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 ٨

 پثشةكي

 

 

 

يةكةم جار لة بةزمثكي شاعرياين مـةهاباددا ناسـيم و شـثعرمي            

 .بيست و خؤشم ويست

. دوايةش بؤ رةخنة لثگرتن زؤربةي شثعرةكاين بؤ خوثندمـةوة        

بةصام من بةش بة حاصي خؤم خؤشم لث هاتن و بؤين شثعرم لـث              

 .كردن

ةم خةياصي ناسك و هةسيت هونةرمةندانة و مةزمووين شـاعريان        

 .تثدا بةدي كرد

مـن زيـاتر لـة      . هةر كةسة جؤرة بؤچوونثكي لة شثعردا هةيـة       

خةياصي ناسك و مةزمووين ورد و نوث دةگـةذمث، تـا رواصـةيت             

جوان و رازاوة و كثش و قافيةي سةير و سةمةرة، يا باشتر بصثم             

 .شثعرم لة نةزم خؤشتر دةوث

. بنووسثشثعرثكم پث باشترة كة لة دصةوة هةصقوصث و بة دصةوة           

سؤز و عاتيفة و كـوص و       . وان» شةريف«بةشي زؤري شثعرةكاين    

هةسيت خوثنـةر يـا گـوثگر دةبـزوثنن و          . كؤي دةرووين خؤين  



 ٩

حاصةيت شاعري لة كايت نووسيين شـثعرةكةيدا لـة پيـاوي ورد            

 .دةگةيةنن

بة بذواي من ئةگةر ئةم شاعرية زياتر خؤماندوو بكا و پتر هةوص            

 .، بةصكوو گةورةشي لث پةيدا دةبثبدا، شاعريثكي نةك باش

هونةر سنووري بؤ نيية، هـيچ هونةرمةنـدثك نةگةيشـتووةتة          

دوندي هونةر و ناشگاتث، بةصام هـي وا هةيـة زؤر بـةرةو ژوور              

 .دةچن

وةك تثگةيشتووم شةريف دةزانث تازة وردة هةنگاو بةرةو مةنزص         

 .هةصدثنثتةوة بؤية بة هيوام زؤر بةرةو ژوور بچث

 وةك من لةو بذواية داية كة شثعر كؤن و ةكةم شةريفوا هةست د  

نةزم نـة بـة وشـةي جـوان و          . نوثي نيية و باش و خراپي هةية      

وةزين سةنگني و قافيةي گران دبثتةوة شثعر، و شثعريش نة بة           

وشةي ساكار و كثشي سووك و لـة كـار نـةهثناين قافيـة نـزم                

 .دةبثتةوة بؤ نةزم

 دةبـث خوثنـةري ورد،       دوو جـؤرة هونـةرن كـة       شثعر و نـةزم   

بةصام چةن خؤشة شثعر ئةوةندة باش بـث        . حوكميان لة سةر بدا   

كة هةم فؤذمي لثك و لووس و رثك و پثك بث و هةم نـاوةرؤكي               

 .هةست بزوثن و دصذفثن

 :ئةو ئامؤژگارييانةي هةميشة لة پثش چاو بثخؤزيا شةريف 



 ١٠

ثعري خؤي رازي نةبث و پثـي وابـث كـة دةتوانـث             لة ش هةرگيز  

 .وةش باشتر شثعر بصثلة

تا شثعر دنةي نةدا، لة خةوي رائةپةذثنث و هةسيت نـةبزوثنث           

 .دةست نةداتة قةصةم

ئةوةشي لة بري بث كة زمانةكةمان پثويسيت بة خزمةت هةيـة و            

دةسكرد بةكار بثنث و لة وشةي      كوردي  هةوص بدا وشةي رةسةين     

 .و داتاشراو بپارثزث

 لـة وشـةي ناذةسـةين       تةنانةت لةكارهثناين وشةي بثگانـةي    

 .كوردي پث باشتر بث

 .هيوادارم ديواين دووةمي ئةم شاعرية زياترم رازي بكا

 

 

 هثمن

٢٢/٥/١٣٥٨ 

 



 ١١

 ١ديل

وةكوو ئاوي بين گؤمـث كـة جثمابـث لـة رووبـارث            

وةكوو بةردي سةري شاخث كة دانرابـث لـة ديـوارث          
 

وةكوو كاتث گةصاي زةردث دةسي بةربث لة سةر دارث        

تةنيايي نة هـاوذازث نـة خـةخموارث       دصم تةنگة لة    
 

من ئةو بةردةي گرفتـارم، كـة ديلـي چـيين ديـوارم            

من ئةو ئاوةي بين گؤمم كـة جثمـاوم لـة رووبـارم            
 

گةصاي زةردم، مـةلث پـريم، مـنم دصـداري زجنـريم           

لة بريم دث كة سي ساصة لـة بةندخيانـة يةخسـريم           
 

دا لـة سـووچي سـةردي زينـدانا          لة تـاريكي ژيـامن    

بة جارث عومري خؤم دانـا     ناكامي  بةردي  بة مؤرةي   
 

بةصث ئةو ساتة الوث بووم وةلث ئثسـتا وةهـا پـريم           

هةية جارث بةسةرهايت خـةميين خـؤم نييـة بـريم          
 

ث دثت و رادةبرث، شةواين عـومرم ئـةژمثر        ٢قةرةوص

ـ        ردن ئةسـپثرث  شةوثكيش وا مين ديل، بة دةسيت م
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 ١٢

 

 نامةيةك بؤ فةلةستني

ــانوو ــةرگةرداين مــــ ئــــــةي ســــ

ــانوولث ــةوماوي بثخــــــــ قــــــــ

ئــــةي مــــاص و منــــداص لــــة كــــؤص

ــؤص  ــتمان چــــ ــاوارةي نيشــــ ئــــ

ــتيين   ــراي فةلةســــ ــةي بــــ ئــــ

ــتثين؟  ــؤت ئةســ ــايف خــ ــةي مــ كــ

ئـــــةي باصـــــندةي بـــــث هـــــثالن

ئـــــةي وةيـــــالين بةســـــتةزمان  

لــــــةو دةشــــــت و دؤص و كثــــــوة

ــوة   ــة رثــ ــةيت بــ ــؤص ئةبــ دوو كــ

ــت  ــاص و منداصـــــ ــث مـــــ كؤصـــــ

ــت ــةيت باصــــــــ تةزاندوويــــــــ

كؤصـــــــث خـــــــةمي وةيـــــــالين

ــا ــة شـــــ ــت گرتوويـــــ يندصـــــ



 ١٣

رت قـــــورس و پـــــث پـــــةيتابـــــ

ــةيت   ــي مةينــــ ــواري رثــــ رثبــــ

ئــــــاخؤ خــــــةمي نيشــــــتمان  

ــان؟    ــي شـ ــا كؤصـ ــة يـ ــت قورسـ !پثـ

ــةژار  ــتيين هــــ ــةي فةلةســــ ئــــ

 ئيســــــتيعماروثصــــــي دةســــــيت

ــةباتت ــث خــــــــ رؤژث دةبــــــــ

ــاتت بثنث ــة دةس وصــــــــ تــــــــ

ــث؟    ــةي بــ ــةو رؤژة كــ ــاخؤ ئــ ئــ

!ئـــــاخؤ ئـــــةو رؤژة كـــــة بـــــث؟

 

 
 

ــثالن  ــث هـــ ــندةي بـــ ــي باصـــ ئـــ

ئـــــةي وةيـــــالين بةســـــتةزمان  

 
 

 



 ١٤

 يادث

 

 

ــة  ــةو كثوانةي ــةروةردةي ئ ــةس پ ــدي قةف ــويل بةن بولب

ــة   ــة تاســةي النةي ــةر وا ب ــةس ه ــاخر نةف ــا ئ ــة ت بؤي

ــي ئــازادي ئةســووتثن   ــةي پــث ئــةدةين  نيباص  و دان

ــة    ــاو و دانةي ــة ئ ــةنيا ب ــة، ت ــةو مةل ــاين ئ ــةك ژي ن

ــيت دةوث   ــةگريت و سةربةس ــا، ئ ــةي دةك ــيين هثالن ش

ــيوةن و    ــةو ش ــةس، ئ ــاوازي قةف ــگ و ئ ــةبان گريانةي

ســـووچي بةنـــدي بـــؤ دةذازثنينـــةوة بثخـــةم بـــژي

ــانةية؟   ــوةري كاش ــةم، زي ــين بثخ ــانةي ژي ــةي نيش !ك

ــذث   ــؤي ناچ ــةس ب ــدي قةف ــفذث، بةن ــث هةص تثدةكؤش

ــة  ــتين هثالنةيــ ــةرزي ديــ ــاوايت بــ ــاخرين ئــ ئــ

ــا   ــةل دةك ــاراوي هةســيت گ ــة وا پ ــةرداين ك ــة س نةغم



 ١٥

ــتةزمانةية     ــندة بةس ــةو باص ــكي ئ ــث فرمثس ــيين ب ش

ــووچي بةندخي ــازادي دةوث   س ــة ئ ــةر ك ــة ه ــة واي ان

بةرهةمي كـايت خـةمي، ئـةو نةغمـة بـةرز و جوانةيـة             

ــانع« ــةس   »١ق ــندةي قةف ــاوازي باص ــري ئ ــةوة ب م دثنثت

قـوذ بــة سـةر ئــةو دوژمنــةي هيـواي بــة بةندخيانةيــة   
 

 

 

                                                 
بة وثنةي : (ـ دثذي ئاخر هي مامؤستا قانعة كة ئةو شثعرة بة ناوبانگةي لة بةندخيانة داناوة 1

 )بولبويل نثوان قةفةسث



 ١٦

 قوتاخبانة

 

 

١ 

ــدث   ــؤر هةصـ ــة خـ ــةوةي كـ ــاش ئـ پـ

پذشــــــنگ ئةخاتــــــة ســــــةر دث

ــة دةر  ــدةواران دثنـــــــ خوثنـــــــ

گرنــــة بــــةر رثــــي مةكتــــةب دة 

 
ــان  ــي ماصـــ ــو كؤمةصـــ ــة نثـــ لـــ

بـــــــؤ خوثنـــــــدين منداصـــــــان

ماصــــــــــثكي زؤر وثرانــــــــــة 

ــة  ــة قوتاخبانــــــــ كراوةتــــــــ

ــةياين  ــودير بـــــ ــاكي مـــــ كـــــ

بــــــةر لــــــة خوثنــــــدةواراين  

ئـــــةذوات و لـــــةو بـــــةر درگـــــا

ماوةيــــــث هــــــاتوچؤ دةكــــــا  



 ١٧

رةوشـــــــيت كـــــــاكي مـــــــودير

ــنبري ــر و رؤشــــــــ الوي ژيــــــــ

لـــــة نثـــــو دصـــــي خةصـــــكي دث

بـــــة جـــــواين گرتوويـــــة جـــــث

ــاري هةژارة ــةيـــــــــ كانـــــــــ

ــواي نةدارةكانـــــــــــة هيـــــــــ

الوثكــــــي چــــــاك و رووخــــــؤش

ــوردي ــؤش  كــ ــوردي پــ ــژ و كــ وثــ
 ج

٢ 

ــةيب دث  ــر مةكتــــ ــاوةي تــــ مــــ

گـــــةرم ئـــــةبث بـــــة ســـــروودث

ــاو لــــــة پةجنــــــةرةي پورتوكــــ

تيشـــــكي خـــــؤر ئةداتـــــة نـــــاو

ــاران  ــوو جــــ ــتا وةكــــ مامؤســــ

ــدةواران  ــة خوثنــــ ــث بــــ :ئةصــــ

ــةممةية ــان رؤژي شـــــــ ديســـــــ

كـــــــــــايت پرســـــــــــينةوةية

ــا«( ــؤ» وريـ ــث   تـ ــةر پـ ــتة سـ هةسـ

ــي  ــؤدةرســـ ــووم بـــ ــث پثشـــ بصـــ



 ١٨

ــا« ــي؟ » ئـ ــةي چـ ــي؟» ب«وثنـ وةك چـ

وةك چــــي؟» پ«وثنــــةي چــــي؟ » ت«

ــث  ــاكوو يـــ ــةوة تـــ ــة ئةلفـــ لـــ

ــث  ــزاين بيصــــ ــةرچي دةيــــ ).هــــ

بـــــــري ئةكاتـــــــةوة» وريـــــــا«

ــةوة ــامي ئةداتـــــــــ :وةصـــــــــ

ــا«( ــازادي» ئـــــ ــةي ئـــــ وثنـــــ

ئاصــــــاي ئــــــاوات و شــــــادي   

ــييةيت» ب« ــوو برســـــــ وةكـــــــ

وثنـــــــةي پـــــــث پـــــــةيت» پ«

وةكــــــوو تاصــــــي ژيــــــن  » ت«

ــني  ــاريكي و تثكؤشــــــــ )تــــــــ

كاتـــــــث شـــــــتث نازانـــــــث  

ــةذوانث  ــان ئـــــ ــؤ منداصـــــ بـــــ

بـــــة وثنـــــةي نـــــةدار» نـــــون«(

بـــــة چةشـــــين هـــــةژار» هــــــ«
 

٣ 

ــتث  ــودير هةصدةســــ ــاكي مــــ كــــ

ــةريان دةو ــتثةبةرامبـــــــ ســـــــ



 ١٩

ــث ــر (: ئةصــــ ــيةيت ئيتــــ بةســــ

ــر  ــثكي تــــ ــة باســــ دةس كةينــــ

ــث    ــريم بــ ــة بــ ــن لــ ــةتا مــ هــ

ئـــــــةم وشـــــــانة ئـــــــةگوترث

ــتةنگي؟ تاكــــــةي دةرســــــي دصــــ

تاكـــــــــةي دةرد و بثـــــــــدةنگي؟

ــةين ــان بــ ــر اليــ ــريئيتــ ــة بــ  لــ

ــةگبري ــة را و تـــــــ روو كةينـــــــ
 

   
كان مـــــــات ئـــــــةبنمنداصـــــــة

درســـــي تـــــازة گـــــوث دةگـــــرن

ــة  ــدةنگي قوتاخبانــــــــ بثــــــــ

ــانة   ــةم وشـــ ــث لـــ ــذ دةبـــ :پـــ

ــا«( ــازادي» ئـــــ ــةي ئـــــ وثنـــــ

ئاصــــــاي ئــــــاوات و شــــــادي   

ــريةوةر» ب« ــوو بــــــــ وةكــــــــ

وثنـــــــــةي تثكؤشـــــــــةر » ت«

ــيت » س« ــوو سةربةســــــ وةكــــــ

)ســــــةر و ســــــثدارة و سســــــيت



 ٢٠

منـــــداص بـــــة يـــــةك دةنگـــــةوة

:ة ئاهةنگـــــــةوةدةصـــــــثن بـــــــ

ــةبات » خ«( ــةي خــــ ــة وثنــــ بــــ

ــات  ــوثن و خةصـــ ــدن و خـــ خوثنـــ

وثنــــــةي كوردســــــتان» كــــــاف«

ــتان   ــةص و كوثســـ ــورد و كؤمـــ كـــ

 

