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 وةسارةتى رؤشنبريى و الوان

 ب. ط. رؤشنبريى و هونةر و وةرسش و الوان
 هةوليَز -ويَذةيى بةرِيَوةبةرايةتى ضاالكى 

 

 يب عةبدوهَالَعةبدوملوتةهَز:  ُووضة 
 غيعس ت: بابة 
  :ُووضةزثيتضين 
 :ُووضةز ٓةهَةضين  

  :ياضٍ زةضاَُةخػةضاشيي بةزط 
  :ضةزكةوت وةىلُةخػةضاشيي ُاوةوة 
 ( : 500ترياذ ) داُة 
  :1023ضاثى يةكةَ ضاث 

  دازا(  ضاثخاُةي( 
  ْ(ي ضااهَي  649 ذًاازةي ضاجازدُي )  هة بةزيَوةبةزايةتى طػتى كتيَبخاُةكا

 .ثيَدزاوة ى1023
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 ؤن: ُاوةز
 7 ضةزُخ

 22 ويَِةى دةزيا -

 29 ويَِةى غةثؤي -

 19 خةوُةكاُى ئاو -

 37 خةًى با -

 47 با هة ًاهَى با -

 57 با دةبازىَ -

 67 با دىَ -

 77 غة دةكاوبا ثسو -

 87 هة كةُازى با -

 95 بىَ خةوى با -

 205 هة باوة -

 225 خةياهَى با -

 215 هة بةزٓةًة ضاثلساوةكاُي ُووضةز
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 ضةزُخ:
خاةوْ   بةزٓاةًى  ،ُووضساوة 1021ضاهَي عسة، ئةو كؤًةهَة غي

ؤًااة وةن ًسؤَيَلااى شةوى  ى خزؤذاُااة ىو بيِيِااةكاُ و خااةيايَ
ْ  و ئريؤضايةتى بيَادةُ ي  وةن ُػني  هاة خاؤ هةيةكخػااُي     ..ُلاؤهَيلسد

 دةُطتي دةَ قةهَةباهَغييةى كة تؤتؤهؤذياضيَلطيياُةى دةَ و وغة، هةو 
ثػااك كسدُااة  يعسةئااةو كؤًةهَااة غاا .ديااازى دةكاااتى كاُضةزضاااوة

، بةالََ ُةن باةو  ةتاواْ و ضةزكوتلسدْ و بيَِسخلسدُةكاُى ًسؤَ
ثػااتلسدُة خااود  و يؤتؤثيااا، ًاُايااةى كااة زووكسدُااة ضسووغااك

ٓاةهَلسدُى ئااالَى    ..بىَ! ُةن دةزضووْ هة ضِوزة فيصيلييةكاْ
 ..ئةفطاُة و خوزافات بيَكضسووغت ةزايى و 

  ٍ اُااة بةزكةوتِ وةُاادى وثةييااةكيَم هااةو   ٓااي  دةًااةوىَ بوَاايَ
دةالهااااةت هااااة خطااااتِةخصًةتى ضسووغااااك ُاكااااات، بااااةهَلو 

 ة.. طةزِاُاةوةى ئةزشغا  خةوْ و خةيايَة ه دزووضتلسدُى ًاهَيَلة
 ْ ضاووُة دةزةوة و دةضاك    ،بؤ ًسؤَ و زةٓةُدة قوهَةكاُى باوو

 . دةكةْ اْة ٓةًوو ئةواُةى هة ُاوةوة داطريًٓةهَ ستِة ه
 غاعري
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  هةبةز با
 هةبةز بازاْ
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 وَينةى دةريا
 بة دةنووكى باران 

 (2) 
 هقى بازاُة ٓةهَواضساوة ضاوَ بة

 ئةوةى زوودةدات ٓةزضى بيَك
 بةز خان دةكةوىَ وةكو ئاو

 غني ٓةهَدةطةزِىَ وةن دةزيا.

(1) 
 دةزيا غني غني

 بة دُيا ثيَدةكةُى
 بةز هةوةى ًسؤَ ببازىَ.

 (3) 
 تة ضةز بيَدةُ ى ضاوَقرت تِؤن تِؤن دةكةويَ
 هةغلسى بازاْ ُاش دةكا
 بةزدةبيَتةوة ُيَو دةزيا.

(4) 
 دةزيا ج ة هة كؤكسدُةوةى ويَِةكاُى بازاْ

 ٓةًيػة هة ضةفةزداية.
(5) 

 هةُيَواْ بازاْ و ضيا
 زؤهَى خؤًاْ هة بياباْ دةضتِيػاْ كسد.

