ئبضًبٌ كرأە ّ خ  
 ٔا ئەيػۀ ضبیەقەی ضەْەَ  

 ضتٕٔە  دەرگبی دۆزەخی ثە
 ێدە ثجبر
  ێدە ثجبر
 ی يبضٕٔنكەكبَى نەثرضبَب یثب يبض

 ثەچكەكبَی خۆیبٌ َەخۆٌ 
 ثب كەفٕكٕڵی غیالٔگە ٔ ثبراَبٔی 

 ئبرەزٔٔە َەيرەكبَى 
 ٔغكە چەيی گَٕبْ ثػۆٌ  

  ێدە ثجبر
  ێدە ثجبر

 دەزاَی خٕا نە ثبراَب 
 ٔەك چۆنەكەی ضەريبثردٔٔ 

  خۆی دەْبٔێتە كۆغًۀە ٔ ئبگبو نێیە
 دەدات  دڵی نەَبٔ دەضتًب نەضەرخۆ نێ
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  ێدە ثجبر
  ێدە ثجبر
 ثبراَب نەغى  تەَیب نە

  ێ ٔڕیػە نەَبٔ نەغی َەريی ئەيػۀەدا دادەكٕت
 گەاڵكبَى 

 نەَبٔ ثشچەی تەڕیذا 
 ضٕٔر دادەگیرضێٍ ٔ ثەدەو 

 ْەَبضەی تێكەڵجَٕٔۀە 
 ْەڵذەثٍ ٔ 
 ْەڵذەچٍ ٔ 

 داَبيركێٍ 
 زیُذٔٔثَٕٔۀەی .غەيە ٔ  ثبراٌ ثبَ  ٔ خۆڵەيێػی 

 چبْٔەڵٓێُبَی َێرگسی خۀَەكبًَە
 ثبراٌ گیبَی ئبٔداری گػت قەڵەغە َبضكۆڵەكبَی 

 كچۆڵەی ئەو ضرٔغتەیە 
 كە دەيػٕاتۀە دەزاَى 

 چۆٌ ثەَبٔ ئبٔەڕۆكبَیب داثڕژێى ٔ ثچًە خٕارێ 
 ثب چەخًبخەت پەریی َەثبڵ ی غەثەق ثێت ٔ ئەيػۀ 

 ختٕٔكەی ْەتبٔو ثذات 
 ۆو دەزاَى خ

 چەَذ دڵذاریى نەگەڵ كچۆڵەی پبرأی 
 دەيۀ ثبراَذا كردٔٔە 

 چەَذ يبَ  حەزی نە يەنەی َبٔ 
 گۆيێكی غۀ ثەضبرەیە 

 ئۀەَذەظ گۆو حەز نە نەغی 
 ڕٔٔتی يبَ  دەكبت ٔ كەچی ثێذەَگیػە  
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  ێدە ثجبر
  ێدە ثجبر

 تەَیب نە ثبراَب چرۆ 
 يەيكەكبَی دەردەْێُێت ٔ ثە ڕٔٔتی 

 ب دەكبت ضەي
 ئەگەر َەثبرێی َبتٕاَى 

 و ٔ  ثۆ دەَگی دەَكەگەًَەكبَی َبٔ خبك ْەڵجخّ ێگٕ
 يە َبٔ نەپی ثچكۆاڵَەی ڕەگەكبَیبٌ  پەَجە ثخّ

 ئەگەر َەثبرێی َبتٕاَى 
 نەغى تێكەڵ

 ثە نەغی ئبٔداری ئەو گەردَٔٔە ثكەو  
  ێدە ثجبر
  ێدە ثجبر

 تب دەتٕاَی نەَبٔ گیبًَذا ثجبرێ 
 ضبتێكیع ثێت  تب ثۆ تبقە

 چبٔ ْەڵجٓێُى ٔ ثتٕاَى 
 تێكەڵ ثە قژە تەڕەكەی 

 جٕاَە ژَی ئەو ضبتەی خۆو 
 ثجى ٔ ثەضەر ضیُەیذا 

 ٔەكٕ چٕڕی غیر 
 دڵۆپ دڵۆپ ثێًە خٕارێ 

  
 ثەغذا ٩٤٢٢
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 كارواًی لەش بەًاو خۆیدا 
 ئێٕارەیە ٔ

 غەپۆل یبری ثە زەردێُەی دڵى دەكب 
 تریگەیەكی يبَذٔٔە ٔ

 ثبرگەی خۆی نێ دەخبت ٔ نەضەرخۆثبر ٔ 
 خۆی دەداتە دەضتی ئبٔی دەریبتۀە 

 ڕٔٔ نە ئبضۆی خۆرَػیُی 
 ئەو ڕۆژگبرە دەڕٔات ٔ ثەر 

 .ی كەَبرۀە َبكب   ثە
 َەیخُكێُی 
 يٍ دەزاَى 

 دەریب ئبگبی نە نێذاَی دڵی ْیچ يبضییەك َییە
 چبرو َییە 

 كەی ثبراٌ دەزاَێ ثەضەر كبو كێڵگەدا 
 ٔ دای دەكبت

 ڕٔٔثبری   ئبرەزٔٔیەك 
 ثەرۀ يُذاڵذاَی دەریبی دەثبتۀە 

 كەی چۆڵەكەی دەيۀپبیس 
 دەزاَێ كبيە ڕەْێڵە 

 پەڕ ٔ ثبڵی تەڕ دەكب ٔ پەكی دەخبت ٔ دەكۀێ 
 َەیخُكێُی 

 دەریب ثێ يبضی ضتەيە 
 َەیخُكێُی 
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 كێڵگەی نەغە َیبَەكەت 
 ثبراَی يٍ ْەڵُبكب ٔ  ێث

 كەیتە ژێر ئەگەر ئبٔی گػت دَیبغی ث
 ْەر تیُٕٔە 
 َەیخُكێُی 
 يە ّ خچۆنەكە  ێئبضًبٌ ث

*** 
 

 ێكچێ جٕاَ
 یجٕاَ

 جٕاَی
 ٔ چۆنەكەیەك نە غۀێكبٕئەگەر ْبت

 غۀێكی ضبردە
 ْبتە ثەر پەَجەرەی ژٔٔرەكەت ٔ ٔیطتی 

 نە چۆڕأگەی ْەڵًی غٕٔغەی پەَجەرەكەت 
 ثخٕاتۀە 

 دەری دەكەی 
 ئەگەر ثٕٔزاییەكەی نەغى 

 ڵێطەی پیرۆزی ئبگرداَەكەی نەغتذانەَبٔ ث
 ی تبریكی ثػٕاتۀە ۀیطتی تۆزێك گَٕبْی ڕێگ

 دەری دەكەی
 كەی كێڵگە ئۀەٌ دڵڕەقە 

 ڕٔٔی دٔاییٍ گۀاڵەی  دەضت ثە
 جۆزەرداَۀە ثُێت ٔ 
 دەضتی دڵۆپەثبراَێك 

 نە يەيبَی خۆی .ثەرێت



 157 

 ئەی پێى َبڵێی   دەریبیەك 
 یەئۀەٌ ثەرچبٔ تەَگە جێگ

 ەكی ثچكۆاڵَەی نە ثبخەاڵ َەثێتۀە يبضیی
 نەغی تۆ 

 جٕاَێ نەغی تۆ 
 ئبتەغگەدەی پیرۆزی غۀاَەی يُە ٔ

 تب ڕۆژ ْەڵذێت 
 َٓێُییەكبَی ئەغ ی تيب دەخٕێًُۀە

 دٔاییع چٕاريەغ ی نەَبٔیب دادەَیػى 
 َەيطٕٔتێُی 

 نەغی تۆ كێڵگەی ْەَگٕیُی زیُذٔٔثَٕٔۀەی .غەيە ٔ 
 ٔٔیەكی َٕێی ْەئٕ ضبتێك چرۆی ئبرەز

 تيب دەردەكەو
 َەيٕەرێُی 

 نەغی تۆ دەریبی غەقجردٔٔی 
 يەكبَی يُە ٔ ّ خدڵی 

 يرٔارییەكبَی كۆترٌ 
 ثەیبَییبٌ ثۆو دەگًێٍُ 

 يُیع ثٕٔزا ٔ دڵۆپە ثبراٌ ٔ يبضیى 
 حەز نە ئبگر ٔ نە كێڵگە ٔ نە دەریبی نەغی 

 تۆ دەكەو 
 يٍ خٕأەَذی ثب ٔ ثبراَی ثسٔٔتُۀەی 

 و ٔ گیبَی تۆ
 نە گػت پەَجەرە داخرأەكبَی دڵتۀە

 دێًە ژٔٔرێ 
 نە گػت درزە َەريەكبَی نەغتۀە 
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 تەڕایی دەدەو 
 تب قبرچك ٔ دٔيەاڵَی گػت ٔەرزەكبَت ٔەكٕ ژٌ 