 
ــاوةي ــوةذؤ مـــ ــة نيـــ ــةر لـــ  بـــ

ــذؤ ــي ئةمــــ ــي دث دةرســــ دوايــــ

ــةكان  ــوارة منداصـــــــــ ئثـــــــــ

لــــة نثــــو بــــاخ و لــــة ســــةربان

دةرســـــــي تـــــــازة دخـــــــوثنن

ــةيثنن  ــكي رادةگــــ ــة خةصــــ :بــــ

ــةيت » ي«( ــوو يةكيـــــــ وةكـــــــ

)رمــــــــــةيتيــــــــــةكگرتن و يا
 

٤ 

رؤژي شـــــــــةممةي داهـــــــــاتوو

ــوو   ــةر بــ ــةيان لةبــ ــةم دةرســ ئــ



 ٢١

ــؤراوا ــاكوو خـــــ ــام تـــــ بةصـــــ

ــاوا   ــةرماي خؤرةتــــ ــةو گــــ بــــ

ــتابوون    ــارا وةســ ــي شــ ــة رثــ لــ

 مامؤســــــتا بــــــوونچــــــاوةذثي

ــةمبار   ــؤر و خــــ ــيين خــــ يتــــ

ــاوةنواذي  ــني و چـــــــ :پرســـــــ

مامؤســـــتامان وا لـــــة كـــــوث؟  (

)بـــــــــؤچي نايةتـــــــــةوة دث؟ 

 

 
ــث    ــك دابــ ــةوةي تاريــ ــثش ئــ پــ

ــة ن  ــث كةوتــــ ــو دثهةواصــــ :ثــــ

ــة( ــتاي قوتاخبانـــــــ مامؤســـــــ

ــةةك ــة بةندخيانـــــــ وتووةتـــــــ

ــة  ــتاي قوتاخبانـــــــ مامؤســـــــ

ــةةك ــة بةندخيانـــــــ وتووةتـــــــ
 

٥ 

ــوزةرث  ــةيث دةگـــ ــاوةي حةفتـــ مـــ

ــةرث ــةوي خةبـــــ نابـــــــث لـــــ



 ٢٢

ــدةوارةكان  ــام خوثنـــــــ بةصـــــــ

هــــــةر لــــــة قوتاخبانــــــةدان  

ــوان  ــي جــ ــةرزي دةرســ ــي بــ دةنگــ

:ئــــــةذوا بــــــةرةو ئامســــــان  

ــة » ب«( ــةي بثگانــــــــ وثنــــــــ

. . .)ةندخيانـــــــــة بـــــــــرين و ب

ــچا ــة رثـــــ ــان وا بـــــ ةوةويـــــ

ــةوة  ــتايان بثتــــــــ مامؤســــــــ

 
 

٦ 

ــتان  ــي زســـــــ رؤژي هةوةصـــــــ

ــتان   ــة كوثســ ــةرما هاتــ ــة ســ كــ

ــث  ــث دثنـــــ ــث هةواصـــــ كةســـــ

ــةرزثنث  ــي دث ئةلــــــــ :دصــــــــ

ــنبري  ( ــي رؤشــــ ــةن الوثكــــ چــــ

بـــــة هـــــاوذثي كـــــاكي مـــــودير

ــك و روون  ــةو رؤژة تاريــــــ ئــــــ

ــوون ــثدارة درابـــــ ــة ســـــ )لـــــ
 

 



 ٢٣

٧ 

ئيتـــــــر ئـــــــةو منداصـــــــانة  

ــة ــن قوتاخبانـــــ ــث دثصـــــ جـــــ

كاتـــــث ئـــــةذؤن بـــــة دصـــــتةنگ

ــة فر ــاو بــ ــدةنگمچــ ــك و بثــ ثســ

ــات  ــش ومــــ ــدةوارث كــــ خوثنــــ

ســــــةرجني ديــــــوار ئــــــةدات  

ــرث   ــة گـــ ــذ لـــ ــكي پـــ فرمثســـ

دثــــت و بــــةر چــــاوي دةگــــرث   

ــوار    ــةر ديـ ــةي سـ ــان تةختـ ــة بـ لـ

خـــــةتث مـــــابوو بـــــة يادگـــــار

دصـــــــي نـــــــةدةهات كةســـــــث

:شـــــيت لـــــة ســـــةر بنووســـــث

ــةيت » ي«( ــوو يةكيـــــــ وةكـــــــ

ــةيت  ــةكگرتن و يارمــــــــ يــــــــ

ــا« ــازادي » ئـــــ ــةي ئـــــ وثنـــــ

ــادي   ــاوات و شــــ ــاي ئــــ )ئاصــــ
 ج



 ٢٤

 ؤذي شاعرياننامةيث بؤ ك

 

 

كورد ئةگةر چي زؤرة دةردي، بةردي مةينةت وا لة رثي     

ــةرثي  ــا ل ــة الناب ــةو بةردان ــةژنؤگرتن ئ ــة ئ دةس ل

شــثعري خــاوثنم دةوث خــوثين دص و زاري نــةبث   

رةنگــي فرمثســكي دةروون و بــؤين خــةمباري نــةبث

!مب لة ژينا، بـؤ ئـةبث هةوصـث نـةدةم؟          » قانع«بؤچي  

ـ       بؤ ئةبث د   !جنم نةگـةم؟  اةس هةصگرم، تـاكوو بـة ئام

هثمين هةصـناگرث ئـةم چةرخـة بـؤ كـوردي كوصـؤص            

؟بژين و تثنةكؤشـني گـورج و گـؤص        » هثمن«تا بةكةي   

گةر هةموو پةرداخي ژينم هـةر وةهـا پـذ بـث لـة ژار              

»هـةژار «ناگرم دةستم لة ئةژنؤ، قةت بة خؤم ناصـثم          

ئةگـةرچي دةردةدار و بثكةسـم     » بثكـةس «هةر وةكوو   

من كةسم كوردة، بة كـةس ناصـثم هـةژار و بثكةسـم            

شــثعري خــاوثنم دةوث خــوثين دص و زاري نــةبث   

رةنگــي فرمثســكي دةروون و بــؤين خــةمباري نــةبث



 ٢٥

 

٢ 

تا پةري شثعرم نةدي، هـةر سـاتة بـريث وام هـةبوو            

داخةكةم چاوي پةريش، غـةيري خـةمي تثـدا نـةبوو          

بؤ گوصـي شـادي گـةذام ماوةيـث، هـةتا بيدؤزمـةوة            

ــ ــةوة  ت ــث بذازثنم ــثعري پ ــووكي ش ــةرگي ب اكوو ب

ــةر  ــة ب ــوردةوارمي گرت شــار و كوثســتاين وصــايت ك

پثكـــةنينم نـــةدي هـــةرگيز لـــة دص هاتبثتـــة دةر

!بؤ نةگرمي من كة پـةروةردةي هـةواي شـاري خـةمم؟     

! غةيري ئةو فرمثسكة، چي بث بةرهةمم؟      ؟چي بنووسم 

كــوردةواري هــةر بةشــي زووخــاو و دةرد و زيللةتــة

!داهاتووي بة چي بث، زةمحةيت ئـةم ميللةتـة؟        تاكوو  

لثم ببـوورن ئـةي هـةژار و بثكـةس و هـثمن، ئـةمن              

!ئثستة ئةيزامن كـة ئثـوة بـؤچي ئـالوودةي خـةمن؟           

ــردووم   ــريي ك ــني وا ئةس ــةي نةمدةناس ــةو خةمان ئ

مچةشـنث كـة پـريي كـردوو       ! چؤين بصـثم؟  ! چي بصثم؟ 

 

 



 ٢٦

 ئاماجني قةصةم

 

 

ــي دة   ــة پثنووس ــاجني واي ــتمئام س

ــواي شــثعر و هةصبةســتم  ــة هي وةهاي

تاقــةي مــرواري هــةر چةنــدة جوانــة

ــة  ــو گةوهةران ــة نرخــي نث ــووكي ب ب

ــةوة   ــؤ بكرثت ــةي ك ــةو كات ــام ئ بةص

ــةوة  ــريتث ؤنرثتـ ــةر شـ ــة سـ لـ

ئةو ساتة جوانـة و جـوانتر دةنوثنـث        

ــاكوو  ــث  ت ــة الي مبثن ــةنيا ل ــة ت ب
 

 
ــة   ــةو گةوهةرةي ــورديش ئ ــاين ك زم

 ئثمةيــةكــة ديــاري بــةرزي مثــژووي

وشةي جوان جـواين نثـو كـوردةواري       

ــرواري  ــةعل وم ــذ و ل ــة زث جــوانتر ل



 ٢٧

ــة شــثوةي جوانــث هــؤنراوة  كاتــث ب

ــؤنراوة   ــثعر و ه ــتة و ش ــة بةس كراي

كتر دةنوثنث و هةر لـة بـةر چـاوة         اچ

هـــةرگيز ون نابـــث و ناخرثتـــة الوة

ــتم    ــي دةس ــة پثنووس ــاجني واي ئام

ــواي شــثعر و هةصبةســتم  ــة هي وةهاي
 



 ٢٨

 

 بؤ گؤران

 

 

ــة شــثعرث هةصبةســتم  ــاوامت چةپك ــة ئ ب

ي شـاعريي جـوان پةرةسـتم      »گـؤران «بؤ  

ــتم    ــري و هةس ــزي ب ــة هث ــم ب تثدةكؤش

ــتم     ــذث مةبةس ــة دةرب ــة ك ــةيث ني وش

ــةمي سةربةســتم! پثنوســةكةم ــةي قةص !ئ

ــرة دةســتم  ــؤ جــارث بگ ــؤم ب ــي ت دةخيل

 هةرچةن دةكةم ئةو خةياصةي پثي مةستم«

»ثوةي هةصبةسـتم  ناخرثتة ناو چوارچ  بؤم  
 



 ٢٩

 

 كؤچ

ئـــاوايي لـــة شـــان چـــؤم و باخـــةوة

تـــة ســـينگي شــــاخةوة  ةپاصـــي داو 

عومرثكــة نثــوان لةشــي كؤرپــةي دث   

خوثين ژيـن گةرمـة و دصـي خورپـةي دث          

باصــندةي رةنگــني، كــؤتري نةخشــني   

دا ئةگـــةذث چـــني چـــني بـــة دةوري دث

ــ ة باخــان، تــاوث لــة ســةر دثتــاوث ل

ــةك ــةر ي ــاخي دةردث ه ــة ن ــةيث ل  نةغم

 