(6) 
 ًِداهَةكةَ ٓةًيػة دةًدةكاتةوة

 هةبةز بازاْ ُا
 كازتؤُييةكاْ. هةبةز فيوٌة



 

 

                                         13                               14              

 (7) 
 ًسؤَ هة بازاْ زادةكا

 بةالََ ئةوة تسضى ُاوىَ
 تسع ئةوةية
 ُةطةيِة ئاو.

(8) 
 طةالَكاْ دةوةزْ

 ويَِةى بازاْ هة تاقي ة دةغؤُةوة
 بةٓاز دةضتجيَدةكاتةوة.

 (9) 
 ُياشى بيِني هة دةزيا بةتايَ دةبىَ

 تيَ ةيػنت هة ئاو
 ٓةًوو ئةواُة با دةيبا

 (20) 
 يةكةجماز

 منووُةَ بةبازاْ ٓيَِا 
 ئيَطتا وةن دةزيا مجةَ دىَ هة بيَدةُ ى.

 

(22) 
 ويَِة زووتةكاُى بازاْ هةضةز طةالَ ٓةهَفسِيووةكاْ دةكيَػٍ

 بة ًةزجى ضووُة ُيَو دةزيا.
(21) 

 بازاْ واقيعيَلة هة خةيايَ
 با دةيِةخػيَِىَ

 بة دوو ضاوى كويَس.
(23) 

 يةطيَسِاُةوةكاُى دةزيا ٓةًووى خواشة
 دةغىَ وةن بووْ بةزةو غيَتى 

 قوًاز هةضةز بازاْ بلةيّ.
(24) 

 ئاو بةثيَى بازاْ دىَ
 ثيَضةواُةى با دةكةوىَ.

(25) 
 ئةو خةهَلاُة بةٓؤى تسع كؤبووُةوة

 وةكو دةزيا غةثؤي دةدةْ.
 



 

 

                                         15                               16              

(26) 
 ذةقيقةت وشةى شًاُة

 ثيَؼ ًيَرووى ُووضني دةكةوىَ
 ذةقيقةت وشةى شًاُة
 ني دةكةوىَ.دواى ًيَرووى ُووض

(27) 
 هة باخى تةزِى غةو دةخوهيٌَةوة

 ديٍَِ دةضك بة طةالَى كاهَى ًاُ دا
 هةبسى قرت

(28) 
 ئةطةز ُياشَ ثياضة بىَ

 دةبىَ ئاوزِ هة تةثوتؤش ُةدةًةوة
 وةن كيَػةى ذيِ ة 

 هة ئاو بسِوامن.
 (29) 

 بازاْ هة ضيا ُاش دةكا
 هة غاز ضةزخؤغة 

 كةع ئاطاى هة كةع ُيية.

(10) 
 دةًةوىَ ئةًسِؤ شًاُى غاز بدوزًةوة

 بة دةُوكى با
 (12) 

 ٓةًوو بةياُييةن هة وةشؽ دوا دةكةوَ
 وةن ُويَركةزىَ خةو ذيلايةتى بؤ بلا.

(11) 
 دةَ دةكةيتةوة
 بازاْ دةبازىَ

 هةو دةًةوة خؤغٍ دةويَيك
 دةطاتة تسؤثم دةزيا.

(13) 
 كضةكةَ ٓةًيػة ثسضياز دةكا

 ًّ ثةزييةن هة خةو دةبيٍِ
 هةبسى وةالََ

 خؤَ بة الفاو دةطسًةوة.
(14) 

 ويطتٍ بضٌة الى ثصيػم 
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 طوتياْ
 ذياْ ًؤهَةتى وةزطستووة

 ٓةفتةى ثيَِخ زؤذ وةزشؽ دةكا.
 (15) 

 بةز هةوةى دةضك بلةًةوة
 وةن ضةزخؤغىَ بةالداديٍَ
 بةز هةوةى دةَ بلةيِةوة

 ئاو دةًاُبا.
(16) 

 ويَِةى ضؤهةكةيةن دةطسَ
 سيوةكاُى ًاُ ةغةوهة تةن طةالَ بةج
 دواى ويَِةى ئاو 

 هة خؤكوغنت
(17) 

 بة طريفاُى ئاو
 قةزدةكاُى ضةزى ًاُط دةدةًةوة.

(18) 
 غةزِى بازاْ ٓةزطيص هةطةيَ دةزيا ُيية

 بةهَلو هةُيَو دزشةكاُى ضةزٓاتى خؤى
 بة با دةدا.