 ثە جۆگەنەی غیر ٔ ْەَگٕیٍ 
 ئبٔش َەثٍ
 داَبكبضێى  
 تۆ َسیكی 

 ئۀەٌ َسیكی نێًۀە 
 ْەضت دەكەو ٔەكٕ ثبی ٔادە 

 دەكەیت ٔ گەاڵكبَى تەڕ 
 ڕەگەكبَى دەثی  ڵتێكە

 َەيخُكێُی  
 يٍ تیگەڕۆو َەيخُكێُی 

 ثًخُكێُە  
 

 ثەغذا ٩٤٢٢
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 159 

 
 

 تێكەڵبىوى
 ێئۀەتبَ

 ثب غۀیع ثێت ٔ ثب يەرگ 
 چٕار دیٕاری زۆر ئەضتٕٔر ثێت

 ڕێی تێكەڵجَٕٔى نێ ثگرێت
 يٍ دەیجیُى 

 ٔا ثەتٕێی ژێر كراضێكی ئێجگبر تەَك
 ٔ ْەَگبٔ ْەَگب

 نە نێٕاری گۆيە يەییٕەكەی دڵى 
 َسیك دەثێتۀە ٔ ْەتبٔ 

 كۆرپەیەكی قژزەردە ٔا نە ثبٔەغیب 
 خەریكە ڕەْێڵەیەكی خۆظ داثكبت ٔ  

 يە ٔغكەكبَی جەضتەی ثریُذاری ثػٕاتۀە  ٔچۆ
*** 

 
 ثب غۀیع ثێت ٔ ثب يەرگ 

 چٕار دیٕار ثێت 
 ئب نێرۀە 

 حەزو گڕێكی پیرۆزی ئبگرداَێكی َەيرە 
 ْەڵذەچێت ٔ

 ٔەك نەغی ضركی جٕإَٔیەك 
 كە نە كبرٔاٌ ثەجێ يبثێت 

 نەو غۀەدا 
 ضەيبیەكی پڕ نە غیهەی 
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 دۆزەخ نەضەر نەغی دەكب ٔ 
 دەيی گڕە ثۆ ضەثَٕٔی يەيكەكبَی دەثبت ٔ 

 يەيكەكبَیػی 
 ْەر یەك ثەقەد ْەَبرێكٍ 

 پڕ يبڵێكٍ 
 ثە چًكی ضٕخًە ڕەغەكەی 

 ێ ٔئەو غۀە دایبَذەپۆغ
 ثەرچبٔی يٍ ٌٔ َبثٍ ٔ چەَذ دەكەو  نە

 ضەر پەَجەی ضٕٔر داگیرضبٔی ئبرەزٔٔەكبَى َبیگەَێ 
 دَیب نە غیریُخۀدایە 

 خەريبَە خۀَی غۀحەزو 
 ثەَذەیەكی ثٕٔزاییە 

 ظ ثۆ ثڵێطەی جٕاَیی ٕٔكڕَ
 ئۀ دەثبت ٔ داَبكبضێ  

*** 
 

 زریبَە 
 زریبَە 
 زریبٌ 

 تەَیبیە كۆتری يبَگی ثێگەردی ئەو كٕردضتبَە 
 پەڕٔثبڵە ض ییەكبَی 

 ثەضەر نەغی داگیرضبٔیب ٔەكٕ ثەفر دەثبرێُێ 
 ئیُجب نەضەر ضیُە ٔ يەيكی 

 گڵى ٔ گۀز دەكبت ٔ گەرو َبثێتۀە 
 ێ ٔثٕڕكبَی دڵی ْەڵذەچ

 ثەفرەكە يۆڵەتی َبدات



 161 

 نەغی يُیع نەغی َەرضیطێكە تێكەڵ 
 ێ ٔثە نەغە ڕاكػبٔەكەی زضتبَەی ئەو خبكە دەث

 ٔەڕێ دەكەو َبثى ثە َێرگسێكی ئۀ غبخە ٔچەَذ چب
 جبرێكی تر نەَبٔ ثەفرۀە غیٍ ثى 

 چبٔو ثە خۆری كۆرپەكەی ثبٔەغی ثكۀێتۀە 
*** 

 
 ثب غۀیع ثێت ٔ ثب يەرگ 

 غٕٔرەیەكی ڕاضت ٔ چەپ ثێت 
 ڕێی تێكەڵجَٕٔى نێ ثگرێت

 ئێطتبكەیع يٍ ْەر دەیجیُى 
 گیبَی پۆنەكۆترێكی ض ییە دەيۀ ئێٕاراٌ 

 ثە زەردە ْەَبضەی  ڵێكەت
 ثبڵەخبَە ثەرزەكبَی نێٕاری غبر دەثێت ٔ َبثیُرێتۀە 

 دڵیػی دڵی كچۆڵە َەثبڵ ەكەی جبراَە 
 يبَ  ْەاڵتبٌ 

 دێتە ثەر پەَجەرەی زیُذاَەكەو ٔ ْەَبضەی 
 دەكبت ٔ  ڵجبيەكەو نێ نێ

 ثەری ضەیری ئەضتێرە چبٔكبڵەكبَى نێ دەگرێت 
 كە پێی دەڵێى غۀ ضەريبیە 

 ەرە ثبخەڵًۀە ٔەرۀ
 ثبڵ دەردەكب ٔ دەڕٔات ٔگڕ دەگرێت ٔ پەڕ

 درێژایی ٔەرزی تبریكی ٔ كڕێٕەی  ثە
 گَٕذە چۆڵەكبٌ چبٔەڕێی دەكەو 

 ْەر َبگەڕێتۀە  
*** 
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 ٔەرز دێت ٔ ٔەرز دەڕٔات

 تەيەٌ كٕرتە ٔ
 گٕڵەثەفریُەی ئۀ كێٕاَە دەرَەْبت 

 
 ثەغذا ٩٤٢٤
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  ێو ًاچ ێەی لە بیر دەچئەو شتاً
 جبر ثٕٔە  زۆر

 .ی كچێ داَبٔە ثۆ ضبتێ  دڵى نە
 اڵو پبغبٌ  ثّ

 ثیرو چٕٔە نێی ٔەرثگريۀە 
 ئێطتبیع 

 .ی يبٔە  نە
              *** 

 
 جبریع ثٕٔە 

 خۆو ٔ دڵى 
 يیٕاَی غۀی ژَێك ثٕٔیٍ 
 كە ضجەیُێ چبٔو ْەڵٓێُبٔە 

 دیٕيە 
 ْەرچیى ْەیە 

 خۆیب ثردٔٔیەتی  ڵنەگە ێدڵى غۀ
 ڕٔٔتی نۀێ جێی ْێػتٕٔو  ثە

 چەَذ جبرێكیع 
 نە ثبخچەیەكی .چەپذا 

 نە چبٔەڕٔاَیی ژٔاَی ئبفرەتێكب 
 ثیر چٕٔە ئێطتبكەیع  خۆو نە

 نۀێذا ْەر چبٔەڕٔاَى  
*** 
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 جبریع  ێْەَذ

  ڵێپەرێسێكذا نە چۆ نە
 ْێهكە قەتێی زۆرو دیٕە

 ٔیطتٕٔيە خێراكەو ثچى 
 ێُى ٔكشٔەكەو ثٓ

 ثكەو  ێپڕی ْێهكە قەت
 خۆغییب پێى ْەڵُگٕتٕٔە ٔ كۀتٕٔو  نە
 ترضب ڕاپەڕیٕو  نە

 فریبی پبرٔٔیەكی ْێهكەی 
 ثەیبَییبَیع َەكۀتٕٔو 

 ثگرە نۀاَەی یەكەيیع دٔاكۀتٕٔو 
*** 

 
 جبرێكیع نە دٔكبَەكەی َسیك يبڵًبٌ 

 غتێكی زۆر جٕاَى ثیُی 
 ێتۀە دايُبثٕٔ ثبٔكى ئێٕارە نە كرێكبری ث

 پبرەو ثذاتێ ثیكڕو 
 اڵو كە دیى ثە دەضتجەتبڵی ْبتۀە  ثّ

 نێی ثێذەَ  ثٕٔو 
 ئێطتب گەرچی گەڕەكەكەیػًبٌ َەيبٔە 

 جبر كە پبرەو دەثێ دەيۀێ  اڵو زۆر ثّ
 ثڕۆو ئۀ غتە ثكڕو 

 اڵو داخەكەو َبزاَى ثّ
 ی پێ دەڵێٍ  یيُبڵەكبٌ چ

*** 
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 ثٕٔو  ڵكە يُب

 دیٕارەكبَی حۀغەيبٌ 
 ێُذ ثڵُذ ثْٕٔ

 َەیذەْێػت ضەرەتبتكێیەك 
 ەكەی درأضێكەيبَذا ثكەو نكچە ثچكۆ ڵنەگە

 اڵو ئێطتب ْێُذە َسيە  ثّ
 ثەردەو ْیچ گەردەنٕٔنێكی 

 پبیساَەو نێ َبگرێت ٔ
 نە چبٔی ثەد ٔ ثەدكبراٌ 

 ێ َبي برێس
*** 

 
 ثٕٔو ٔاو دەزاَی  ڵكە يُب

 ئەو ژیبَە .پەڕەیەكی ض ییە 
 ُٕٔضى ْەرچییەكی تيب ث

 ێٔاو دێتە ڕ
 كە فێرثٕٔو ٔغە ثُبضى 

 زاَیى ژیبٌ 
 دەفتەرێكی غڕی پڕ نە 

 غەڕەپػیهەی زەيبَە 
 ی تەَیب ٔغەیەكی خۆغۀیطتی تیب َەيبٔە ەجێگ

 ثۆیە يُیع ْەرچی خۆغۀیطتیى ْەثٕٔ
 خطتًە َبٔ غیعرێكی ثێذەَ  ٔ َەئُٕضی 

 
 ْۀنێر ٩٤٣٢
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 چاوەڕواًی  ڵهەزار سا
 ضبڵ ثٕٔ چبٔەڕٔاٌ ثٕٔو ْەزار 