 
ةوزة، ئــةو دثيــة جوانــةئــةو دةشــتة ســ

ــتانة   ــاخ وبثسـ ــةموو دار و بـ ــةو هـ ئـ

دةســـيت سياســـةت ئـــاورث دثنـــث   

ــووتثنث   ــةكا ئةيانس ــوثن ي ــة ش ــةك ل ي



 ٣٠

ــةدرثن  ــؤچ ئ ــكي ك ــووتثت و خةص دث ئةس

ــةرمثن    ــيت گ ــؤ دةش ــتةزثن ب ــؤچي دص ك

بـــة وثنـــةي شـــةمث كـــة توابثتـــةوة

ــةوة  ــةنياي ال مابثتــ ــةي تــ پةپوولــ

ئـــةو كؤترانـــةي بـــة ئامسانـــةوة   

ــة دةوري دث ــووذانةوة لــــ دا ئةســــ

بـــة ئاهـــةنگي خـــةم تـــاكوو خـــؤراوا

ــووتاوا    ــيت س ــةر دةش ــة س ــةذثن ب ئةگ

تــــــا وردة وردة دصــــــنيا ئــــــةبن

دث بـــة جـــث دثصـــن ئـــةوانيش دةچـــن
 

 
ــث  ــةر بةهةشــيت روون ب ــثر ئةگ گةرمةس

ــث  ــتوون ب ــاخي گةوهــةر و دةشــيت ئاص ب

ــوردي كــؤ   دراوچئثســتاش هــةر وةهــا ك

ــذاو   ــثالن بـ ــة هـ ــزي لـ ــندةي كـ باصـ

ــة  ــتث ل ــووتاوة مش ــةردة س ــاك و ب و خ

خـــاكي ئـــةو دةشـــتةي تثيـــدا ژيـــاوة

بـــة سةرتاســـةري گـــةرمثين نـــادا   

ــادا  ــةص دنيــ ــة گــ ــةوة لــ نايگؤذثتــ



 ٣١

ئــاخر بــة خــوثين ئــاوي پثــدابوون    

ونوبــــاو و بــــاپريي لــــةوث ژيــــاب
 

 
ــث  ــةر بةهةشــيت روون ب ــثر ئةگ گةرمةس

ــث  ــتوون ب ــاخي گةوهــةر و دةشــيت ئاص ب

ــةي  ــةنيا هةناسـ ــةدا تـ ــةموويان ئـ هـ

ادي وصـــات بشـــكثنث تاســـةيبـــة يـــ
 



 ٣٢

 

 رووبار

 

قةصـــبةزةي بـــةرزي كوثســـتان  

ــتان  ــو دارســـ ــة نثـــ ئةذژثتـــ

ــث   ــوان دثنـــ ــةفراوي كثـــ بـــ

ــةهثنث ــارث پثـــــك ئـــ رووبـــ

وثتـــــــة رثة ئةكثرووبـــــــار

دارســـــتان دثصـــــثتة جـــــث  
 

 
ــةراخا  ــةو قـــ ــةك لـــ ئاواييـــ

ــا   ــوان دار و باخـــ ــة نثـــ لـــ

بةرامبـــــةر بـــــة خـــــؤراوا  

ئةذوانثتـــــة ســـــةر ئـــــاوا  

 دثـــدارووبـــار ئـــةذوا بـــة بـــةر

ــدا  ــة گوثـ ــواين دثتـ ــوذةي جـ خـ



 ٣٣

هاوينــــان خــــؤر داخ ئــــةبث  

گةرمــــة نيــــوةذؤي نــــاو دث  

منداصــــان دثنــــة ســــةر ئــــاو

ــي راو  ــا ماســ ــة يــ ــؤ مةلــ بــ

زؤريـــــان تثـــــدا هـــــةژارة  

ــارة   ــة دةس رووبــ ــاوي لــ چــ

ــؤ ــاو ثپ  بــ ــث دامــ ــؤر ماصــ خــ

كــــاري بووةتــــة ماســــي راو  

 

 
ــؤص  ــاو دث چــ ــة و نــ نيوةذؤيــ

ــؤص  ــورج و گـ ــوان، گـ ــوذي شـ كـ

 رووبـــــار رث دةكـــــةوث بـــــؤ

ســــك برســــي و شــــذة بــــار

بــــة هيــــواي قــــوالپ و تــــؤذ

ــؤ  ــرث بــ ــي بگــ ــؤر ماســ پثخــ
 

 
دثــــت و ئةگاتــــة ســــةر ئــــاو

دةس ئةكاتـــــــة ماســـــــي راو



 ٣٤

رووبـــار ئـــةذوا بـــة بـــةر دثـــدا

ــدا  ــة گوثـ ــواين دثتـ ــوذةي جـ خـ

ــ ــةرثماوةيـــ ــةدا ســـ  زؤر ئـــ

ــة دةر  ــييةك دثنثتـــــ ماســـــ

ــة و وردة زؤر ــي كؤرپــــ ماســــ

ــؤر    ــؤ پثخـ ــة بـ ــار نايـ ــة كـ بـ

ــپي، خو  ــينگي ســ ــاويســ ثنــ

پةلــــــــةقاژةي تاوتــــــــاوي

ــار  ــار وبـــ ــث جـــ تثدةكؤشـــ

خـــــؤي خباتـــــةوة رووبـــــار

ــرژاوة  ــواين بـــ ــيت جـــ پثســـ

ــالوة  ــوة تــــ ــي پثــــ زخيــــ

زخيـــــي داخـــــي نيـــــوةذؤ  

ــؤ   ــة ســـ ــي دثنثتـــ دص ماســـ
 

 
 

ــوثنني  ــوالپي خـــ ــث قـــ كاتـــ

ــني    ــاوي شـ ــو ئـ ــة نثـ ئةخرثتـ

دصــــي ئــــةو ماســــية كؤرپــــة

راوةســـــتابوو لـــــة خورپـــــة



 ٣٥

رووبـــار ئـــةذوا بـــة بـــةر دثـــدا

ــواين د ــوذةي جـ ــداخـ ــة گوثـ ثتـ

 

 
!اســـي وثصـــي هـــةژار  ئـــةي م

ــار؟    ــة رووبـ ــةذاي لـ ــؤ دةگـ !بـ

ئــاخؤ تــؤش لــة رثــي ســةفةر    

!بـــؤ پثخـــؤر بـــووي دةربـــةدةر؟

ئثــــوةش لــــة نثــــو ماســــيان

ــان    ــؤر و ژيـ ــارة و پثخـ ــؤ پـ بـ

ــةمرثنن ــةژارةكان ئــــــ هــــــ

!!!خــــوثين يــــةكتر ئــــةذژثنن؟
 

 
رووبـــار ئـــةذوا بـــة بـــةر دثـــدا

ــدا  ــة گوثـ ــواين دثتـ ــوذةي جـ خـ

 



 ٣٦

 ياتةن

 

ــاردم كـــش و مـــات ــانووي سـ خـ

ــةدات  ــدةنگي ئـــ ــؤين بثـــ بـــ

لـــة شـــوثين پـــريي رثبـــوار   

ــذي ــاوم بــــ ــوارچــــ وة ديــــ

جــــارث هــــةتا مــــاوةي دثــــر

كــــاتژمثر ث دةگــــرم بــــؤگــــو

هـــــــآتوچؤي عةقرةبـــــــةكان

ــان ــواراين زةمـــــ وةك رثبـــــ

ــثمن   ــةك هـ ــورج و يـ ــةكث گـ يـ

ــون  ــومرم دةپثـــ ــاي عـــ رثگـــ

بــــــة نــــــاوةدص ئةمــــــةوث

ــرةوث  ــكوو دةردث بســــ بةصــــ

ـ   مپـــــةنا بةمـــــة پثنووســــ

بريةكـــــــــامن بنووســـــــــم



 ٣٧

!مــن كــثم و لــة كــومث و چــيم؟    

ــؤچي دةژمي؟   ــةي و بــ ــا كــ !تــ

ــةنني  ــاي پثكـــ ــارث قاقـــ جـــ

ــن    ــان و ژيـ ــا و ئامسـ ــة دنيـ بـ

ــان  ــوغزي گريــ ــارثكيش بــ جــ

انبـــؤ مـــاوةي خـــؤ خةصـــةت   

ــاس  ــدةنگ و بــ ــةمبار و بثــ خــ

ــا ــاسخةياصـــــ وي و كةســـــ

ــوث  ــة گـ ــةنگث نايثتـ ــيچ ئاهـ هـ

بـــــةحري بثـــــدةنگي بشـــــكث
 

 
ــاردم كـــش و مـــات ــانووي سـ خـ

ــةدات  ــدةنگي ئـــ ــؤين بثـــ بـــ

 



 ٣٨

 ژار

 

لــة داخــي مةينــةيت دةوران دصــم پــذ ئــاورة ســاقي 

لة ژاري تاصـي ژيـن ديسـان پياصـةي دص پـذة سـاقي              

وةرة ئةمشةو وةكوو هةر شةو، وةرة ساقي دصم خوثنة        

هةتاكوو دثتة چاوم خـةو، حةرامـة شـةربةتان بثنـة          

دصم زووخاوي لث دةذژث دةسـا هةسـتة بكـة مةسـتم           

ن لة جامي نوث، بة خوذ تثكة بدة دةسـتم         شةذايب كؤ 

كة وا كون كون بووة جةرگم، لة جةوري ماتةمي دنيـا          

هةتاكوو سةردةمي مةرگم، وةرة هةر تؤم دةوث تـةنيا        

هةناسةي سةردي پـذ داخـم دةمثكـة گرتوويـة نـاخم           

شةذايب تؤيـة دةيشـؤرث پـةژارةي ژيـين پـذ ئـاخم            
 



 ٣٩

 دث

 

 

 

شـــةوگاري بـــةهار دةرچـــوو لـــة نيـــوة    

ــاري ــازيوة تـــ ــةرةو كـــ ــةذوات بـــ كي ئـــ

ــاوايي تاريـــــك ــث؛ئـــ  ورشـــــةي چرايـــ

ــث  ــث نايـ ــيچ ماصـ ــةرةي هـ ــو پةجنـ ــة نثـ لـ

ــتووة  ــة رووي رؤژ داخســـ ــي لـــ دث دةركـــ

ــتووة     ــوان نوس ــوان ج ــةودا ج ــةرگي ش ــة ب ل

ــار   ــار جــ ــث جــ ــاوا دةگريــ ــث ســ منداصــ

ــةوگار  ــدةنگي شــ ــاي بثــ ــكثنث دةريــ ئةشــ

ــةوة   ــي كؤرپـ ــان النكـ ــة بـ ــةر لـ ــث سـ دايكـ

ــةوة  ــةو بردوويةتــــ ــةردةمثكة خــــ ســــ

ئــــةو ســــاتة كوصــــي شــــةو دةتوثتــــةوة

ــةوة     ــوور ئةبثتـ ــؤ سـ ــاي ئاسـ ــةر گؤنـ سـ

 



 ٤٠

كةصةشــــــثرث دث و لــــــةو ســــــةربانانة

ــة    ــنت بةيانـــ ــةدا هةســـ ــزگثين ئـــ مـــ

ــةكا     ــوثن ي ــة ش ــةك ل ــةيان ي ــةر ب ــنةي ب ش

ماصـــــاين نوســـــتوو باوةشـــــثن ئـــــةكا

هــــةتاو الي ئــــةبا ديســــان بةســــپايي   

پـــةردةي شـــةو لـــة ســـةر بـــووكي ئـــاوايي

رماصــــان بـــــةردةچن، ئــــاوايي ســـــاكا  

گرتوويــــة بــــاوةش بــــاپريي كؤســــار   

ــث   ــدوويي دوثنــ ــكي مانــ ــة خةصــ ماويانــ

ــتثنث   ــةتاو هةصياندةســــ ــي هــــ گزنگــــ

ــاين    ــؤ كـ ــةذوا بـ ــؤص ئـ ــورج و گـ ــث گـ ژنـ

بـــــة نـــــةزمي جـــــواين لةرزانـــــةكاين

ــةوة    ــدوو دثتــ ــاين مانــ ــة كــ ــث لــ ژنــ

ــؤزةوة  ــينگي گـــ ــة ســـ ــةري ناوةتـــ ســـ

دووكـــةص لـــة ســـةربان ئـــةذوا بـــةرةو ژوور 

ــةنوور   ــاي تـ ــةر گؤنـ ــةوة سـ ــوور ئةبثتـ سـ

ــوان   ــةرم و جـ ــاين گـ ــان نـ ــدووري ماصـ تةنـ

ــوان    ــةوان و شـ ــووي باخـ ــة تؤشـ ــا بـ دةكـ

 



 ٤١

 

ــوثن   ــة شـ ــة لـ ــپي، جووجةصـ ــكي سـ مريشـ

ــولثن   ــاريكي كــ ــث تــ ــث دةهثصــ ــة جــ بــ

پــثش ئــةوةي كــة خــؤر بــدا لــة نــاو دث      

تـــــــــــة رثراين ئـــــــــــاوايي دةكةوث

نيـــــوةي نـــــاوةدص لـــــة دث دةرئـــــةچث

ــث   ــتووةتة جــ ــةي هثشــ ــةرخ و كارژيلــ بــ

 

 
 

ــةر   ــة ســ ــراوي لــ ــةين مــ ــارچيمــ جؤبــ

ــةهار    ــةومني بــ ــي شــ ــكثنث شةقصــ دةشــ

ــةورةكان   ــؤچي هــ ــني و كــ ــاين شــ ئامســ

ــوان  ــةوز و جـ ــؤر و دةشـــيت سـ ــنگي خـ پذشـ

ــةركؤ    ــوي ســ ــكي بزثــ ــاتوچؤي ئاســ هــ

شـــنةي شـــةماص و لـــةرةي لـــةق و پـــؤ    

جريــــوةي بولبــــول، خــــوذةي جؤبــــاران

ــداران  ــتةي دصــ ــوان و بةســ ــي شــ مششاصــ

 