 (19) 
 خيَصاُةكةَ وةزِضى خؤياْ 

 بة ًّ ثسِ دةكةُةوة
 زاْ.ًِيؼ وةزِضى خؤَ بة با

 (30) 
 خةو دةًباتةوة 

 بازاْ وةن طؤشةى ضةزةوخواز
 زاًدةذةُىَ.

(32) 
 بةياُياْ كة خةو دةضتٍ دةكاتةوة

 بةزةو ئاو ُا
 بةزةو ٓي  و ثووضى دُيا

 . بةالداديٍَ
 1021ٓةوهيَس/غوباتى 
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 وَينةى شةثؤل
 بة ضاوى با

(2) 
 دهٍَ شؤز غيَواوة
 ُاشامن ضى بلةَ
 ةًة بةز با.كةًىَ وغة دةخ

 (1) 
 با غةزِ بة دُيا دةفسؤغيَك

 ًّ ضاوَ بؤ ُي اى بازاْ ٓةهَخطتووة
 ذةشَ ُةكسد ئةو ثسِغِ ة بلةويَتة ُيَو دةزياوة

 هةبةز دؤشيِةوةى ذياْ.
(3 ) 

 ئةوةى دةكةوىَ
 با ُيية
 ًسؤَة.

 (4) 
 ذةشَ دةكسد ئاو باَ 

 هةثػك ضليَضةكاُى "قةزةُى جةًيى"
 ؤهَةكاُدا ٓيَِاباثةجنةَ بة ضيَبةزى زيػ

 ذةشَ دةكسد با باَ
 بؤ كؤكسدُةوةى ٓيَوة غلطتةكاْ ُا 

 بؤ دةُ داُةوةى ئاشادى.
(5) 

 بة قطةى ثػيوة
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 بازاْ ُابازىَ.
 (6) 

 ُاتواُى هة غةقاَ بجةزِيتةوة
 هةبةز باشازِى بازاْ.

(7) 
 بة ًِداهَى كة ئامساْ ٓةوز با

 دهٍَ بة تووُدى
 يصىهة ثةجنةزةى تةُياييةوة خواذاف

 هة ًّ دةكسد.
 (8) 

 ضاوى كساوةى دةزيا
 ٓاودةزدى هة تيَ ةيػتِى ضاوى ًّ

 ُاكا 
 ًسؤَ بة دةضتلازييةوة

 دةطةزِيَتةوة ُيَو ضسوغك
 دةهَيَىَ ئاطات ىلَ ُيية

 خةزيلة ثري دةمب
 

(9) 
 كةع ئاطاى هة با ُيية
 طةًة بة دُيا دةكا.

 (20) 
 ٓاوزِيَلامن دةضِة ضةيساْ

 دةكةًةوة.ًّ بري هة تةُيايى 
(22) 

 با دىَ و دةضىَ
 غةثؤهةكاُى ئاو

 ئةشبةز دةكا.
 (21) 

 ضيا ٓةزضةُدة باالَ بىَ
 بازاْ تةزِى دةكا

 ًسؤَ ٓةزضةُدة ًةشْ بىَ
 تةُياية.

(23) 
 ئيَوازاْ هة ئاثؤزِةى ئةَ و ئةو وُدةمب

 وةن دهَؤثىَ بازاْ هة دةزيا
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 ذياْ غرييِة
 بةالََ دةزيايةن دةيبا

 ْ.ثيَى دةهَيَّ ًسد
(24) 

 ئةًسِؤ دةغك و دةز زووُاكة
 خؤشطة دهٍَ تازيلى جيَدةٓيَػك

 هة ُةخؤغخاُة.
 (25) 

 ئةو زؤذاُة شؤز دةبازىَ
 زؤذاُيَم 

 تسثةى بازاْ
 دةُووكى هة جةضتةَ دةدا.

 (26) 
 كاتىَ ًِداهَةكةَ طسِوطايَ دةكا

 ًّ خةو دةًباتةوة
 ضةيسى ئةو ويَِةية

 ئاو خؤى بة طويَطوةباُةوة
 يوة.ٓةهَواض

(27) 
 ثةهة ًةكة

 ئةوةى با بسدى
 هةطةيَ بازاْ دةطةزِيَتةوة دةزيا.

(28) 
 ًِداهَةكامن ٓةزيةن قطةيةن دةكا

 ذياْ بة هقى دازيَلةوة
 كىَ دةيضِىَ

 (29) 
 ٓي  ئاًؤذطازييةن ضوودى ُيية

 ئةو قطة جواُاُة خبة شبوَداْ
 ٓةزكةع بؤخؤى دةذى.