 ْەر دەْبتی ٔ َەدەْبتی  
 كبتێ ْبتی َە تۆ تۆ ثٕٔی 

 َە يٍ خۆو ثٕٔو! 
 َە تۆ نەیهە پڕ يەیهەكەی جبراَى ثٕٔی 

 َە يٍ فەرْبدە گێهەكەی ئبغ ت يبو
 كبتێ ْبتی 

 َە ضیًرخێك نەو َبٔە يبثٕٔ َە يُیع 
 ئیتر ئەژدیٓبی ڕۆژگبرو پێ دەكٕژرا

 ڕەَگبٔڕەَگت پێ ثێ  َە ثەْبر ثٕٔی ئەغ ی
 يی ثشٔ ٔ ثێذەَگت پێ ثێ ّ خَە پبیس ثٕٔی تەَكە

 َە ْبٔیٍ ثٕٔی نە ثشچەی ئبرەزٔٔتب ثًخُكێُی
 ت ٔ یَە زضتبٌ ثٕٔی تێر تێر ثەضەريب ثگری

 يەغخەاڵَی گڕكبَی دڵى داكۀێ 
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 ثڵێى ئیتر نەضەر ضیُەی خۆرَەدیذەی 
 تۆدا خۀو نێ دەكۀێ 

  يٍ ٔاو دەزاَی ئەگەر ثێی
 چبٔە غیُەكبَت ٔەكٕ 

 يەكبَی يٍ قٕٔڵ دیبرٌ ّ خ
 قژە زەردەكەت غەریجی ئێٕاراًَە 

 نەثەر تبەگەی تەَیبییب 
 دەيخٕاتۀە

 كڵ ەی ثباڵ داگیرضبٔەكەت ثەیبَییبٌ 
 خٕيبرغكێُی غۀاَی تبڵیى دەكب

 يٍ َەيساَی؟ 
 تەريی ثەفرەكەت قەڵەيی 

 دەضتٕپێی غیعرو دەغكێُێ
 ەئبزارترو غەریجییەكی نە ئبزار ث

 ثۆ دێُێ 
 ْەزار ضبڵ ثٕٔ 

 ثەدیبر غٕٔغەی يەرەكەة ٔ 
 غەراثی ٔەك 

 غۀ ٔ ڕۆژۀە دايبثٕٔو 
 كبتێ ْبتی 

 َە غیعر ثٕٔی ثًُٕٔضیت 
 َە يەضتی ثٕٔی ثًخۆیتۀە

 ئەی گەر ٔا َەثٕٔی ثۆچی پێت َەگٕتى 
 تبكٕ ثچى پەیًبَێكی َبپبكبَە 
 نەگەڵ ضۆزاَییە يەرگەكەی 

 جەضتى  ئۆرۆكی ژەْرا ث
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 ْەزار ضبڵ ثٕٔ 
 چبٔەڕٔاَیى درەختێكی ثباڵثەرز ثٕٔ

 ن ٕپۆپی غۆڕی ثۆ تۆ 
 درێژ دەكرد 

 تۆظ ثبراَێكی ٔغك ثٕٔی 
 چرۆكبَی غۀگبريت 
 دۀەراَذ ٔ َەدەْبتی  

 كبتێ ْبتی 
 گڕەیەك ثٕٔی نە زضتبَب

 چٕٔزەرەی ثٍ ثەفرەكبًَت 
 ْەڵ ڕٔٔكبٌ 

 زریبَێك ثٕٔی نە ْبٔیُب 
 تٕایتۀە  ْەر دەيٕدەضت

 ثٕٔیتە گریبٌ 
 ْەزار ضبڵ ثٕٔ چبٔەڕێت ثٕٔو

 كبتێ ْبتی 
 غۀێكی تبریك ٔ دٔٔر ٔ 
 پەَگبٔی تەَیبیی ثٕٔو يٍ 

 تۆظ ڕۆژێكی ضەر ثەرۀ خٕار 
 زاَی گەر ثێی ئیتر  يٍ ٔاو

 گەغكە ٔ خۆركٕێریى تٕٔظ دەكەی 
 كەچی ئێطتب تەَیبترو 
 نە كبَییەكی دڵتەَگی 

 گبكبَی جبراٌ! َسیك ثبرەگب ٔ ئۆردٔٔ
 تەَیبترو نە ئەضتێرەی ثەجێًبٔی ثەرەثەیبٌ  

 تەَیبترو 
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 نە غٕاَە ْەرزەكبرێكی 
 كێٕی دەغتی گەريیبٌ  غۀ ثە

 كێٕی غۀێكی ڕٔٔخبٔ  ٔێراَترو نە
 َە ئەيە تۆی

 ئەضتێرە ثباڵثەرزەكەی 
 جبراَى ثی

 َە ئەيەظ ضۆزە ضۀزەكەی يُە ئەيػۀ 
 كٕاَێ ئەيە زەيبٔەَذە 

 ثٕٔكی ٔاڵتەكەیكەی تۆ 
 ثەفر ٔ خٕێُی َبٔ غیعرەكەی گۆراَی

 كٕا يٍ ئبغ ە غێتەكەی ثباڵكەتى 
 ئەو ْەئٕ كۆترەثبریكە ٔ 

 ثەرخۆاڵَەی خۀَەكبَى 
 ثۆ نەثەر پێتب كٕژرأٌ 
 ثۆ ئەو گٕرگە ثرضییبَە

 ئۀْب دۀرەیبٌ نێ دأی 
 خۆ ثەفر ئەيػۀ ْیچ گٕێی نێت َەگرتٕٔە!

 ْەزار ضبڵ ثٕٔ 
 پ دڵۆپ دەڕژا ٔ حەزو دڵۆ

 ثەردی غۀی نەثەر پێًب كٌٕ دەكرد ٔ دەتٕایۀە 
 يٍ ٔاو دەزاَی ئەگەر ثێی 
 پڕ كۆغت ٔردەئەضتێرەی 

 ڕەَگبٔڕەَگى ثۆ دەْێُی 
 دارضتبَێكی پڕ ڕەَگى ثۆ دەْێُی 

 يژدەی يردَی خٕای جەَگى ثۆ دەْێُی 
 ئەو داڵ ٔ گەَخۆراَەت كەی ثَٕٔە یبٔەر 
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 كەی ثَٕٔە دۆضت  ئەو گۆغتخۆری ْەژاراَەت
 كٕاَێ دڵەكەی گەريیبَت 

 ثۆ ثەجێتٓێػت ٔ ثێ گریبٌ 
 خطتتە ثەردەضت دڵخۆرەكبٌ 

 خۆ .َەكەی يٍ نۀێ ثٕٔ
 پڕ ثٕٔ نە ْێهكە كۆتر ٔ يرٔاریی حەز ٔ ئبرەزٔٔ 

 تۆ غەریجی 
 ْەرگیس ثە گیبَی يٍ ئبغُب 

 ت یَەثٕٔیت ٔ َی
 يٍ غەریجى 

 َەثٕٔيە يٍ ْەرگیس ثەاڵگەرداَی ثباڵ جٕاَەكەت 
 تۆ خۀَێ ثٕٔی ْەزار ضبڵ ثٕٔ

 دەتًجیُی ٔ َەتًەثیُی 
 تۆ يەیێ ثٕٔی 

 ثە یەكەو ثبدە يەضتت ثٕٔو 
 تب ئێطتبكەظ

 َبيۀێ ثێًۀە ضەرخۆ 
 ٔەرە ثب ثچیُۀە كٕێطتبٌ 

 كٕێطتبَە ثەفریُەكەی ضەری يٍ ٔ 
 غۀكراضە تەَكەكبَی تەيی ثەر تۆ 

 ْەزار ضبڵ ثٕٔ چبٔەڕێت ثٕٔو
 ە ثۆ ئێطتبك

 ثۆ ْەرزە ئەغ جبزەكبٌ 
 پێذەكەَی 

 ْەر يُى ضۆفیی خبَەقبی
 ئەغ ە پبك ٔ خٕداییەكەی تۆ 
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 ْەر يُى يەضتی يەیخبَەی 
 ثباڵ نەخۆثبییەكەی تۆ 

 ضەد ئۀەَذەظ ثێٕەفبثی 
 دۀێی ْەر خۆغى
 ئەيە يُى 

 ئەيەو 
 ئەيە  

 
 ْۀنێر ٩٤٤٢
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 هي و تۆ كاتێك لە سەرەهەرگیي
 كە يٍ ٔ تۆ ثرادەر ثٕٔیٍ؟ 