 ٤٢

موســـــيقاي جـــــواين ژيـــــين دثهـــــاتن

ــني، ــةين رةنگـــ ــاتن دميـــ ــاكي وصـــ خـــ

 

 
ــن   ــة الي مـ ــة لـ ــةو دثيـ ــي ئـ ــين رؤژثكـ ژيـ

ئــــةژي بــــة شــــاري دووكــــةص و ئاســــن

 



 ٤٣

 بگري

 

 

داية گيان بگـري لـة سـةر خـاكم كـةوا شـينم دةوث              

ــوثنينم دةوث   ــكي خ ــان فرمثس ــة گي ــة داي زؤر بگري

من گوصي سةد ئـارةزووي ژيـنم لـة خاكـا خـةوتووة            

خاكي مةيداين خـةبات رةنگـيين خـوثين مـن بـووة           

ــة دايــةگي  ــاتين مــن چــاوةذث   دامةنيش ان بــؤ ه

بةسـيةيت، بـؤ دةنگـي درگـا مـةگرة گـوث             دصنيا بة، 

داية گيان سوثندم بة فرمثسـكي گـةش و ئثشـي دصـت            

سوثندم بة جـةور و مةينـةيت بـث حاسصـت          داية گيان   

من دةمثكة جةرگي سووتاندووم هةناسةي سةردي گةل      

زةردي گـةل   دصپذي كردووم خةمي دةسكوريت و رةنـگ      

ـ     ةهيدي رثـي خـةبامت دايـة گيـان        من كوذي كوردي ش

ــان   ــة گي ــامت داي ــاخي وص ــةذي ب ــؤتري خــوثنني پ ك



 ٤٤

هــةر وةكــوو بثگانــةيث دص پــذ لــة ناكــامي و گــرث 

لةم هةموو دةستة نةبوو دةستث، كة بث و دةستم گذث         

هـةموو بثگانـة خـؤم       من لة شاري خؤم غـةريب و بـؤ        

كؤتري كوژراوي رثگـاي النـة خـؤم، بـث النـة خـؤم             

 سـةر خـاكم كـةوا شـينم دةوث         داية گيان بگـري لـة     

ــوثنينم دةوث   ــكي خ ــان فرمثس ــة گي ــة داي زؤر بگري

داية گيان ئةو كيژة وا ئةتويس بـة بـووكي تـؤ ببثـت             

خؤت بدة پيشاين جـارث بـا بـة هيـواي مـن نـةبثت              

تاكوو بتبينـث كـة رةشپؤشـي لـة سـةر تـا پاتـةوة              

بةصــكوو بــذوا دصــنيا بــث و مــن لــة بــريةو باتــةوة 

ر خـاكم كـةوا شـينم دةوث       داية گيان بگـري لـة سـة       

ــوثنينم دةوث   ــكي خ ــان فرمثس ــة گي ــة داي زؤر بگري

 



 ٤٥

 فةلسةفةي گةردوون

 

 

 

هاكـــا ئـــةم چةرخـــةش هةصـــگةذايةوة

ــووذايةوة  ــةذاو نةســـ ــر نةگـــ ئيتـــ

ــاو ــژث خــ ــةكيــ ةين ژيــــين دنيايــ

ــة گ ــرواري لــ ــةريــــزث مــ ةردنيايــ

ــة    ــةويين وايـ ــيين ئـ ــة تـ ــژث كـ كيـ

ــة   ــيت دايـ ــة دةسـ ــردن لـ ــان و مـ ژيـ

ــين   ــةر سـ ــة سـ ــرواري لـ گي رازاونمـ

ــةي عةشــقي وةســتاون  ــزي جةزب ــة هث ب

 

 
ــة  ــةويش وةك ه ــةبث مئ ــري ئ وو رؤژث پ

ــردن  ــريي مـ ــة تـ ــةبثبـ ــنگري ئـ  داوثـ



 ٤٦

وژثتـــــةوةبةصـــــث ئـــــةمرثت و ئةك

ــةوة  ــي ئةپچذثتـــ ــةي ملـــ ملوانكـــ

ــةكتر    ــوثن ي ــة ش ــةك ل ــرواري ي ــؤ م ن

ــاخر  ــة ئــ ــردين ئةگاتــ ــيين مــ شــ

ــة   ــژة وايـ ــةو كيـ ــردين ئـ ــيين مـ شـ

ــونثي  ــة شـ ــة لـ ــة  كـ ــاخر دنيايـ دا ئـ

ــكثتةوةبن ــةردوون وا دةشــ ــةي گــ اغــ

١ئيترناگــــــةذث و ناســــــووذثتةوة 
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 ٤٧

 هةصاصة

 

ــة   ــة ذثزانـ ــة، چةپصـ دةوص و زوذنايـ

ــانة  ــؤپي كثشـ ــادي و چـ ــةزمي شـ بـ

بــةرگي رةنگاوذةنــگ كيــژي ســةربانان

ــانان  ــاي الوي كؤصــ ــث نيگــ دةكثشــ

ــپةذكث  ــةزمي هةص ــا و ب ــةنگي زوذن ئاه

ــةذ دث   ــةو پ ــةتا ئ ــةوة ه ــگ ئةدات دةن

ــةنيا ه  ــا تـ ــو كيژانـ ــة نثـ ــةلـ ةصاصـ

ــة    ــووچي ماص ــة س ــة و ل ــي خةمين دص

ئـــاخر ديـــاري يـــاري بثوةفـــاي   

ــةوة الي  ــوورة، ماوةتـ ــتةي چنـ دةسـ

ــي داوة يادگ ــاري پثـــ ــة يـــ ارثكـــ

ــةماوة  ــؤين نـ ــة و بـ ــتا بثذةنگـ ئثسـ

 

 
 



 ٤٨

ذوا بــــؤ خةياصــــي دوور دةهةصاصــــة

ئةذوانث جار جـار بـؤ چةپكـةي چنـوور     

 

 
 

ــوث   ــة گ ــةتؤم دثت ــاوةن ئ ــي زةم دةنگ

وانــث وا لــة كــوث؟كوانــث پــةميانت، ك

ــاديية    ــةما و ش ــةم رؤژي س ــةويل ئ ق

ــة؟     ــريت نيي ــة ب ــوو ل ــت داب ــة من !ب

!دصــم گوصــث بــوو بؤچيــت هةصــوةراند؟

!بــؤچي ئاوثنــةي ئــةوينت شــكاند؟   

كوانـــث مةيلةكـــةي جـــاري جارانـــت

كوانــــث هــــاتوچؤ و ئيشــــارةكانت

كوانــث راةســتان، ســةر رثگــاي كــاين؟

كوانث سـثوي سـوور، كوانـث گؤرانـث؟        

ــري  ــاين شـ ــكاندم گيـ ــت شـ ينم، دصـ

دصــــت شــــكاندم، دصــــت شــــكاندم

 

 



 ٤٩

 

جارجارث فرمثسـك لـة چـاوي سـوورا        

ئةبارثتـــة ســـةر چةپكـــةي چنـــوورا

ــپةذكث  ــةزمي هةص ــا و ب ــةنگي زوذن ئاه

دةنــگ ئةداتــةوة هــةتا ئةوپــةذ دث   

 

 
 

ــةوة   ــري ئةكاتـــ ــة وا بـــ هةصاصـــ

ــئةداتةوة  ــين هةصــ ــةري ژيــ :دةفتــ

ــريم    ــي ئةس ــؤزي دص ــة س ــوثندم ب س

ــاوم  ــاتث م ــا س ــريم ت ــة ب ــةر واي ل  ه

ــةوة   ــةرد ئةبثت ــةم س ــاتة الش ــةو س ئ

ــةوة  ــامن ئةكوژثتـــ ــراي ژيـــ چـــ

ئــاخرين قســةم هــةر نــاوي تؤيــة    

هـــةر چاوةكـــامن پـــذ ئـــاوي تؤيـــة

!دصــم گوصــث بــوو بؤچيــت هةصــوةراند؟

!بــؤچي ئاوثنــةي ئــةوينت شــكاند؟   

 



 ٥٠

ــةدار    ــژث ن ــن كي ــةمةند و م ــؤ دةوص ت

ــةژار؟  ــة ه ــا چــي هةي ــة غــةيري وةف ب

ـ       ا و دام بـة تـؤ     خونچةي دصـي خـؤم هثن

ــةموويان درؤ  ــؤ هـ ــةي تـ ــام وتـ بةصـ

 

 
 

جارجارث فرمثسـك لـة چـاوي سـوورا        

ئةبارثنـــة ســـةر چةپكـــةي چنـــوورا

دايكــي لــة داخــي كــچ، بثخةبــةرة    

:بــانگي لــث دةكــا لــةو بــةر پةجنــةرة

هةصاصــــــة وةرة هةصاصــــــة وةرة (

)كيـــژة جوانةكـــةم تـــاوث هةصـــپةذة

 فرمثســـكي چـــاويدايكـــي نـــةيبيين

ــي شـــكاوي    ــثواوي دصـ ــي شـ زولفـ

ــپةذكث  ــةزمي هةص ــا و ب ــةنگي زوذن ئاه

دةنــگ ئةداتــةوة هــةتا ئةوپــةذ دث   

 



 ٥١

 هةنسك و فرمثسك

 

ــاي شـــريينة    ــين منداصـــي دنيـ ژيـ

شــثعري ســةرةتاي چريؤكــي ژينــة   

ــةن زوو  ــيم چـــ ــومري منداصـــ عـــ

وةك نةســـــيمث هـــــات و چـــــوو

مـــةلث غـــةريب بـــوو، رؤيشــــت   

ــت   ــث هثشـ ــة جـ ــادثكي بـ ــةر يـ هـ

 

 
 

ــةوة    ــا بوومــ ــةم وريــ ــةم كــ كــ

بـــــــريم چـــــــاوي كـــــــردةوة

دنيايــــةكم بــــيين بــــث تــــني   

نــــــة وةك منداصــــــي شــــــريين

خــــــةمي كــــــايت منداصــــــي   

ــي  ــة پاصـــ ــةبوو لـــ ــرث نـــ گـــ



 ٥٢

ــتا  ــةمي ئثســ ــوو خــ ــةي وةكــ كــ

ريشـــــةي لــــــة دص ئةوةســــــتا 

ــةمثك   ــةر خـــ ــكثوهـــ  فرمثســـ

فرمثســــــــكثك و هةنســــــــكث 

ــؤرث  ــةمي دص ئةشــــــــ تــــــــ

ــي دةگــــــ   ــاي تاصــــ ؤذثدنيــــ

چ دةروون و چ لــــــــــــــــة روو

ان هــــةر ئــــةوة بــــوو  دنيامــــ

ــاي شـــريينة    ــين منداصـــي دنيـ ژيـ

شــثعري ســةرةتاي چريؤكــي ژينــة   

 

 
 

ــةم    ــةم كــ ــةوة كــ ــا بوومــ وريــ

دةوري گــــــرمت گــــــةلث خــــــةم

ــام    ــارث گريــ ــةوةص جــ ــة هــ كــ

ــام  ــةژارث گريـــ ــؤ هـــ ــة بـــ لـــ

ئــــةو گريــــام و بــــؤ خــــؤم بــــؤ

ــوث دةذؤم؟  ــؤ كــ ــاخؤ بــ ــة ئــ !كــ



 ٥٣

 

ــث  ــث ون بووبــــــ وةك منداصــــــ

نةمـــــدةزاين وام لـــــة كـــــوث؟  

ــتاش  ــةرچي دئثســـــ ةذوامنهـــــ

ــالن دةزامن ــة وةيــــ ــؤم بــــ خــــ

ــةدةم  ــث ئــ ــةر اليــ ــةرجني هــ ســ

هــــيچ شــــتث بــــةدي ناكــــةم   

ــا    ــةري رثگـ ــةو سـ ــةن ئـ ــةر چـ هـ

نـــــايزامن بـــــة كـــــوث دةگـــــا

پــــثم خؤشــــة جــــارثكي تــــر   

تـــــــةنيا گـــــــوزارثگي تـــــــر

بگةذاميــــــةوة لــــــة نــــــوث  

ديســــــان بــــــؤ هةوةصــــــي رث

ــة  ــا جوانـــ ــةو دنيـــ ــام لـــ بگـــ

ــانة   ــةو منداصــــ ــوو ئــــ وةكــــ

ــووك بــــ   ــةكامن ســ ــا خةمــ ثبــ

وك بـــــثوبـــــث گـــــرث و بچـــــ

ــةنيا فرمثســــــكث ــاكوو تــــ بــــ

هةناســــــــةيةك و هةنســــــــكث



 ٥٤

 

ــؤرث  ــم بشـــــ ــةمي دصـــــ تـــــ

دنيـــــــاي ژيـــــــنم بگـــــــؤذث

ــاي شـــريينة    ــين منداصـــي دنيـ ژيـ

شــثعري ســةرةتاي چريؤكــي ژينــة   

 



 ٥٥

 النةي بايةقووش

١ 

 

ــتةنگة  ــةرد و دصـ ــةوثكي سـ ــوة شـ نيـ

خةصـــكي خـــةوتوون دنيـــا بثدةنگـــة

شــار پــةردةي رةشــي كثشــاوةتة ســةر

 هاتـة دةر   پثـو، لـة كثـو       مانگي شـةوان  

ــت و جــار جارثــك  بايةقؤشــث پــري دث

ــك   ــة ديوارث ــةر كؤن ــة س ــث ل دةخوثن

 

 
ــدةنگا  ــؤص و بثـ ــةكي چـ ــة وثرانةيـ لـ

ــتةنگا    ــةرد و دص ــثكي س ــو ماص ــة نث ل

خـــةوتووة خـــةمني كچثكـــي هـــةتيو

هــةتيوث خؤشــي لــة دنيــا نــةديو    

ــا   ــة دنيـ ــة دوورة لـ ــي بةينثكـ دايكـ

ــةنيا  ــدا تـ ــاوة لةوثـ ــة مـ ــةو كچـ ئـ



 ٥٦

بـةرگي خـةو   منداصي بچـووك لـة نثـو        

گــة شــةوئــةدا لــة گؤنــاي شــةوقي مان

ــ ــام خ ــةيان بةص ــةتاكوو ب ــي؟ ه ةوي چ

ــتثران    ــةص ئةس ــة گ ــا ل ــووثژ دةك وت

ــث  ــةوان دةپرس ــوث؟ دل ــة ك ــي وا ل ايك

ــث؟  ــتوويةتة ج ــةنيا هثش ــة ت ــؤچي ب ب

 جيـــا نابـــثثســـاتث فرمثســـكي لـــ

ــنيا نابــــث  ــة و دصــ ئــــاخر منداصــ

ــاتث،  ــدة س ــوث ب ــةو  گ ــةرهايت ئ بةس

ـ      :وت ئةوشـةو  لة گةص ئةستثران چي دةك

 

٢ 

!ئـةي ئةسـتثرةكان   ! ئةي مانگي جـوان   (

ئثـــوة دةبيـــنن لـــة نثـــو ئامســـان 

ــدا؟    ــة كوث ــودا ل ــيت خ ــاخي بةهةش ب

ــدا   ــة وثـ ــن وا لـ ــي مـ ــثن دايكـ ئةصـ

دايكــي ئةســتثرةكاين تــؤ! ئــةي مانــگ

ــةر دةزاين    ــث ئةگ ــثم بص ــودا پ ــؤ خ ت

 



 ٥٧

ــةوة  ــؤ بوونةتــ ــتثرةكانت كــ ئةســ

وان لة گةص خؤتـا چةشـين هـةر شـةوة          

ــي  ــث داك ــثم بص ــةوة؟ پ ــةي دثت ــن ك  م

ــةوة  ــن ئ ــانگي م ــتثرةم، م ــيش ئةس من

ئةي ئةستثرةي خؤم گـوث بگـرة سـاتث        

ــم بصـــث دةيبـــيين كاتـــث  ــة دايكـ :بـ

ــت( ــي خؤشةويس ــاوم! دايك ــايي چ !بين

هثـــزي ژيـــامن، تـــةنيا هـــةتاوم   

ــةتربدم؟   ــةص ن ــة گ ــيت ل ــؤچي رؤيش ب

تــةنيا لــةم دنيــا وةيالنــت كــردم؟    

هـــةتا ديتـــةوة هـــةر چـــاوةذثتم   

ــنت ئ  ــواي بيس ــة هي ــتم ب ــةنگي پث )اه

ئةي ئةستثرةي خؤم گـوث بگـرة سـاتث        

ــث  ــةيبيين كاتـ ــث ئـ ــم بصـ ــة دايكـ بـ

ــةوة   ( ــث هاتـ ــاوامت كاتـ ــة ئـ زؤر بـ

لــة ســةر داوثــين خــةو مبباتــةوة    

ئةگــةر وةكــوو مــةل دوو باصــم هــةبوو 

ــاتوچوو    ــةمكرد ه ــادا ئ ــو دني ــة نث ل

 



 ٥٨

ــت   ــو و دةر و دةش ــةموو كث ــةذام ه دةگ

ــاخي بةهةشــت  ــة ب ــام ب ــةتاكوو دةگ ه

ــكوو لةوثـــ  ــنم بةصـ ــارث بتبيـ دا جـ

ــينم  ــان و شـ ــيين گريـ ــةتؤش ببـ )ئـ

 

 
 

ــث فايةيــة     ــن زؤر ب ــي م ــام باس بةص

ئــاخر كــةي هــةتيو ئةســتثرةي هةيــة؟

دةردي دصــي خــؤم مــن دةصــثم بــة كــث؟

هةتيو چـي هةيـة تـا ئةسـتثرةي بـث؟          

 

 

٣ 

نــةختث دةگــوزةرث خــةو دثتــة چــاوي

باســــي دةمثنــــث بــــة ناتــــةواوي

ــةودا   ــوةي ش ــة ني ــةوث ل ــاكوو دةخ ت

 دةبينــث لــة دنيــاي خــةودا   دايكــي

 



 ٥٩

دةپاذثتــةوة لــة گــةص خــؤي بيبــا    

نـــةذوات و ديســـان نةيهثصـــث تـــةنيا

ــتث    ــةري دةس ــة س ــث ل ــي دةكثش دايك

نةبوونــة، پاشــي هــةر هةســتث: ئةصــث

ــة  ــة دنيايـ ــن جگـ ــاي مـ ــم جثگـ كچـ

ــت  ــة   دايك ــةوث تةنياي ــؤ ل ــوو ت وةك

ــةردة     ــك و س ــن تاري ــي م ــة ماص رؤص

جثگاكـــةم خاكـــة، ســـةرينم بـــةردة
 

 
ـ بة داي  ي دةصـث كـچ بـة چـاوي سـوور          ك

:لة قرچـة و سـؤزي دص وةكـوو تـةنوور          

نامــةوث بــث تــؤ، روونــاكي دنيــا    

هــةر خــؤمت دةوث واي لــة هــةر كوثــدا

ــكثنيتةوة؟   ــم دةشـ ــؤ دصـ ــان بـ ديسـ

گةر نامبةي لة گـةص، بـؤ هاتوويتـةوة؟        
 

 
دايكــي بــة دصــث پــذ ئــثش و خــةمناك 

تك تك فرمثسـك دةتكثتـة سـةر خـاك         

 



 ٦٠

كي ســـةردةكچةكـــةم شـــةوث(: ئةصـــث

ســةرماش ســةرةتاي نةخؤشــي و دةردة

ــة دةر  ــةت كةوتبوويت ــة جثگاك ــؤش ل ت

ــةر   ــة س ــينت ل ــم پؤش ــاتووم بيكثش ه

ــةو   ــةوا نابةت ــتان بثن ــؤش زس ــة ه ل

ــةخؤش  ــةوي ن ــة ســةرما نةك ــاكوو ل ب

كــث لــة ناخؤشــي شــةوان يــارت بــث؟ 

)كث لة جثگـاي خـؤم پةرةسـتارت بـث؟         

ــةذوا   ــنة و ئ ــةم چةش ــةدا ب ــامي ئ وةص

ــ  ــاواري كچــ ــر هــ ــائيتــ ي پثناگــ
 

٤ 

سبةينث كاتـث خـؤر داي لـة سـةر كثـو           

لة شووشةي شكاو، شـةوقي دايـة نثـو        

داي لة سةر جثگا و الشةي سـةردي كـچ         

ــر  ــاكي دةك ــچ دروون ــاي زةردي ك  گؤن

ــوو  ــي بردبـ ــةختث چصـ ــةقؤش نـ بايـ

لــةو ماصــة چؤصــة النــةي گرتبــوو    

ــثم ئــةو كچــة مردبــوو  ئــاخر چــؤن بص

ديقــي كردبــوو : بايــةقؤش دةيكــوت 



 ٦١

 

 وثنة

 

اذثزان هاتــــــــةوةگةصــــــــ

ــةوة ــاخي گرتـــ ــاخي بـــ نـــ

گةصـــــــاي زؤري وةريـــــــون

ــيون   ــاخي پؤشــ ــينگي بــ ســ

تــــاو ناتــــاوث شــــنةي بــــا

ــا ــپايي دةيانبـــ ــة ئةســـ بـــ

ــةر دث  ــيين سـ ــث تـ ــؤري بـ خـ

وةك رثبـــوارث مانـــدوو بــــث  

وردة وردة دثتـــــــة خـــــــوار

ــار   ــةر كؤســ ــثتة ســ ئةنيشــ

ــوا   ــةي كثـ ــة لوتكـ ــان بـ ديسـ

رث دةكـــــةوث بـــــةو ديـــــوا

 

 



 ٦٢

ــةنيا ــز و تـــ ــةوان كـــ باخـــ

ــة ــة ســ ــالــ ــاوي كانيــ ر ئــ

ــةرزؤكي   ــريو لــ ــيت پــ دةســ

داناوةتـــــة ســـــةر چـــــؤكي

بـــة شـــوثن بـــريي پـــذ داخـــا

چـــــاوي دةكشـــــثتة باخـــــا

ــردوو   ــك و مــ ــي وشــ دارثكــ

ــردوو   ــؤچ كـ ــةيل كـ ــةي مـ النـ

ــثبةر    ــة سـ ــةوزايي نـ ــة سـ نـ

نـــــة ئاهـــــةنگي پةلـــــةوةر

لـــة بـــريي نايـــة هـــةرگيز   

ــاييز ــاذثزاين پــــــ گةصــــــ

وا دصـــــــــپذي كردبـــــــــث

ــث  ــاين گرتبـــ ــاخي گيـــ نـــ

 

 
 

ئـــــةخاجـــــارث ســـــةري دا

ــةدا  ــاين ئـــ ــةرجني كـــ ســـ



 ٦٣

 

ــاو   ــاكي ئــ ــةي روونــ ئاوثنــ

ــةرچاو   ــة بــ ــةي دثنثتــ وثنــ

خــــةموثنــــةي پــــري و زةردي 

ــةم   ــةيت ماتـ ــني و خـ ــذ چـ پـ

ــةيث ــو وثنـــ ــةژارة ديـــ  پـــ

ــوةريو  ــث هةصــ ــةي گوصــ وثنــ

فرمثســـــكي ژيـــــين تاصـــــي

ــي ــةوة خةياصــــــ دثنثتــــــ

ــني   ــث تـ ــةهاري بـ ــا بـ ئةوسـ

ئثســــتا پــــاييزي خــــةمني  

ــةذوات  ــاذثزانيش ئــــ گةصــــ

هاكـــا بـــةهارث تـــر هـــات   

ــ ــةةتــ ــن وايــ نيا ژيــــين مــ

ــة   ــةهاري نايـــ ــر بـــ ئيتـــ

 

 
ــةتكث  ــكث ئـ ــةم فرمثسـ ــةم كـ كـ

ــكث   ــاين دةشــ ــةي كــ ئاوثنــ



 ٦٤

لــة چؤصــي باخــا جــار جــار    

گةصــــاي زةردث دثتــــة خــــوار

ــا  ــاوي كانيــ ــةص ئــ ــة گــ لــ

ــنيا ــةوث دصــــــ رث دةكــــــ

باخــــةوان ســــةر دائــــةخا  

ــدا  ــةي بـــ ــةرجني وثنـــ ســـ

ــثواوة  ــاين شـــ ــاوي كـــ ئـــ

ــةماوة  ــدا نـــ ــةي تثـــ وثنـــ

لــة چؤصــي باخــا جــار جــار    

زةردث دثتــــة خــــوارگةصــــاي 

 



 ٦٥

 پةپوولةي خةياص

پةپوولــةي خــةياص سةرمةســت و هــثمن

ــن    ــث ب ــاين ب ــينگي ئامس ــوث س دةپث

ــةذ ئةداتـــةوة    ــنم پـ ــةري ژيـ دةفتـ

ــةوة  ــري ئةخاتــ ــةذةي الومي بــ الپــ

ــري    ــة ب ــؤم دثنثت ــة، ت ــةم هؤنراوان ئ

ــري    ــة ب ــةو ل ــاص دةتبات ــةنيين ت :پثك

 

 
 

لــة خــاكي الشــةم بــةياين بــةهار    

اورين روخســارگوصاصــة ســوورةيةكي ئــ

ــةهثنث  ــةر دةرئ ــات س ــواين گؤن ــة ج ب

ــث   ــؤي بنوثن ــةزارم دث خ ــةر م ــة س ل

ئةتؤش كـة هـاتووي لـة بـؤ گوصـچنني          

جــوان رادةبــووري دةم بــة پثكــةنني   

 