 كەی ئەو دَیبیە ٔەْب ثٕٔ 
 رەقێك ثٕٔعەدَیب پێكە

 يٍ َیٕەی ٔ 
 تۆ َیٕەكەی ترت ْەڵذەدا  

 قٕٔڵ ٔ نەضەرەخۆ 
 خۀَی ڕەَگبٔڕەَگًبٌ دەثیُی ٔ نێكذەدایۀە 

 كە يٍ ٔ تۆ ثرادەر ثٕٔیٍ؟ 
 دَیب كبَی ٔ ڕٔٔثبرێك ثٕٔ 

 گرَ  َەثٕٔ 
 ی يٍ ثێ ٔ یكبَییەكە ْ

 ی تۆ یٔثبرەكەظ ْڕٔ
 كە يٍ ٔ تۆ ثرادەر ثٕٔیٍ؟ 

 دَیب دٔٔ كەَبر ثٕٔ 
 گرَ  َەثٕٔ 

 يٍ نۀثەر ٔ تۆظ نۀثەر ثیت 
 خۆغۀیطتی كەڵەكی فریبكۀتٍ ثٕٔ 

 كە يٍ ٔ تۆ ثرادەر ثٕٔیٍ 
 دَیب جٕٔتێ قۆَذەرە ثٕٔ

 تۆ تبكێك ٔ 
 پێ دەكرد  يٍ تبكەكەی دیى نە

 یخەف ثێذەَ  دەگەڕایُۀە يبڵەكەی خبڵە چ
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 نەگەڵ كبفكبدا دەثٕٔیُە 
 يجبری َبٔ ڕۆيبَێكی نەثیركرأ  ضیطركێكی غّ

 كە يٍ ٔ تۆ ثرادەر ثٕٔیٍ؟ 
 گرفتێك َەثٕٔ گەر تۆ 

 ضەرۀە َەيبثٕٔثێ ٔ ْیچ ئٕیەكت ثە
 ضەرت كیًیبثبراٌ كراثێت ٔ يُیع

 ضەرو ثبریجێ  ثەفری ْەئٕ دَیب نە
 ثبیذەرۀە 

 ە ثبدەرۀە چەرخٕفەنەكی ئەو زەيبَە ثەدفەڕ
 ثب ثڕۆیُۀە غۆڕجە تب پم ٔ پێ ٔ دڵًبٌ قٕڕأی ثكەیُۀە 

 چی نەو دڵە كەچەڵەی تۆ ٔ 
 نۀ دڵە ضەرض ییەی خۆو ثكەیٍ ئەيػۀ 

 ثبیذەرۀە 
 چەرخٕفەنەكی تەيەًَبٌ 

 ثگەڕێُۀە ئۀ ڕۆژەی 
 كە تۆ چبٔت ثە كچێكی جٕاٌ ثكۀتبیە 

 دڵی يٍ نێی دەپەغۆكب 
 یۀە ئۀ غۀە گەر يٍ زۆرو ثخٕاردا
 دەچٕٔ  تۆ ڕێی يبڵت نێ تێك

 گەر تۆ غیعرێكت ثُٕٔضیبیە 
 يٍ پەڕٔثبڵى نێ دەڕٔا

 ثبیذەرۀە 
 ئەو چەرخٕفەنەكە ڕٔٔڕەظ ٔ دٔٔڕٔٔە 

 ثەرۀ دٔا ثگێڕەرۀە 
 ثب ثچیُۀە ضەر كبرێس 

 نۀێذا پێكۀە ثًریٍ 
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 ی ْەَذەراٌ یَە غەریج
 ی كٕردضتبٌ یَە ئبزاد

 ثبراٌ َە ئەَگبل ٔ كیًیب
 َە چهچرا ٔ َە .فبٔی ثەْبرە ٔ َە زەيبٌ 

 ْیچی نە ئێًە َەگۆڕی 
 دٔٔ ثێئەقڵی ئەو دَیبیە 

 چۆٌ ْبتیٍ ٔاظ دەڕۆیُۀە 
 ثەاڵو حەز دەكەو پێع ئۀەی ثڕۆیٍ ٔ َەگەڕێیُۀە 
 تێر تێر )غۀە ٔ دَیب ٔەكٕ زٔڵگت ضیبپۆظ( ثڵێیٍ 

 ٍ ٔ ثخۆیُۀە یتێر ثگری
 ئۀضب ثۀپەڕی ثێذەَگی 

 ثڕۆیٍ ٔ َەگەڕێیُۀە  
 

 ْۀنێر ٩٤٤٢
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  وەرزش
 كە يُبڵ ثٕٔو ٔاو دەزاَی 

 خڕۆكی زۀی تۆپێكە 
 چۆَى ثٕێ ئبْٔب یبریی پێ دەكەو 

 كە گۀرەظ ثٕٔو
 زاَیى يٍ تۆپێكى 

 دَیبظ یبریكەرێكی َەزاَە 
 خٕاو دۀێ  نە

 نۀدیٕ گۆڵی كۆتبییۀە ڕەتى كبت
 ٔ ئۀضەری چیتر ئەيطەر 

 ئۀ گۆڕەپبَە َبڕێكەو
 ثەدەو غەقۀە پێ َەكبت؟

 
 َەرٔیی ٩٤٤٢
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 لەخۆبایی 
 دٔێُێ غیعرێكی ثباڵثەرز

 ْبتە .و ٔ ٔیطتی ثبضی گٕڕَەتەڵەكبَى ثۆ ثكب
 گٕێى نێ َەگرت ٔ ثە.ٔەو َب

 چَٕكە چبٔی ئبغ بَەو 
 ٌ ثە تەيی تەَك دەكبتْەر ضەیری نٕٔتكەی گەرد

 يەحبڵە ْێُذە داَبَۀێ 
 تب چبٔی ثۀاٌ ثكۀێ 

 
 َەرٔیی ٩٤٤٢
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 ًەیار 
 نە كۆَگرێطی دڵًب 
 تەَیب َەیبرێك ْەیە 

 ڕٔٔيب قٕٔت دەثێتۀە  ْەئٕ ضبتێك ثە
 ژیبَى نێ ئبڵۆز دەكب 

 ئۀیع چبٔە كبڵەكبَی يبَگە 
 ذا  نە غۀی ڕَٔٔی ثەْبر ٔ نە چٕاردەی

 
 َەرٔیی ٩٤٤٢
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 جیهاًی سێیەم
 نەَێٕاٌ چبٔی چەپی پبیس ٔ چبٔی ڕاضتی ثەْبر

 يٍ ٔەكٕ جیٓبَی ضێیەو خەریك يبٔو 
 َە ژێردەضتیى پێ دەكرێ

 خۆو دادەو ٔ خۆو ڕزگبر كەو  َە دەغتٕاَى تەَكەتەيێك ثە
 

 َەرٔیی ٩٤٤٢
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 بۆردووهاى 
 

 كبٌ كیػٕەرثڕی چبٔە
 َبزاَى ثۆ نەو دَیب ثەریُەدا 

 تەَیب نە دٔٔرگەی ثچٕٔكی دڵی ْە.ْە.ی يُب 
 دەتەقێتۀە ٔ ثە ثێذەَگی 

 دەدا  ڕاضت ٔ چەپى نێ تێك
 

 َەرٔیی ٩٤٤٢
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 غەریبی
 

 تب ڕٔٔ نە ئێٕەی قیجهەكەو َەكەو 
 خۀو نێ َبكۀێ 

 يی ثەفرأیی غۀاَى چبٔەڕٔاَى ّ خدرێژایی  ثە
  كەی خۆر ْەڵذێ

 ْەَذێ نە ڕەَگی ئبضًبَە 
 دیبری ثۆ دێُێ  چبٔ جٕاَەكەی ئێٕەو ثە

 ثەدەو خۀ ٔ ثەدەو يردَیػۀە ْەرگیس 
 پػت نەئێٕەی ئبزیس َبكەو 

 ڕٔٔۀ ئێٕە ثب ثًُێژٌ )نەضەر ئەو ئەغ ە گەر يبٔو( 
 كێ ثیطتٕٔیەتی دارثەڕٔٔ ڕەگٕڕیػەی خۆی جێ ثٓێڵێ؟ 

 كێ ثیطتٕٔیەتی
 پیر يەیخبَە
 بريبضی ڕٔٔث

 ئەضتێرە ئبضًبٌ جێ ثێڵێ!
 ڕیػەو نۀێیە ٕيٍ ڕەگ

 نە غبدەيبری خبكەكەی یەزداَۀە
 خٕێٍ ثە جەضتەيب دەگەڕێ 

 ثبڵی ٔەریٕ ٔ ْەڵكڕٔٔزأی تەيەَىٔيٍ پەڕ
 نەثٍ گٕێطٕاَە دٔٔكەاڵٔییەكبَی ئۀێذا 

 جێ ْێػتٕٔە 
 يٍ ڕۆحى نۀێ .ی ئێٕە 
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 ثە ئەيبَەت جێ ْێػتٕٔە تب دێًۀە 
 ٍ؟ ئەی َبثیُ