 ٦٦

ئةو گوصاصة سوورة، دةچـثين لـة رثـت        

ئــاخؤ دةيــزاين بــؤين كثــي لــث دثــت؟

چةن رةنگـي گةشـة    ! چةن جوانة : ئةصثي

ــة؟   ــي رةش ــؤچ دص ــؤم ب ــةم داخ !داخةك

!وصـــمگةصـــث ئـــةو ســـاتة بزانـــة ب

ــم   ــاوايت دصـ ــيت ئـ ــي بةهةشـ !گوصـ

ئــةو گوصــة خــاكي دصــداري خؤتــة    

ئثستاش بـة هيـواي روخسـاري خؤتـة        

بؤية بـةو چةشـنة گـةش و خؤشـذةنگة         

ــتةنگة   ــات و دصـ ــدة مـ ــة ئةوةنـ بؤيـ

بؤية وةستاوة دصـتةنگ لـة سـةر رثـت         

ــت  ــةر پث ــة ب ــث ديســان ل دصــي داخورپ

گوصـةي چيـت دثتـة بـةرچاو       گيانة لةو   

و گوصاصة سوورة، گوصـي دص سـووتاو       لة

جواين هةصبگرة هةر چـةن خـؤت گوصـي        

خؤشــبؤتر لــة بــؤن يــاس و سونبوصــي

ــةوة ــدارة ئةيهثنيتـــ ــاكي دصـــ خـــ

ــةوة   ــةكةي نةكولثنيتــ ــي دصــ زامــ

 



 ٦٧

ئــةم هؤنراوانــة تــؤم دثنثتــة بــري    

ــري     ــة ب ــةو ل ــاص دةتبات ــةنيين ت پثك

 

 
پةپوولــةي خــةياص ئــةذوا لــة ســةرخؤ

بــة ئاســؤلــة شــوثن بــريي تــر ئاســؤ 

ــةمرثنث   ــريم ئ ــةو دث، ب ــةتاكوو خ ه

ــدةوةرثنث   ــةياص هةصـ ــةي خـ پةپوولـ
 



 ٦٨

 بادة

ــدامت وةرة دثــرة  ســاقي گــوزةرا شــةو، بــة في
ــذة   ــادة بگث ــا ب ــة، وةرة س ــة، درةنگ دص تةنگ
تا تؤ يب و مةي بث، مـن و دص لثـرة خةمؤشـني             
هةر دوو بة تةماتني، وةرة مـةي بثـرة بنؤشـني         

ــة    ــاخي ئ ــةين ب ــة چةم ــة دةمثك وينمتينووي
ــة ســةرينم  ــةي بثن ــدثرة وةرة م ــةم باخــة ب ئ
ويستوومة كة تـةنيا مب و لـةم سـووچة مبثـنم           
ديسانةوة ئـةم بـاري خةمـة كـةوتووة شـوثنم          
دةسيت خةمةكةم بگرة لة مةخيانـة بـة دةر كـة          
رثگاي مةدة ئثرة وةرة لـةو مةسـتة حـةزةر كـة           
ــة    ــةوة گيان ــاكوو مبثنثت ــةذث ب ــا، لثيگ نان

ــي گ    ــة دص ــؤترة وةيالن ــةم ك ــة ئ ــووة الن رت
ــرة بــؤ مــةي نيــة  ســاقي كــة پــةنا دثنمــة ئث

هةر كةس بة شـةذايب خـةمي جانانـةيث تثـرة          
من هةمدةمي بادةم كة خـةمي سـينة بـة بـا دةم            

 بــادةمةدةســتم بگــرة گيانــة وةرة بســپثرة بــ
ــدامت وةرة دثــرة  ســاقي گــوزةرا شــةو، بــة في
ــذة   ــادة بگث ــا ب ــة، وةرة س ــة، درةنگ دص تةنگ

  



 ٦٩

 

 ابرخث

 

 

ايب دةسـيت يـارث    ي بـةهارث، شـةذ    لة سـةردةم  

ةسـيت بـة سـةر دصـا ئـةبارث         كة قةترة قـةترة م    

هةر چةندة نـةختث تاصـة شـادي هثنـةر ئاوثكـة           

ــة    ــذاو ناوثك ــةذابة، چ وةرگث ــةك ش ــة ن خثراب

ــانة   ــةمي دص ــة دةواي خ ــيين گيان ــة ت ــةوةي ك ئ

سوثندم بـة دةسـيت سـاقي حةرامـة شـةربةتانة          

ــرة دةســتم، دةركــي مةخيا  ــة؟ســاقي بگ ــة كام ن

 هـةر بصـثن حةرامـة      ثكةوة جامي پـذ كـةين، بـا       پ

  



 ٧٠

 زرثبار

 

 

لــــة پــــةذ شــــاري مــــةريوان

ــوان   ــةوز و ج ــوي س ــني كث دوو چ

بةرانبــــــــةرراوةســــــــتاون 

ــة    ــتان لـ ــةرز و دارسـ ــةربـ سـ

ــا   ــةو كثوانــ ــن ئــ ــة داوثــ لــ

ــر  ــة ژثــ ــالــ ــاقي ئامسانــ تــ

گــــؤمثكي جــــوان وةســــتاوة  

ي نـــــاوة»زرثبـــــار«كـــــة 

كثـــــوان ســـــةوز و دصنشـــــني

 شـــنيئامســـان و ئـــاو هـــةر دوو

ــةهاري ــار و بـــــــ زرثبـــــــ

ــوردةواري  ــيت كـــــ بةهةشـــــ



 ٧١

 

 
لــــة نثــــو دارســــتان قــــةراخ

باصـــندةكان شـــاخ بـــة شـــاخ   

كــــؤ دةبــــن و يــــةك دةگــــرن

ــذن   ــاو دةبـ ــةر ئـ ــاين سـ ئامسـ

ــةتاوا  ــر تيشــــكي هــ لــــة ژثــ

ــاوا  ــةي ئــ ــةر ئاوثنــ ــة ســ لــ

ــةي خؤ ــوثنـــ ــننيـــ ان دةبيـــ

ــةخوثنن  ــن و ئــ ــت دةبــ :مةســ

ــةهاري ــار و بـــــــ زرثبـــــــ

ــوردةواري  ــيت كـــــ بةهةشـــــ

 

 
 

ــنةي بـــــ  ــةهارشـــ ةياين بـــ

ــار   ــةر زرثبــ ــة ســ ــةدا لــ ئــ

كاتــــث كــــة بــــووكي هــــةتاو

ــاو    ــةر ئـ ــة سـ ــكي ئةخاتـ تيشـ



 ٧٢

ــورد  ــژي كـ ــي كيـ ــةي كراسـ وثنـ

ــدا ورد ورد   ــةماص لثيــ ــة شــ كــ

ةپؤيل جــــوان و زثــــذين شــــ

ــةر   ــة سـ ــني دةذژثتـ ــاوي شـ ئـ

بــــةرةو چيمــــةن و گوصــــزار  

ــوار  ــؤ لثـــ ــةون بـــ رث دةكـــ

بةرانبـــــةر بـــــووكي هـــــةتاو

ــةتاو   ــذيين هـــ ــژي زثـــ كيـــ

ــة   ــايت بةربةيانـــ ــةو كـــ لـــ

ــةمايانة  ــادي و ســــــ شــــــ

ــةراخ  ــةپؤيل قـــ ــثن شـــ ئةصـــ

ــاخ   ــة ش ــاخ ب ــةذوا ش ــان ئ :دةنگي

ــةهاري ــار و بـــــــ زرثبـــــــ

ــوردةواري  ــيت كـــــ بةهةشـــــ

 

 



 ٧٣

 خوداتان لة گةص

 

 

ــة  ــةرييب كةوتووةت ــاي غ ــةرم رثگ ب

ــان  ــةيل رةفيق ــةص ! گ ــان لةگ خودات

هةر كـةس رثگايـث بووةتـة نةسـييب        

ــان ــةيل رةفيق ــةص  !گ ــة گ ــان ل خودات

ــوثين د ــة شـ ــؤتراين زؤر لـ ــةكـ انـ

ــة   ــوجني هثالن ــث ك ــتوويانة ج هثش

ــةوة  ــان بثت ــت پاش ــث رؤيش زؤر كةس

بةصـــام نةيـــدي كـــةس بگةذثتـــةوة

كث چاك دةزانـث چـي دةكـا گـةردوون         

يةكث سةركةوتوو، يـةكث سـةرنگوون     

دصــي گرتــووم خــةم وةكــوو دووكــةص 

ــان ــةيل رةفيق ــةص  !گ ــة گ ــان ل خودات
 ج

 



 ٧٤

 

 ملوانكةي شني

 

١ 

ــةهار   ــي بـ ــةرمي رؤژثكـ ــوةذؤي گـ نيـ

ــر ــة ژثـ ــارلـ ــاي زرثبـ ــةتاوي رثگـ  هـ

ــذ   ــك ش ــة و ران ــز، چؤخ ــل ك ــث م منداص

رثگــــا دةپثــــوث پةشــــثو و دص پــــذ

ــةذوا و هــةنگاو هةصــدةگذث  بــث وچــان ئ

ــارةقي دةســذث  ــةي ئ ــوثي چؤخةك ــة گ ب

ــة    ــوثي جامان ــة ت ــة رةق ل ــةختث نان ن

ــتةزمانة   ــةو بةس ــووي ئ ــة تؤش بوونةت

ــي ذاو  ــاين رؤژث ماســ ــؤ تثكؤشــ بــ

ــاو  ــؤذث پورتوكـ ــريت و تـ ــةختث شـ نـ



 ٧٥

ــةص ــة گ ــاو ل ــگ هثن ــؤن و ژةن ــث ك  قوالپ

ــذؤش بياخن ــة ئةمـ ــاوهثناويـ ــة ئـ اتـ

ــةذوا ــدا  ئ ــي رث ــة چؤص ــار ل ــار ج ت و ج

ــدا  ئةزرنگث ــة گوثيـ ــث لـ ــةوة دةنگـ :تـ

ــةثنثتؤ   ( ــوا نـ ــة، خـ ــوا خثراكـ هيـ

حــةو رؤژة ئــةذؤي دةسخاصــي دثيتــؤ   

ــؤ شــار  ــةوة ب ــث ماســي نةيت ــةجمار ب ئ

)ئــةر بــؤت نــةگريا، خــؤت خــة زرثبــار 

 

 
 و داصـــي رثئـــةذوات و الـــة نثـــو دذك

كصــاش كــؤين تاوتــاو، ئــةكنرث لــة پــث

ــةذوا و هــةنگاو هةصــدةگرث  بــث وچــان ئ

ــارةقي دةســذث  ــةي ئ ــوثي چؤخةك ــة گ ب

جـــــارث بـــــؤ الذث ورد ئةبثتـــــةوة

ــةوة  ــني ئةدؤزثتــ ــةكي شــ ملوانكةيــ

بـــة چـــاكي چؤخـــةي خـــاكي الئـــةبا

ــار ســ   ــار ج ــةذوات و ج ــةداةئ رجني ئ

 



 ٧٦

ــةذوا و هــةنگاو هةصــدةگذث  بــث وچــان ئ

ــوثي چؤخة ــة گ ــارةقي دةســذث ب ــةي ئ ك
 

٢ 

ــار   ــاوي زرثبــ ــة ئــ ــث ئةگاتــ كاتــ

ـ  وث دةنگــي شــةپؤل و لثــوار  دثتــة گـ

ــاوي   ــوثي چ ــة گ ــكي داخ دثن دوو فرمثس

ــووتاوي   ــاي س ــؤرثن گؤن ــووكث ئةش س

ــث ــار: (ئةصـ ــةوة؟! زرثبـ ــةن پاذمثـ !چـ

ــووذمثةوة؟   ــةت بســ ــةم لثوارانــ !لــ

حــةو رؤژ ئــةم تــؤذةم هثنــا و بــردم    

ــيت  ــردم  پماسـ ــت كـ ــةدام مةيؤسـ ثنـ

وتوويـــــة ئـــــةجمارباوةژنيشـــــم ك

ئــةر ماســيت نــةگرت خــؤت خــة زرثبــار

ــةختث ــكوو نــ ــةوةبةصــ  زوو بگةذمثــ

زيوةتـــــةوةملوانكـــــةي شـــــينم دؤ

دةيبةمـــةوة بـــؤ خوشـــكم ئثـــوارة   

ــاخر  ــة ئ ــوارة ل ــة خ ــةري ل ــاص س هاوم

ــار ــةژارين  ! زرثبـ ــكم هـ ــن و خوشـ مـ

ــن   ــاوةژن داريـ ــةماوة، بـ ــان نـ دايكمـ



 ٧٧

خوشــكم هــةر خــةريك فرمانــة بــؤ ئــةو

كوو شـــةووچـــاين نييـــة بـــةيان تـــا

هـــةرچي دةيبيـــنم چـــاوي پـــذ ئـــاوة

لــة بــةر ســةرماوة دةســيت تــةزاوة    

ــاص   ــؤ م ــةوة ب ــدوو دثين ــة مان ــةوان ك ش

ــاص   ــةي ت ــنت قس ــة و بيس ــان گريان كارم

ــرث    ــةر دةربث ــؤر س ــث خ ــةيان ناهثص ب

ــةنثرث   ــوثنث ئ ــةرةو ش ــةكمان ب ــةر ي ه

ــار    ــة ك ــةكا ب ــةژارم دةس ئ ــكي ه خوش

ــار   ــؤ زرثب ــي دمث ب ــؤ راوة ماس ــيش ب من

ــخ ــة توخـــ ثـ ــةوة را كـ ــا بذؤمـ وا بـ

ةي زوو بــؤ بةمــةوة كــبــا ئــةم ملوان 

گريفـــامن كونـــة نـــةك وا داكـــةوث   

ــةوث    ــةتاكوو ش ــث ه ــتم ب ــة دةس ــا ل ب

 

٣ 

ئةمــذؤش بــة وثنــةي رؤژاين پثشــوو   

ــاتوچوو    ــةخا هـ ــرييت ئـ ــت و شـ دثـ

 



 ٧٨

ــاوا    ــن خؤرئـ ــةگا داوثـ ــةتا رؤژ ئـ هـ

ــاوا  ــةر ئـ ــة سـ ــوان دثنـ ــثبةري كثـ سـ

ــپثكاوة    ــث هةص ــةي ل ــةر پةجن ــوا ه هي

ــؤذ و د ــاوةذثي تـ ــتاوةچـ ــا وةسـ ةريـ

 

٤ 

تــاريكي شــةو هــات رةنــگ ئــاوي گــؤذي

ــؤذي    ــةوتووة ت ــييةك نةك ــتا ماس هثش

ــةوة  ــوة شـ ــةو نيـ ــاوةژن لـ وتـــةي بـ

 دةنــگ ئةداتــةوةداهــةر وةهــا لــة گوثيــ

ــةثنثتؤ   ( ــوا نـ ــة، خـ ــوا خثراكـ هيـ

حــةو رؤژة ئــةذؤي دةسخاصــي دثيتــؤ   

ــؤ شــار  ــةوة ب ــث ماســي نةيت ــةجمار ب ئ

)ئــةر بــؤت نــةگريا، خــؤت خــة زرثبــار 
 

 
شــةو ســةرد و دصــتةنگ زرثبــار تاريــك،

ــدةنگ   ــتاوة بث ــات وةس ــش و م ــوا ك هي

ــا ــةوةوتـــةي بـ ــوة شـ ــةو نيـ وةژن لـ

ــ  ــة گ ــةوةهــةر وةهــا ل وثي دةنــگ ئةدات



 ٧٩

 

 

٥ 

ــوو  ــةمي گرتبــ ــار تــ ــةيان زرثبــ بــ

بـــاران دوثنـــث شـــةو لثصـــي كردبـــوو

ــةوة    ــة ئامسان ــةوري رةش ب ــةي ه پةص

ــووذانةوة     ــثص ئةس ــاوي ل ــةر  ئ ــة س ل

ــةدا  ــي ئ ــة لث ــث چةمخاخ ــاوكات ــاو ت  ت

ــةي مند ــاو  الش ــةر ئ ــةوتبووة س ــث ك اص

 شــني لــة نثــو دةســياية   ملوانكــةيث

ــة  ــث هيوايـ ــةذوانث ئةصـ ــو ئـ ــؤ كثـ بـ

نثــو ئــةو شــةپؤلةي دةور و بةريايــة   

دوو بةچكــة ماســي كةوتبوونــة كايــة   

 

 
 

كاتــث كــة من من بــاران هاتــة خــوار    

ــار    ــةردي زرثب ــينگي س ــةر س ــةذژا س ئ

ــةمبار  ــةپؤلث خ ــة رث، ش ــووكث كةوت س

ــا ال ــوار   ت ــؤ لث ــا ب ــواي هثن ــةي هي ش



 ٨٠

ــابوو   ــا م ــة چنگي ــةر وا ل ــةيش ه ملوانك

هثشـــتاكوو لـــة دةس بـــةري نـــةدابوو

ي كؤشــــابووزؤر: زرثبــــار ئــــةيكوت

ــةگريابوو  ــؤ نـ ــي بـ ــتةزمان ماسـ بةسـ
 



 ٨١

 شوان

ــةدةر   ــواين دةربـــ ــة شـــ مامـــ

ــةر  ــةرةجني لةبـــ ــوردي فـــ كـــ

ــاوة  خو ــث ئــ ــم بــ ــةي دصــ نچــ

نـــــاوةهانـــــام بـــــؤ تـــــؤ هث

ــاين   ــاوي كــ ــوذةي ئــ ــة خــ نــ

نةغمــــــةكايننــــــة بــــــاخ و 

ــةهاران  ــةين بــــ ــة دميــــ نــــ

نــــــة باصــــــندةي كؤســــــاران

ماوثكـــــة مةســـــتم ناكــــــةن  

پـــــاراوي هةســـــتم ناكـــــةن  

ــةمينم  ــتةنگم زؤر خــــــ دصــــــ

پةشــــــثوي كــــــؤچي ژيــــــنم

ــةمباري  ــة خــــ ــي بــــ منداصــــ

الوي بـــــــــة چـــــــــاوةنواذي

مانــــــگ و ساصــــــي ژيــــــامن

كــــةي هــــات و چــــوو؟ نــــازامن
 



 ٨٢

 
ــةدةر   ــواين دةربـــ ــة شـــ مامـــ

كــــوردي فــــةرةجني لــــة بــــةر

ــم بــــ  ــةي دصــ ــاوةخونچــ ث ئــ

هانـــــام بـــــؤ تـــــؤ هثنـــــاوة

ــةكةت  ــةر شاصــ ــة بــ ــاتث لــ ســ

ــةكةت ــة مششاصــــــ دةربثنــــــ

لــــــة ســــــثبةري ئــــــةو دارة

ــارة  ــةو جؤبــــ ــة ئــــ بذوانــــ

بــــة ســــؤزي جــــةرگي بريــــان

ــان  ــة گريــــ ــوثرت بثنــــ بلــــ

بــــاخي ئــــةم دصــــة تةنگــــة   

ــة   ــةو ئاهةنگــ ــة بــ ــاراو كــ پــ

ــث هثشــــنت  ــة جــ ــةنگي بــ ئاهــ

ــنت ــؤچ و رؤيشـــ ــةي كـــ نةغمـــ

بــــاكوو بــــة نــــةزمي حــــةيران

ــة   ــة ســـ ــكم بثنـــ يرانفرمثســـ
 



 ٨٣

 نيگارث

ــةن    ــة دمي ــةن ب ــةيان دمي ــةر ب ــنةي ب ش

ــةن   ــةي چيمـ ــةكا ئةگرجيـ ــثن ئـ باوةشـ

كيـــژي خؤرةتـــاو چـــاوي هةصـــدثنث   

ــدةوةرثنث    ــةو هةصـ ــي شـ ــت و گوصـ دثـ

ــؤ  ــواري ئاسـ ــةر ديـ ــة سـ ــتث لـ ئةوةسـ

بــؤ ســةيري دةشــت و ســةوزي كــةژ و كــؤ

ئةســتثرةكانيش وةك ماســي نثــو ئـــاو   

ــاو     ــة چ ــن ل ــينا ون دةب ــاي ش ــة دةري ل

 ژثـــر پثـــي مـــراويچيمـــةين ســـةوزي

ــاوي    ــة چ ــث ل ــةومن، دةتك ــكي ش فرمثس

گـةلث ئاسـكي جــوان لـة خـةو هةصدةســنت    

دثنـــة ســـةر كـــاين، كـــؤذث دةبةســـنت

ــالين دار   ــة مـ ــني، دةس لـ الوالوي رةنگـ

ــدار     ــث دصـ ــي بـ ــؤ گوصـ ــةنث بـ پثدةكـ

پةلــــةوةر دةنگــــي بــــةرز ئةكاتــــةوة

ــةوة   ــگ ئةداتـ ــا دةنـ ــي باخـ ــة چؤصـ لـ



 ٨٤

ــار   ــاي زةردي پ ــةذوا و گةص ــؤم ئ ــاوي چ ئ

رث بـــة دةس رثبـــواري رووبـــاردةســـپث

ــارة  ــةر جؤب ــةو س ــةي نةخشــني ل پةپوول

بـــؤين گـــوص دةكـــا هـــةتا ئثـــوارة    

پـــــةرژيين دةوري بـــــاخي گرتـــــووة

ــتووة   ــدا بةســ ــةي تثــ ــندة النــ باصــ

خـــؤر بـــة جثدثصـــث داوثـــين كوثســـتان

دثتــــة ســــةرباين بــــاخ و دارســــتان

بـــةفراو بـــة وثنـــةي فرمثســـكي دصـــدار

ــوار   ــة خ ــوا دثت ــاي كث ــة گؤن ــوذ ب خوذخ

ل نةغمة خوثن، ئةم چص بـؤ ئـةو چـص          بولبو

ــوص     ــي گ ــةي ئاص ــؤي غونچ ــةنث ب پثدةك

ــارة  ــثي نيگـ ــاوي ســـايف گـــؤم، ئةصـ ئـ

ــارة   ــدا ديــ ــيت تثــ ــةي سروشــ وثنــ

كــةوث دث لــة ســةر چيمــةين كؤســار    

ــث  ــوور ئةنووس ــدووكي س ــة دةن ــةهار: ب ب

ــةوة؟    ــةي دثيت ــؤ ك ــن ت ــةهاري م ــةي ب !ئ

ــةوة؟    ــةي دثيت ــؤ ك ــن ت ــةهاري م ــةي ب !ئ
 ج



 ٨٥

 چوارثنة

ـ  ة لـــثم شـــثواوة رثگـــا  شـــةوي تاريكــ

ــا   ــاوة رثكــ ــات و زؤري مــ ــةياين هــ بــ

ــة    ــةو وةهايـ ــوو ئةمشـ ــن وةكـ ــاين مـ ژيـ

ــا    ــراوة رثگـ ــم بةسـ ــةر ال دةچـ ــةرةو هـ بـ

 

 
 

گوصـــي ســـةر بـــةرزي الوالو كورتـــة ژيـــين

ــةنيين   ــاخ و پثكــ ــةيري بــ ــة ســ دةمثكــ

ــرث   ــة مبـ ــا كـ ــةري دانـ ــامي سـ ــة ناكـ بـ

ــيين   ــةي بـ ــةم دنيايـ ــي ئـ ــةتاكوو رةنگـ هـ

 

 
خــــاين دا بــــا گةصــــاذثزان گوصــــي با 

بــــةهارث ديكــــة دث ئــــةم باخــــة البــــا

:هةناســـةي باخـــةواين پـــرية دةيكـــوت   

هـــةزاران خؤزگـــة ژيـــين مـــن وةهـــا بـــا 



 ٨٦

 

 
ــة  ــامن دةمثكـــ ــة پةرثشـــ ــم تةنگـــ دصـــ

ــة    ــةي خةمثكـ ــث النـ ــةر دةمـ ــم هـ خةياصـ

ــرمي    ــة بگـ ــثم خؤشـ ــپذم پـ ــدة دصـ ئةوةنـ

كــــة فرمثســــك و هةناســــة مةرهةمثكــــة

 

 
چلـــةي زســـتاين كوثســـتانة و كچـــي كثـــو

دةپؤشـــث بـــةژن و باصـــاكةي بـــة چاشـــثو

ــةر بـــث و  ــثحرثكة ئةگـ ــةيزامن چ سـ مـــن ئـ

ــو   ــزةي لثـ ــا بـ ــةردةوة دةرخـ ــة درزي پـ لـ

 

 
ژيــــاين الومي وثنــــةي گوصــــث بــــوو   

ــوةري زوو  ــن و هةصـ ــاخي ژيـ ــة بـ ــة هاتـ كـ

ي بـــــةهارانوةكـــــوو الوالوي ناكـــــام 

ــوو   ــين دص و چــ ــة داوثــ ــةمثكي نايــ خــ

 

 



 ٨٧

ـ         ةچيمةين نـةورؤزي ئةمساصـي سـنة خوثناويي

دةشت و كثواين لة خوثين الوةكان نةخشـاويية       

سثسةد و پةجناوحةوتة، ساصي ديـن و راپـةذين        

كــوردي ئــازادة بــةرةپريي لــة شــؤذش باويــة
 

 



 ٨٨

 تابوويت سوور

 

 

 

 هيـوات ئةگـةر سـةركةوتنة      !هةستة ئةي الوي سنة   

ةسـتة چ بـاكي مردنـة؟       ه ،كورد ئـةبث ئـازادة بـث      

گريتة دوور وت نةترسثنث و خؤت نة    نگي خوثن چا   هر

هةستة تثكؤشني و ديسان خةينة رث تابوويت سوور       

دص بصثسةي دث لة شوثين الوةكان، وثنـةي تـةنوور         

تابوويت سوور هةستة خبرؤشني و ديسان خةينة رث       

ــةوة    ــري ناچثت ــة ب ــاواين الوامن ل ــث ت ــوثين ب خ

يةك گرين، بـؤ گـرتين مـايف ئـةوان كـؤ بينـةوة             

ةوتن بذؤين تة باكوو يةك گرين تا ئةوجي سةرك      سهة

:دةنگي گوللـة گـةر ثصـث بـةو پؤليسـانة بصـثني            

هةصگةذثنةو ئـةو چةكـة، تـؤ دوژمنـت ون گـردووة           

دوژمن ئةو خوثنخوارةية مايف مـن و تـؤي بـردووة          

 



 ٨٩

 خاك و خؤر

١ 

 