 نە زەردەپەڕا گػت ڕۆژێ
 كبزیٕەی ڕۆحێكی تەریٕ 

 تۀافی قەاڵی ضەرتبٌ دەكب 
 دەضت ثۆ ْێالَەی خۆر دەثب 

 نە چبٔی ئبزیساَیب
 نە ڕۆغُبیی خٕا دەگەڕێ 

 ئۀە يُى 
 ئەی َبثیٍُ 
 نە پەڕ غبرا

 كەپرێكی پەڕپٕٔت ثە چۆڵی جێ ْێڵرأە 
 غۀاَە يۆيێكی كسی تیب دەضٕٔتێ 

 ذٔٔی يُەئۀە گیبَی يبَ
 نە َسیكی ئێٕە َەثێ 

 ئۆقرەی َییە 
 ئەی َبثیٍُ 

 نە گػت كۆڕ ٔ ئبْەَگێكتبَب جگەرەی 
 يخۆر ثە ثێذەَ  ّ خدڵێكی 

 كس دەضٕٔتێ ٔ 
 ْەَبضەی ضبرد ٔ ضٕٔتبَی 

 ْۆڵەكەتبٌ پڕ نە 
 حەضرەت ٔ 

 ئٕيێذ ٔ
 ئەغ  دەكب 

 ئۀە 
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 يُى 
 ئەی َبثیطتٍ

 پێع ئۀەی ئێٕە چبٔاَتبٌ ثچێتە خۀ
 ەی ثبڵی ضیًرخێك دێكػ

 يبڵەكبَتبٌ نە يۆتەكەی 
 يەرگ ٔ ثەاڵ پبش دەكب ٔ 

 دەپبرێسێ  
 ئۀە يُى 

 ئەی َبثیٍُ 
 نە گۆغەیەكی تبریكی يەیخبَەكبَی نۀێذا 

 تەَیب جێ ْێڵرأە   يێسێكی چۆڵ ثە
 ئۀە يُى 

 نەگەڵتبَب دەخۆيۀە 
 نەگەڵتبَب دەگریى ٔ پێذەكەَى ٔ ضەرخۆظ دەثى 

 ٌثیرو يەكە نە
 ضجەیُێ نەگەڵتبَب دێًە ضەیراٌ 

 جێى يەْێڵٍ 
 يٍ ئێٕەو جێ َەْێػتٕٔە  
 قەت ئۀ خبكە جێ َبْێڵى 

 ئۀ خبكەی كە
 ڕۆحی غیعرەكبًَی نێیە 

 ئۀ خبكەی كە
 گۆڕی ئبزیساًَی نێیە 

 ثەیبَییبٌ زٔٔ گەر ضەرَی دەٌ 
 نە گۆڕضتبَەكەی پبییٍ غبرا تەيێك 

 تەيێكی ثباڵثەرزی ضەرض ی
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 ێكی ثێُبزی .پەڕا چەيبٔەتۀە ثەضەر گۆڕ
 دەگری ٔ َٕێژ دەكب ٔ

 غیعر دەڵێ 
 ئۀە يُى 

 ئب نۀێذا ثطتێ خبكى ثۆ جێ ثێڵٍ
 يٍ دێًۀە 
 دێًۀە يٍ 

 نەگەڵ ْۀری پڕ نە تبضەی ئبٔارەكبَب دێًۀە
 يێكب دێًۀە ّ خنەگەڵ تیػكی خۆر نە زەردەی ْەئٕ 
 نەگەڵ خريەی گەاڵڕێساَی دٔا غیعر ٔ 

 ٕيێذەكبَب دێًۀە ئَبغبعیرە 
 نەگەڵ ڕۆحە ضەرض ییەكبَب دێًۀە

 ْەر ثەفرێكی
 پەڕٔثبڵی ْەڵٕەریٕی فریػتەیەكتبٌ نێ ثبری 

 ثە پػكۆی فريێطكێك یبدو ثكەَۀە
 ْەر ثبراَی ئەغ ێكی پڕ َبيرادیتبٌ نێجبری 

 )دڵذارەكەو پبیسە گۀاڵەیەك َییە( ثخٕێُُۀە 
 ْەر كسەثبی )غٕرثەتكەظ ٔ عبجس(ێ دای

 ڕٔٔی زەردی ثرضێتیتبٌ  نە
 ْەر گڕەی ضۆزی غەریجیی

 پیرێكی ئبخرغەڕ خۆی كرد ثە ثبخەڵتبَب 
 ثیرتبٌ ثێ ئۀە يُى 

 يتبٌ نە يٍ كۀێّ خیبخٕدا 
 ضەد نەغكری عەرەة ٔ تٕرك ٔ عەجەيبٌ 

 نە دۀری ضبتێكتبٌ گەڕێ 
 ثیرتبٌ دەكەو
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 ضەد دیكتبتۆری يهٕٓڕ ٔ ئبخَٕذی گێم ٔ گەيژەتبٌ 
 ثێ  ثەقٕرثبٌ

 ثیرتبٌ دەكەو
 ضەد كۆغك ٔ تە.ری تبزە ٔ 

 تێهی ثەرزی پڕ چهچرا ٔ ضەيب ْۆْەزاراٌ 
 ثەقٕرثبَی خبَٕٔەقٕڕێكی ئۆردٔٔگب ٔ 

 گَٕذە ڕٔٔخبٔەكبَتبٌ ثێ 
 جرپٍ ٔ  یْەرچی گۆراَی

 ضەيگۆَیبی نە ْەزار َەزيەی ئێرە ْەیە 
 ثەقٕرثبَی ضبتێ ضۆزی ضەرخۆغیی ئبزیساَى

 ثیریبٌ دەكەو 
 دا دەرد ٔ ثەاڵی ئێٕە یبخٕ

 یبخٕدا ثرضێتی ٔ ضەريبتبٌ نە يٍ كۀێ 
 یبخٕدا چی فیػەكی ٔێڵتبٌ ْەیە ْەئٕی نە يٍ كۀێ 

 يٍ ثجًە ثەاڵٔەگێڕی غەڕی ثراكٕژیتبٌ 
 ثیرتبٌ دەكەو 
 یبدتبٌ دەكەو

 یبدی ئێٕۀە دەژیى  ثە
 ْەر دێًۀە 

 نەگەڵ یەكەو دەضكەَێرگسی دەضتی كچۆڵەكبَب دێًۀە
 )دەضتەی ْەڵ ەڕكێی ثباڵثەرزاَب( دێًۀە  نەگەڵ

 كبَی ەثۆ ضەر غبیی ٔ ضەیراٌ ٔ ضەیراَگ
 یبَب ەكچبَی خٕا ٔ كٕڕاَی ئێسدگ

 دێًۀە  
 

 َەرٔیی ٩٤٤٢
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 سىپای بەفر
 

 ئەيػۀ ْەئٕ ڕێچكەكبَی دەرًَٔٔی داگیر كردٔٔە
 ثۆ كٕێ دەڕۆو ْەر ثەفرە ٔ ْەر گٕڵی حەزيە

 ێ كۀتٕٔەدەڵێی ئب ئێطتبكێ خۀی ن
 ثەفری تەَیبیی 

 و ّ خثەفری 
 ثەفری تەيەَی ثێٕٓٔدە ٔ
 ثە َبيرادی ثەضەرچٕٔ 

 ثەفری ٔغە 
 ثەفری قەڵەو

 ئەيػۀ ثەفر ْەئٕ نٕٔتكە ثەرزەكبًَی داپۆغیٕە 
 يٍ چبٔەڕێ ثٕٔو ثەْبری تەيەَێكی تبزە داثێ  

 ثەفری كٕێطتبَبٌ خبڵخبڵی دٔٔری ئبزیساٌ ثچێتۆ 
 َە ئۀ ْبت ٔ 

 ەو ڕۆیی  َە ئ
 يٍ نٕٔتكەظ َەثٕٔو ٔ ثەفر
 پێع ْەئٕ دَیب نێى ثبری 

 خۆ يٍ كێٕیع َەثٕٔو ٔ خٕا
 چی ثەفری ْەثٕٔ تێًی كرد
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 يٍ ڕٔٔثبریع َەثٕٔو كەچی
 ثەضتەڵەك پێع ْەئٕ جۆگەكبٌ ثەضتًی 

 يٍ دارثەڕٔٔ ٔ چُبریع َەثٕٔو كەچی
 ْێػتبكە ئۀەل ثەْبر ثٕٔ كە گەاڵكبَى ْەڵٕەریٍ 

 َەثٕٔو ٔ ْۀر  يٍ ئبضًبٌ
 نە ْبٔیُب ثەری گرتى 

 يٍ ْێالَەی پەڕەضێهكە َەثٕٔو كەچی
 چۆڵی ثەجێیبٌ ْێػتى  ثبڵُذەی ئەغ  ْەر زۆر زٔٔ ثە

 زاَی  يٍ َەفبو ثٕٔو ٔ ٔاو
 ْەر كەنیخبٌ ٔ خبڵخباڵٌ ثەفرەكەیبٌ َبچێتۀە 

 يٍ ْەرزە ثٕٔو ٔ َەيساَی 
 كە نێى تۆرأی ئیتر ْەرگیس َبیەیتۀە

 ەَی ثەثێٕٓٔدە ٔ ثە َبيرادی ثەضەرچٕٔو ئەی تەي
 

 َەرٔیی ٩٤٤٣
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 چاوەڕواًن
 

 گٕڵەغیعرێك 
 ثٕٔ َبزاَى یب ثەڕاضتی ثٕٔ  نە خۀيب

 ْبت ٔ ثەضەر پەَجەی غُەی 
 تبزەئەغ ێك 

 دای نە دەرگبی دڵە چۆڵە داخرأەكەو
 تب يٍ دەرگبو ثۆی كردۀە 

 ۆییجٕٔ! ڕئۀ 
 ثەرايە ٔ پەڕەگٕڵێكی تۆراَی  تەَیب ثبراَێك
 جێٓێػتجٕٔ 

 كە ئێطتبكەظ نە پۆضتەكەيذا ْەر يبٔە 
 

 ٢٢٩٢َەرٔیی 
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 دواییي شەوەكاًی سیورخ
 

1 
 تب ئەيڕۆكەظ   

 ْەئٕ ڕۆژێك كبتێ كە ئێٕارە دادێ
 ثە یبدی عەغ ە جٕاَەيەرگەكەی تۆ

 پەردەكبَی دڵى دادەدەيۀە ٔ
 يۆيەغیعرێكی گەظ ٔەك چبٔەكبَت

 دادەگیرضێُى ٔ ثێذەَ  
 پػت نەو ضەردەيی گٕرگبَە دەكەو ٔ 

 ڕٔٔۀ ڕۆژئبٔا دادەَیػى 
 زۆر چبٔەڕێى كرد تبٔەكٕ كٕێراییى داْبت 

 ئێطتبكەظ خۆری خٕداكەی تۆ
 نێى ْەڵُەْبت

 تبزە ثەو درەَگبٌ غۀە
 ثەو درەَگە زەيبَە

 ثەدەو يەضتی ٔ َەضتییۀە 
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 وَە خۆر ْەڵذێ ٔ َە يٍ چبٔەڕٔاَی خۆر
 ثە يۆيە كٕژأەكبَی خۀَەكبًَب دەچًۀە
 .پەڕە ثە .پەڕە ْەڵیبٌ دەدەيۀە ثەڵكٕ 

 نەو غۀە ضبرد ٔ تبریكەی دٔا دٔاییب
 ترٔٔضكبییەك ثجیُى

 ْیچ دیبر َییە
 ٕتی نێرە داَیػە گ

 نەگەڵ یەكەيیٍ گسَگی خۆرْەاڵتُب دێًۀە
 ئێطتب ٔ ئۀضب َەيذییۀە

 تب ئەيڕۆكەظ   
 تێك كە ئێٕارە دادێْەئٕ ڕۆژێك كب

 ثە یبدی عەغ ە جٕاَەيەرگەكەی تۆ 
 پەردەكبَی دڵى دادەدەيۀە ٔ

 يۆيە غیعرێكی گەظ ٔەك چبٔەكبَت
 دادەگیرضێُى ٔ ثێذەَ 

 پػت نەو ضەردەيی گٕرگبَە دەكەو ٔ 
 ڕٔٔۀ ڕۆژئبٔا دادەَیػى

 ٕتىگخۆی پێی 
 كبڵٕكرچە ثەری داری زڕی ئۀاٌ
 ثۆظ ٔ ثەتبڵە پەیبيی پێغەيذزاٌ

 يٍ ثە خٕێُی ثبخچەی تەيەٌ ثۆت دۀَٕضى
 گەر یەك جبر ثیخٕێُیتۀە

 ئیتر پێٕیطتت ثە پبپۆڕ َبثێت تبكٕ 
 غیبریی پێ پەی ثكەی ۆدەریبكبَی ْ
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 ثب غۀیع ثێت ٔ ثب دَیب
 ئبگرثبراَی دۆزەخ ثێت

 يٍ دەیجیُى
 خۆی ثە پەڕەی گٕڵێكی ٔەریٕ پۆغیٕە 

 ێتب ثە ئبگری دۆزەخی يبرش َەضٕٔت
 تۆ ضەیریكە   

 ئەو گەردَٔٔە چۆٌ نە گۆيی
 قیڕی تٕأەی تبریكیی خٕدای جەَگذا

 تٕأەتۀە ٔ خُكبٔە
 ئۀە غیعرەە یب كۆَە دڵی عەغ ێكە

 ٔا ثە غًػێری جەنالدەكبٌ ئبٔەْب نەتهەت كرأە؟
 ئۀە ئبٔاتەكبَی يُەە یب ئبٔازەكبَی دأدە

 ٔا دڵی ئەيذیٕ ٔ ئۀدیٕ
 ثە تیری ڕق ضًێُرأە؟

 ەردثبراَەە ئبگرثبراَە ث
 غەيجبراَە ئەو گەردَٔٔە ئەيػۀ

 كٕا تبزە ثە يٍ چبرە دەكرێ
 ئەو ثەزو ٔ ڕەزيی زەيبَە! 

 كٕا تبزە يٍ چبرەضەری ئەو ثەزو ٔ ڕەزيی زەيبَەو پێ
 دەكرێ 
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 ئێطتب نە دٔاییٍ  ْەَگبٔا 
 و خۆڵەيێػەەئبٔڕ دەدەيۀە ڕێگ

 دأەثەر َبزاَى كێ پێػتر گڕی تێ
 َبزاَى كێ

 كێ ثٕٔ؟ ثۆچی؟
 دڵذاریًبَی كردٔٔە ەگٕڵسارەكەی ئۀضبی جێگ
 ثە ٔغكە خبكێكی ٔەكٕ 

 ٔەكٕ دڵى ڕەق ٔ چۆاڵ ٔ غەقبر غەقبر؟ 
 ٕتی ئێطتبظ ْەر يبٔەگئۀ 

 تۆ َبیجیُیت
 كٕێرەچبٔێك خۀ ثە خۆری ضجەیُێٕە َەثیُێ 

 ٔێراَە دڵێك َەثێتە چٕارچێٕەی خۆرێكی عبغ  
 خۆرەكەو دۆڕاَذ يٍ ْەردٔٔ 
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 ٕتی ثەضە ثب ئەيػۀ گئۀ 
 نۀە زیبتر َەخۆیُۀە

 ثٕٔ  يٍ دٔاییٍ غیعرو ْێػتبكە نە َیٕە
 كە ضەیری دۀری خۆو دەكەو كەش َەيبٔە 

 ْیچ كٕێیەكى نێ دیبر َییە 
 ْیچ دەَگێكیع نەو يەیخبَەیۀە َبێت ئەيػۀ

 دَیب ئەيػۀ يەیخبَەیەكی چۆڵی داخرأە 
 راَە ٔێراَە ٔێرأٌێ

 ئەو خبكی خٕایە خۀتٕٔە
 تبریكەخبكە ئب ئەيػۀ 

 يُیع نە خٕا 
 تەَیبتر ٔ 

 دڵتەَگتر ٔ 
 ثێسارترو 
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 جەنالد جبرێكیبٌ 
 غێرەكبَی خۆی ثەردایە گیبَى تب ثًخۆٌ

 يٍ غیعرثبراَیبَى كرد
 ئێطتبظ َەڕەیبٌ  اڵو تب ثّ

 دێتە گٕێى نۀدیٕ دیٕاری
 بَۀە خۆیبٌ يەاڵش دأە ثۆو زەي

 ڕۆژێك دێت پە.يبرو ثذەٌ
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 ٕتى ثەْەغتى َبٔێگيٍ 
 ثە ڕٔٔثبری غیر ٔ غەراة ٔ ْەَگٕیُۀە

 تەَیب غیعرێك
 تەَیب پێكێك

 ثە یبدی چبٔەكبَی تۆ ثیخۆيۀە 
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 ئب ئەيڕۆ َب    
 دٔێُێ ثٕٔ ْەر تەَیب دٔێُێ

 ڕۀەكۆترێكی ض ی 
 ب نێرەدا ْەڵُیػتجٌٕٔئ

 َبزاَى كبو گەردەنٕٔنی قیُێك ْبت 
 ڕاپێچی ئۀ دَیبی كردٌ؟
 كبيە دَیب؟ كبيە ئۀدیٕ؟ 

 دَیب ْەر یەك دیٕە ٔ ْەرگیس
 خٕا ڕٔٔیەكی دیكەی َییە

 ئبضًبٌ ْەر یەك ڕەَگە ْەرگیس 
 ڕاضتی ڕەَگی دیكەی َییە

 غیعر ْەر یەك دەَگەە ثبراٌ 
 ْیچ دەَگێكی دیكەی َییە

 ٔدیٕە ئۀضبە ئۀ دَیب ٔ ئۀئە
 ئۀ ْەئٕ ئۀاَەی دەڵێٍ 

 كەی؟ نە كٕێ؟ چۆٌ دەردەكۀٌ؟ 
 َبكرێ  يٍ چبٔەڕٔاَیی زیبترو پێ
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 نۀەتەی ْەو دەخٕنێًۀە
 دۀری خۆو ٔ ئۀاٌ ٔ غٕێُەكبٌ ٔ كبتەكبَب  ثە