ــوان ــا جــ ــة و دنيــ ئثوارةيــ

ــان    ــاقي ئامس ــووچي ت ــة س ل

ــةتاو   ــذيين هــ ــژي زثــ كيــ

ــةرچاو   ــة ب ــاردةوة ل ــؤي ش خ

ردلــة ســةر ســينگي شــاخ و هــة

ــي زةرد  ــردةوة زولفـ ــؤي كـ كـ

رخؤتـــاكوو بـــةيان بـــة ســـة

لــة تــةخيت ســووري ئاســؤ   

اتـــة ســـةر شـــانديســـان خب

ــان ــي زةرد و پةرثشـــ زولفـــ

دارســـتان مـــات و خـــةمبار  

ــدار   ــژي دصـ ــوثين كيـ ــة شـ لـ

ــك و رةش ــةژارةي تاريـــ پـــ

شـــةوگاري گرتـــة بـــاوةش  



 ٩٠

ــر   ــي تـ ــواي ژوانثكـ ــة هيـ بـ

خؤپيشـــــــاندانثكي تـــــــر

ــةو  ــين شـ ــا داوثـ ــةري نـ سـ

 بـــة خـــةوخـــةمي شـــاردةوة

ــةياين من من  ــاكوو بــــ تــــ

ــةومن  ــاردي شـ ــكي سـ فرمثسـ

ئـــــةويين خـــــاوثين بـــــؤ

ــين  ــة داوثـــــ ئةذژثنثتـــــ

 

٢ 

ــدثنث    ــاو هةص ــةو چ ــة ش مانگ

ــث   ــؤي بنوثنـ ــاري خـ روخسـ

ــنثتةوة  ــواين دةشــ ــة جــ بــ

ــةوة ــؤر بگرثتــ ــاي خــ جثگــ

خونچـــة ســـةري دةربثنـــث  

ــث  ــندة جبريوثنـــــ باصـــــ

بةصــــام هــــةرگيز ناتوانــــث

ــث  ــة بزانـــ ــةنيا ئةمـــ تـــ

 



 ٩١

نثـــــوان ئـــــةو دصـــــدارانة

خــاك و ئــةو خــؤرة جوانــة   

بــــة راســــي هــــةر رؤژث دث

ــث    ــةواو بـ ــداري تـ ــة دصـ كـ

ــ ــنثتةوةهــ ــا دةشــ ةر وةهــ

ــ ــؤر بگرثتــ ــاي خــ وةةجثگــ

خؤرةتـــاو چـــاو هةصـــدثنث  

ــكثنث   ــي ئةشــ ــت و دصــ دثــ
 ج

 



 ٩٢

 شيين مامؤستا هةژار

 

 

 

 

ــاوه   ــواران كشـــ ــؤري ئثـــ ــي خـــ گزنگـــ

ــه  ــةمي ماتـ ــه  تـ ــه سـ ــاوه  م بـ ــارا كشـ ر شـ
 

ژاره رزيـــوه شـــاري پـــذ پـــه    دصـــي لـــه 

ــه ــ هـ ــهواصـ ــه  ي مـ ــتا هـ ــي مامؤسـ ژاره رگـ
 

ذاوه صـــكي گـــه وه خـــه برانـــه ر قـــه لـــه ســـه

و شــوثنه مــاوه  ر لــه شپؤشــه هــه  كچــث ره
 

ــه   ده ــؤزي ب ــذ س ــثعري پ ــث ش ــه خوثن ــات س ره

رواكـــش و مـــات مـــث هـــه گـــري،ده مـــث ده ده
 

ــه ــه   ش ــه س ــا ل ــي دان ــه م ــه  ر ه ــث م زارا ر س

ژارا ر گصــــكؤي هــــه گوصــــي بارانــــده ســــه
 

شــــاعريانازاري  ردي مــــه ر بــــه لـــه ســــه 

ري ئاصـــؤزي دانـــا  ر و ســـةگوصـــي ســـوو 



 ٩٣

 
 

رمــي گــرينن  وه گــه و شــه م بــه كــچ و شــه 

ــاعريانه  ــؤذي شـ ــه كـ ــه لـ ــينن ي گـ ــه شـ رمـ
 

ــه ــه ب ــه ل ــه ر ش ــي ش ــه  وق ــا الي ب ــا ت ــاين م ي

ــه وه ــوو ئـ ــتثره كـ ــكه سـ ــه فرمثسـ ــاين يـ كـ
 

ــه   ده ــؤزي ب ــذ س ــثعري پ ــث ش ــه خوثن ــات س ره

رواكـــش و مـــات مـــث هـــه گـــري،ده مـــث ده ده
 

ــه  ــي خ ــار كچ ــهمب ــه ي س ــامؤش  ر ق ــراين خ ب

ــته ــياپؤش  فريشـ ــكي سـ ــه فرمثسـ ــاو بـ ي چـ
 

ــيوه  ــه شـ ــه  بـ ــاگرت بـ ــامن  ن ئـ ــه گيـ ردا لـ

ــه  ده ــؤ پـــ ــثعري، ده زامن، تـــ زامن ري شـــ
 

ــه ــه پـ ــثعري كـ ــه وا ده ري شـ ــري شـ ــه گـ وانـ

ــاعريانه  ــؤذي شــ ــي كــ ــث ناهثصــ ــه جــ بــ

 

ــه ــه چ شــثعرث م ــه ره ــي ج ــه م ــي ب ــه؟ رگ خوثن

زثنــــه؟ ي جــــودايي دصــــته كــــوو ناصــــه وه
 



 ٩٤

تـــري شـــثعري تـــازه بثنـــه  عـــهفريشـــته،

ــه  ــه ســ ــه  بــ ــاكي هــ ــه ر خــ ژارا بيپژثنــ
 

ــثمن  ــث هـ ــه! بصـ ــه بـ ــودايي  سـ ــةي جـ  ناصـ

ــه ــه هـ ــش هاتـ ــه ژاريـ ــؤ الي خـ ــي وه بـ زايـ
 

ــه ــه ب ــه ل ــه ر ش ــي ش ــه  وق ــا الي ب ــا ت ــاين م ي

ــه وه ــوو ئـ ــتثره كـ ــكه سـ ــه فرمثسـ ــاين يـ كـ
 

ــاو  ــة ناكـ ــثعر و لـ ــةري شـ ــا پـ ــةلث گريـ گـ

ـ    لة گــــــةص هةوري رةشا ون     ـاوبوو لة بةرچـ

 
 

 



 ٩٥

 

 

 پةري شثعر

 

 

 

 

 

 

 

ــه ــه  ه ــوو ش ــان  م ــه ئامس وث ل

ــه  ــه ع ــه  ل ــي ب وه رز و دووره رش

ــاوه  ــه ب ــه   ب ــي گ ــث گوص ش و ش

ــه ــث  خـ ــي بـ ــنووره ياصـ وه سـ
 

ــه  ــوثين هـ ــه شـ ــه وره لـ وه كانـ

ــه ــه پـ ــثعر بـ ــوه ري شـ ــه ذثـ يـ

ســيت وي ر گوصــثكي ده كــه هــه 

پوولةيــــةكي پثوةيــــة  پــــه



 ٩٦

ــه ــه  ه ــه خؤش ــته واص ــه ويس !م ك

تـــه كـــوث؟چي ده! كـــةم فريشـــته

تـــه ژواين دص لـــه مثـــژه نايـــه

بــة ســؤزي گــةرمي شــثعري نــوث

 

ــدةبؤ ــةيژه كونــ مةترســــه مــ

ــةيل ئــــ  ــةربذيمــ ةويين ســ

ــثعر   ــؤتري شـ ــة كـ ــث كـ مةصـ

ــفذي   ــة هةصـ ــاري ئثمـ ــة شـ لـ

 

ــةو   ــة ش ــةپؤيل مانگ ــو ش ــة نث ل

!ري پـــة گةذامـــة شـــوثين تـــؤ،

بـــةجثم مةهثصـــة، ســـا مـــةچؤ

دة بةســـية مةمكـــة بـــث بـــةري
 

كــة تــؤ لــة ماصــة چؤصــةكةم    

ــة ــةوة پــ ــووي و نايــ ذيوة بــ

شــةمي هــةزار و يــةك شــثعر   

لــــة ســــووچي دص كوژايــــةوة



 ٩٧

گةصــاي نـــةمامي شـــثعري مـــن  

ــوةري    ــة هةصـ ــة دانـ ــة دانـ كـ

ــةري   ــةوري كؤچ ــين ه ــة چةش ب

ــةري   ــثبةري، پـ ــة سـ !نةبوويـ

 

ــدةبؤ  ــاوي كونـ لـــة ترســـي چـ

ــارةوة  ــؤت مةشـ ــةچؤ، دة خـ مـ

بــــــةرةو هــــــةواري دص وةرة

ــارةوة  ــذ هةسـ ــيت پـ ــة دةسـ بـ

 

ةبـــة ســـؤزي شـــثعري تـــازةو

ــوص  ــة گـ ــةوة  بـ ــةي ئةوينـ وشـ

بـــــة شـــــةومني گرينـــــةوة

بــــة شــــثعري ئاگرينــــةوة  
 

 
ــثعر   ــةري شـ ــي پـ ــثن دصـ دةصـ

ــاين    ــاوي ك ــين ئ ــة چةش ــة ب ي

شـــنةي بـــةيان و بـــؤين گـــوص

ــةكاين  ــة جوانــ ــة هةناســ يــ



 ٩٨

 

دةمـــي لـــة شـــةوق و پثكـــةنني

ــة   ــني و زارييـ ــة شـ ــث لـ دةمـ

هةصاصــــــةكاين بةنــــــدةين 

بـــــــةهاري كوردةوارييـــــــة
 

 
گةشــةولــة نثــو شــةپؤيل مان  

!گةذامــة شــوثين تــؤ، پــةري   

بـــةجثم مةهثصـــة، ســـا مـــةچؤ

ــةري    ــث ب ــة ب ــية، مةمك دة بةس
 

دةمـــث  دةبيتـــة ســـوورة گـــوص

ــةوة  ــيت باخةوانــ ــة دةســ بــ

شــــةپؤيل دةنگــــي بولبولــــث

ــةوة  ــة باخةكانــ ــة كووچــ لــ

 

ــةمث  ــثعري ماتـ ــة شـ ــث بـ دةبـ

ــةزارةوة  ــةر مـ ــةردي سـ ــة بـ لـ

دصــــؤپي گــــةرمي حةســــرةتث

ــوارةوة   ــة خـ ــاوث دثتـ ــة چـ لـ



 ٩٩

 

ــؤ ــة سـ ــث بـ ــةيثدةبـ زي نةغمـ

لـــة ســـينگي ســـازث دثتـــة دةر

ــةم و   ــؤ خـ ــتة بـ ــة بةسـ دةبثتـ

خةياصــــةكاين رثــــي ســــةفةر

 

ــدةبؤ  ــاوي كونـ لـــة ترســـي چـ

ــارةوة  ــؤت مةشـ ــةچؤ، دة خـ مـ

بــــــةرةو هــــــةواري دص وةرة

ــارةوة  ــذ هةسـ ــيت پـ ــة دةسـ بـ

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ١٠٠

 

 

 

 

 

 سازي ئاوارة
 

 

 

 

 

 

 

 

وةرة ئةي سازي ئاوارة بة هاناي سؤزي گريـامن        

دةوث ئةمذؤ بة جث دثصم موكريـامن      دصم بةستةي   

وةكوو هةنگاوةكانيشم دةلـةرزثوة دص و دةنگـم        

دةبا وثنةي مين كؤچةر بناصـث سـازي دصـتةنگم         

 



 ١٠١

 

 كؤچ
 

 

كؤچي كوردان وا بـة كـاروان دث لـة رثـي شـارانةوة             

رؤژ بة باري قورس و برسي، شةو لـة بـةر بارانـةوة            

نيشــتماين خؤمــة دةيپثــوم، پــثم دةصــثن ئاوارةيــة 

ر بة كؤسـارانةوة   خواس، سة  ي بث رةمشاص و پث    گةرچ

پـةيت    مانـدوو و لثوبـةبار و پـث        رثگة دوور و خـثص،    

چاو بـة ئةسـرين دثنـة پـريي كؤچةكـةي يارانـةوة            

 هـةوارة و كـؤچي سـوور       ،ناية سؤزي دةنگي گؤراين   

ــةوة  ــة ناصـــةي بريندارانـ ــوثي داوة بـ ــاروان گـ كـ

بؤ مناصث تةرمي دايكي خـؤي بـة جـث دثصـث و ئـةچث             

ان دةگـري، مـةالن دةگـرين بـة سـةر دارانـةوة            ئامس

دةنگي تؤپ و تريي دوژمـن دث لـة شـوثين كؤچـةوة            

جــث هــةواران وا بــة دةســيت ســووري زؤردارانــةوة 
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 :وه روونكردنه

 

لـه  » ري شـثعر    پـه «و  » ژار  شيين مامؤستا هـه   «دوو شثعري    

 دوو. دا نـني  »  ي شـني    ملوانكـه « و له كتـثيب      گرياون  ر وه وه   روهس

بثـژي    لة كاسثتةكاين گـؤراين   » كؤچ«و  » سازي ئاوارة «شثعري  

 . ـةوة وةرگرياون گةورةي كورد، عةدنان كةرمي

نـني،  »  ريـف   شـه «كـاين     واوي شـثعره    مانه ته   ن كه ئه  يدصنيا

كاين چـاپ     ةرشثعواوي  تةهيوادارين بتوانني بؤ چاپي داهاتوو،      

 .ين بكه

 

 و رؤژه به هيواي ئه