 َە چراكەی دیۆجیُۆضى پێیە 
 َە كەڕەَبكەی دأد

 نێتۀە ْەرچی ْەیە ٔەكٕ يٍ دەخٕ
 دۀری خۆی ٔ خٕادا ثە

زۀی ٔ خۆر ٔ ڕێی كبكێػبٌ ٔ گػت گەردٌٔٔ 
 دەخٕنێُۀە

 خەڵكی نە دۀری ثەردە ڕەغەكەی دەضتی ڕاضتی خٕا
 دایكى پێًی دەگٕت: نە دۀرت گەڕێى

 غۆفێر نە دۀری فٕنكەكەی ضەرا
 گەردەنٕٔلە گێژەَ 

 ئەتۆو ٔ ئۀەی َبیجیُیٍ
 ْەر ْەئٕ دەخٕنێُۀە 

 ثە دۀرەی كێە چیذا دەخٕنێتۀە؟  ئەی خٕا
 ئەو خٕ.َۀاَە گػت پٕٔچٍ 

 خٕ.َۀەی يٍ ٔ زۀی ٔ ئەضتێرەكبٌ ٔ گػت گەردٌٔٔ
 كێ دەتٕاَێت ڕایبٌ ثگرێ؟ 
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 كێ نە خٕ.َۀە دۀەضتێ؟ 
 كێ نە كٕێذا ڕادۀەضتێ؟ 

 نە ضەرەتبە یب َبٔەڕاضتە یب كۆتبیی؟
 ضەرەتبی كۆاڵٌە یب غەقبو؟ 

 ی ڕۆژ؟ خٕاردٌ؟ خۀتٍ؟ضەرەتب
 ضەرەتبی ژیبٌ؟ یب يردٌ؟

 دەكبت؟ كٕا ضەرەتبی يٍ نە كٕێٕە دەضت پێ
 نەدایكجٌٕٔە یب كۆرپەییە یب نە نەغی دایك ٔ ثبٔكًب

 ئەی ئۀاٌ نە كٕێیبٌ ْێُبو؟
 خٕا دەڵێت: نە ئبدەو ٔ نە حۀأە يٍ ْێُبتى

 دارٔیٍ دەڵێت: نە دٔٔ ترغۆكەی دەریبٔە
 كٕێٕە ْبت؟ ئەی دەریب خۆی نە 

 ئەی خٕا خۆی نە كٕێٕە ْبت؟ 
 يُیع ْەر نۀێٕە ْبتى

 ْیچ غتێك ضەرەتبی َییە
 ْیچ غتێك كۆتبیی َییە 

 ْەئٕ غتێك خۆی ضەرەتب ٔ كۆتبییە
 گەر ثتٕاَیٍ ثیجیُیٍ  
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 تۆ ڕٔٔ نە كبيەیبٌ دەكەی؟
 دێت؟ كبيەیبَت پێ ٔاز نێ

 اٌ؟َٕێژ ٔ َساە یب خٕاردٌ ٔ ْەَبضەد
 ی كبيەیبَە؟ەيسگۀت جێگ

 خۆ دٔٔ گڵۆڵە ثە یەك دەضت ْەڵُبگیرێت
 ٕتی: گثۆیە زەردەغت 

 یەك درۆیەە ْەئٕی دٔاَە
 ثٌٕٔ ٔ َەثٌٕٔە تبریك ٔ ڕٌٔٔ

 ضەرەتب ٔ كۆتبیی
 چبك ٔ خراپ 
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 ْێػتب ضەرەتبی ثەْبر ثٕٔ
 كە جێی ْێػتى

 نۀضبكۀە ثەدٔای خۆیذا
 ثبراٌ ٔ گەاڵڕێساَی ثۆ جێٓێػتى  چٕار ٔەرزەیەكی

 كێ پبیس ٔ گەاڵڕێساٌ ٔ يردَی ثۆيبٌ ْێُب
 كێ كٕغتٍ ٔ درۆ ٔ ڕقی پێًبٌ ثەخػی

 كێ ئەو دَیبیەی ٔا داَب
 ثۆ ٔای داَب 

 یەك تبی تەرازٔٔی ْەثٕٔە ئۀیع .ضەَ  
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 ثە .پەڕەی كبڵجٕٔۀەی تەيەًَب دەچًۀە 
 ثەرۀ دٔأەە ثەرۀ دٔاتر

 گەيۀە ئۀێتبكٕ دە
 ئۀێ نە ثبٔەغی دایكى
 نە پبییُی )خبڵخباڵٌ(دا

 ثەاڵو َبزاَى ثۆ؟ كەی؟ چۆٌ؟
 َە دایكىە َە ثبٔكىە َە ئۀێع ْیچیبٌ َەيبٌٔ

 كێ ئۀ ْەئٕ خباڵَەی ضڕیٕەتۀە؟
 و ٔ خۆغیە خۀٌ ٔ خەیبڵ ّ خ

 ْەضت ٔ ضۆز ٔ ئبٔات ٔ ئٕيێذی ثەتبڵ
 ثەتبڵە ثەتبڵە ثەتبڵ
 ژیبَە ئەو گەردَٔٔەە ئەو

 پڕە نە ثۆظ ٔ نە ثەتبڵ
 ئەو گەردَٔٔە ثێخبٔەَە

 كێ یەكەيیٍ ثەردی داَبٔە؟
 ثۆچی ئێطتب دیبر َەيبٔە؟

 ثۆ درٔضت ثٕٔ؟
 ثۆچی؟ كەی؟ چۆٌ؟ نەَبٔدەچێ؟

 كێ ٔەاڵيێكی ْەیە ثۆو؟ 
 پێع يردَى ثب پێى ثڵێ

 تب ثە ثەتبڵی َەيرو 
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 ثٕٔو يُیع ڕۆژێ نە ڕۆژاٌ يُبڵ

 ە ٔ ثبٔەخۆغۀیطتی دای
 ئێطتبكە پیرێكی تەَیبی پڕ 

 پڕ نە ئبگری كٕژأە؟ 
 ئێطتب نەضەر كەنی

 ئبٔاثًَٕٔب ٔەضتبٔو 
 دٔاییٍ ضەرَی

 دٔاییٍ ئبٔڕ
 نە ڕاثردٔٔ دەدەيۀە

 یەكە ەڕێگ
 ثە ثطت ْەر ثطتێ دٔاٌ دەثێ 

 ثە كبتیع ٔەْب درێژە
 نە ضەرەتبی ئەو دَیبیۀە
 ْەر ْەیە ٔ ْەر ْەثٕٔە

 َیبیەظ ْەر دەيێُێتب كۆتبیی ئەو د
 ْەر دٔٔكەڵە ٔ تەپٕتۆزە

 دٔٔكەڵی داَەيركبٔەی
 ەيەكبٌ ْێػتب خئبزار ٔ 

 ثۆَچڕٔٔكیبٌ نێ ْەڵذەضێ
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 تەپٕتۆزی ئبژأەكبٌ
 ْێػتب ضەر ٔ چبٔی ئۀاَی پۆغیٕە

 گٕڵی غیعرەكبَى ضیص ٔ ْەڵٕەریٌٕ 
 تبغەثەردی ثیرۆكەكبَى ْێػتبكە

 كەیبٌ تەَ  كردٔٔەەڕێگ
 ەی عەغ ەئۀ ْەئٕ گەرداَ

 ثۆ ثێالَە جێٓێڵرأٌ؟
 كێ ْەَذێكی نەگەڵ خۆیذا ثرد ٔ ڕۆیی؟

 َبزاَى ثۆ پێػًكۀتٍ
 ٕتىگخۆ يٍ 

 يەرگى ثە پێع يەرگتبٌ كۀێ
 ٕتى يەرگتبٌ َەثیُى ْەرگیسأْەرگیس گ

 ثگرێ  ثۆچی كەضێ َەثٕٔ جبرێ گٕێى نێ
 ٕتى: گكبتێ 
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 بر ٔ يێرٔٔەە كٕا؟ كٕاَێ ئۀەی دەڵێٍ گٕێی نە خػەی ي
 ثۆچی ئێطتبكە كەڕ ثٕٔە؟ 

 درۆیە درۆیە درۆ 
 كەش َییە گٕێ نە كەش ثگرێ 

 ْەر دٔٔكەڵە ٔ ْەر تەپٕتۆز
 ٕتی ثەر ثەدٔأە يەكە گ

 ئەگیُب دەتكەو ثە ثەرد 
 ئەو ْەئٕ ثەرداَە كێ ثٌٕٔ؟

 ٕت؟ چییبٌ دەكرد؟گچییبٌ دە
 كێ دەزاَێ؟

 نە كێ پرضى؟
 ثۆ كێ ثڵێى  ٕتی: ئبخر غیعرگثٕٔ  كێ

 كٕا كێ يبٔە دڵێكی ئبغ بَەی ْەثێت 
 زەيبَی دڵجەردەكبَە ئب ئەو زەيبَەە ئەو زەيبٌ

 زەيبَی يرۆ  خۆراَە 
 زەيبَی درۆثبراَە ئەو زەيبٌ

 ْەزاراٌ ضبڵ ثٕٔ ثێذەَ  ثٕٔو
 دەزاَی گٕرگە ْبرەكبَی دارضتبَی پبغب  ٔاو

 خٕاردٔٔیبَە
 اڵو كە گٕڵێ دۀەرێ  ثّ

 دەْێڵێ  ی َەير جێدەیبٌ تۆٔی گٕڵ
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 ٕتیبٌ گٕڵەكێٕییەكبٌ ثگرٌە ثیبَكٕژٌ گ
 ئێًە تەَیب گٕڵی ضەر يێسيبٌ گەرەكە 

 ثچٍ نە ثبزاڕی خۆفرۆغبَذا ثیكڕٌ
 ئۀ گٕڵساراَە ٔێراٌ كەٌ 
 كە گٕڵ ثۆ خۆیبٌ َبگرٌ 

 ٔێراَە ٔێراَە ٔێراٌ 
 ئەيڕۆكە خبكی كٕردضتبٌ 

 كە گٕڵی یبخی َبگرێ 
 ٔێراَەخبكە ئۀ خبكەی 

 ی گۆڕیەێگج
 غبعیرێكی گێهی تیب َبثێتۀە

 ی دڵی عبغ ێكیەجێگ
 يبٌ گەضتەی ٔەك يُی تیب َبثێتۀە غّ

 َبنیە حبجیە غێخی ضەَعبٌ
 ئۀاَی تری گۆڕغەریجبٌ
 ٔێراَەخبكە ئۀ خبكەی 

 كرا ثە جێی گۆڕپەرضتبٌ 
 كرایە جێی ثراگۀرە ٔ 

 دەرثبری گۀرە ٔ 
 كەری گۀرە 

 يٍ گۀرەكبٌ َبپەرضتى
 دۀێ ٔكەكبَى خۆظثچٕ

 ٔەك كبَییەكەی گۆراٌ ٔ 
 پێكەكەی دەضتی خەیبو ٔ 

 گۆچبَەكەی دەضتی غبرنی ٔ 
 كەرەكەی حەزرەتی َبنی 
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 يٍ ٔاڵتێكى ثۆچییە
 ٔەرزی دیبر ٔ َبدیبری 

 تبريبیی ئەژدیٓب ٔ كبثٕٔضجێت  
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 ئێطتب گٕرگە چبٔضٕٔر ٔ ضەگە ڕاْێُرأەكبٌ 
 كردٔٔە كەڵجەیبٌ نە غیعرەكبَى گیر

 دەیبَۀێ جریٕەكبَی خەفەكەٌ 
 خۆ يٍ دأد َەثٕٔو كەچی

 خٕدایبٌ ثۆ ثڵێى یٔیطتیبٌ گۆراَی
 كەی ضرٔٔدی ضرٔٔدەكبٌ 

 ٕترأەگنەَبٔ قەفەضب 
 كەی خٕڕەی ئبٔ 

 نەَبٔ زەنكبٔدا خٕڕەی دێ 
 كەی ئەْریًەٌ نەژێر خۆرا

 ثۆ گَٕبْكبری دەگەڕێت
 ثۆغە
 َبْەقە
 َبڕۀا 

 ْەرچی ْەیە نەضەر زۀی ٔ
 نەژێر ئبضًبَب ثەتبڵە
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 َبڕۀایە 
 ثەتبڵە ٔەك

 دڵی گٕرگەكبَی جەنالد 
 َبڕۀایە ٔەك كٕغتُی غیعرەكبَى 

 نە ثبخچەكەی جەنالدا دەضتى ثرد ثۆ گٕڵێ
 ئۀ جەَذريەكبَی خۆی َبردە گیبَى 

 پبی گٕڵێ ْەزاراٌ دڕكی قیُیبٌ نە
 رەكبَىچەقبَذە َبٔ دڵی خۆو ٔ غیع

 يٍ دڵی دڕكبٔیى َبٔێ 
 يٍ خٕایەكى   

 يٍ خٕایەكى دۀێ چەتە ٔ غیعركٕژی
 َەثێت ٔ دڵی ْیچ كەضێك 

 دڕكبٔی ٔ ژەْرأی َەكبت 
 ٕتیبٌ خٕا گ

 نە خػەی يبر ٔ يێرٔٔنەظ ئبگبدارە
 كە چٕٔو گهەیی . ثكەو

 نۀێ َەثٕٔ
 ٕتى ئبضًبٌ نە گیرفبَی ثەتبڵی يٍ ثەتبڵترەگ
 .ج ٔ ٕتیبٌ ثڕٔاَە حەگ

 گیڤبرا ٔ 
 غیعرەكبَی خۆت 

 خۆت نە ْەَبضەی ضبردی يٍ دەپبرێسی ٔ 
 دەغبریۀە 

 َەك ثجێ ثە گەردەنٕٔنی ئەغ ێك ٔ 
 ئیتر ئەغ  ڕاپێچت كب ٔ 

 ثتجبتۀە ثۆ دۆزەخی دڵذارییەكەی جبراًَبٌ
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 ثەتبڵە ثەتبڵە ثەتبڵ
 كرد؟  كێ ئەو غٕٔغبَەی ثەتبڵ

 چۆڕێ َییە ثیخۆیُۀە
 كرد؟  َەی ثەتبڵكێ ئەو ڕٔٔثبرا

 كێ ئەو ئبضًبَە   
 ئەو گەردَٔٔەی   
 كرد؟  ئەو ژیبَەی ثەتبڵ

 يُیع دأەكبَی درٔغبَۀەی ژیبٌ دەچُى 
 يبچی گەريی دەف دەكەو ٔ َبٔچۀاًَی نەضەر دادەَێى 

 
 َەرٔیی ٢٢٩٢
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 ا غٕاٌ اڵحەدیٍ ئەحًەد خٕرغیذ: ضەاڵ* ضە
و ڕەظە َبٔچەی غٕاٌە پبرێسگبی نە دێی يب ٩٢/٠/٩٤٠٢* 

 كەركٕٔك نەدایك ثٕٔە 
-٩٤٢٩ی زاَكۆی ثەغذایەە ضبڵی ی* دەرچٕٔی ثەغی كٕرد

٩٤٢٢   
 (ۀە نە َەرٔیی دەژی ٩٤٤٢* نە ضبڵی )

 * چبپكرأەكبَی:
  ٩٤٢٣دڵذارەكەو پبیسە گۀاڵەیەك َییە: كۆغیعر  -٩
   ٢٢٩٢ثەرزە: كۆچیرۆك  ئەضتێرە -٢
  ٢٢٩٢ضیًرخ: كۆغیعر  غۀێك نە غۀاَی -٢
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 2122زًجیرەی کتێبە چاپکراوەکاًی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم 
 

 ٔەرگێڕاٌ َٕٔضیٍ َبٔی کتێت 
  عەتا قەرەداغی گەڕاى بە دوای هارهۆًیا ٩٢٠٩

  خەلیل عەلی پەروەردەی هىًەر ٩٢٠٢
  خەلیل عەلی پەروەردەی پراکتیک ٩٢٠٢
  خەلیل عەلی هىًەری هایپەریالیسم ٩٢٠٠
  خەلیل عەلی هىًەری ئیسالهی ٩٢٠٢
 زاهىا هحەهەد سەلین بەرەکات هەرێوەکاًی جٌۆکە ٩٢٠٢
هەًگاوێک بۆ پڕکردًەوەی  ٩٢٠٢

 بۆضایی
  ئیسواعیل هەحوىودی

 عىهەر ڕەسىڵ سێلوا پێرهێٌتێر کاًڤاسە سپییەکە ٩٢٠٣
 ئازاد بەرزًجی  ەکاىالپەڕە پەرض ٩٢٠٤
 خىلیاکاًی کەوضەًی با ٩٢٢٢

 بەرگی یەکەم
)بێهٌاز، ضاًاز، 
 حسێي( جەواًطیر

 

  پ.ی. ئەحوەد باوەڕ هێژووی هاوچەرخی عێراق ٩٢٢٩
  ًەجات ًىوری دەبن بە ڕەًگفرۆش ٩٢٢٢
 ئازاد بەرزًجی فریذریص ًیچە زەردەضت وەها دووا ٩٢٢٢
  د. بایەزیذ حەسەى  زهاًی ئاخاوتٌی زیٌذەوەراى ٩٢٢٠
ئەدەب لە ڕۆژهەاڵتی  ٩٢٢٢

 ًاوەڕاستذا
دکتۆر داًا  هیریام کىک

 ئەحوەد هستەفا
 ڕەووف بێگەرد فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی ضەیتاًەکاى ٦٥٠١
 جەلیل کاکەوەیس یىسف زێذاى قەاڵی فەردەقاى ٩٢٢٢
  عاسی حىسێي هەحوىود گىڵەکاًی ژێر بەفر ٦٥٠١
  قەرەداغی هۆهەر پرسی پەروەردە ٩٢٢٤
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