(10) 
 ُاًةوىَ ذياْ ٓةز ذًازة بىَ

 ى تةُياييداهة باخ
 وةزشؽ دةكةَ.

(12) 
 ئةوةى دهٍَ تةُط دةكا
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 ئامساْ ُيية
 شةوى ُيية

 شةًةُى هةدةضتضووة.
(11) 

 ضةغِى بازاْ 
 دايلٍ بة ضسوغتةوة هلاوة

 ًّ بة ُةفسةت.
(13) 

 ذياْ وةكو زيَبوازيَلى با بسدةهَة
 ٓةًوو بؤغاييةكاُى خؤى
 بة ذاوة ذاو ثسِ دةكاتةوة
 ًّ بة ذةبى ضةزئيَػاْ

 (14) 
 هة دووزةوة ديٌَة

 بةز بازاْ
 هة دووزةوة غةثؤي دةكا

 با.
 

(15) 
 ٓيَِدة دواى ُيػتٌاْ كةومت

 بريَ ضوو
 ب ةزِيٌَةوة ذياْ

 (16) 
 بةياُياْ ئةوةُدة دةهَيَّ

 ٓةهَطة هة خةو
 خةوُةكامن بووُة ٓةهٍَ.

(17) 
 با يازى بة ًسؤَ دةكا
 ًسؤَ يازى بة بازاْ 
 ًةتسضى هةوةدا ُيية

 شاديّ.ضوُلة ئا
(18) 

 ئةطةز ئةًسِؤ ُةبا
 دويَِىَ هة طؤزِضتاْ ُةدةطةزِايةوة

 ئةطةز ئةًسِؤ بةياُى باؽ هةيةن ُةكةيّ
 ضبةى ُاية.
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 (19) 
 ئةًسِؤ دةضٌة ضةز طؤزِى ئاو

 هةبسى ٓةتاو
 طوهَيَم هة يةخةى با دةدةَ.

(30) 
 دهٍَ ئةوةُدة تووُدة

 ثصيػلةكاْ وةن بةضةزٓات
 دةي يَسُِةوة.

(32) 
 ئيَطتآةتا 

 ضؤهةكةكاْ هةذيَس ضيَبةزى ضيَدازة
 دةجسيويَِّ.

 1021ئادازى 
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 خةونةكانى ئاو
 لة يادةوةرى با

(2) 
 ٓةًيػة ُي اَ بةالى ئاودا تيَدةثةزِىَ

 بة زيتٌى با 
 ضةًا دةكا.

 (1) 
 دةًةوىَ بضٌة غازيَلى دى

 هةطةيَ بازاْ ُا
 هةبةز با.

 (3) 
 بةيادةوةزى بادا دةزِؤَ

 ةٓةًوو ديَسيَلدا ه
 بازاْ دةبازىَ.

 (4) 
 بؤغاييةكى ضجى ُادؤشًةوة

 تةُياييٍ بة با دةدةَ.
 (5) 

 بةزِيػى ثاُى با
 هةدةزيا ُاثةزًِةوة.

(6) 
 غةو من من بازاْ دةبازىَ

 زؤذ بة زؤذ با شيَرت دةًبا.
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(7) 
 هةبةزاُبةز تازيلى با

 دةضك بؤ ضساى 
 بازاْ دةبةَ.

 (8) 
 زِؤَبة خةياهَى بادا دة

 بةز هةوةى بازاْ ٓةهَبلا
 دةتِوومسةوة.

 (9) 
 طوالَهَةضووزة هة قرى با دةدةَ

 بة دهَى بازاْ.
(20) 

 ٓةًيػة دوادةكةوَ
 ُاطةًة با

 ٓةًيػة ثةهة دةكةَ
 هةبةز خةياهَى بازاْ.

(22) 
 بؤ خؤكوغنت 

 بةزةو كةُاز دةبيِةوة
 هةُي اى ئةضتيَسةكاُدا دةُويني.

 (21) 
 ئةو ٓةًوو كتيَبة 
 ئةو ٓةًوو طوهَداُة

 هة ثيَػاُ اى ضاالَُةى بةٓاز
 با هيَياُدةدا.

 (23) 
 بة غةقاًدا تيَدةثةزَِ

 هةطةيَ بازشطاُى وةزشةكاْ دةدويٍَ
 هةطةيَ ُةدازاُى بازاْ

 باهَةكامن هيَلدةدةَ و دةهَيٍَ
 بةزةو دةزيا.

 (24) 
 بازاْ ضاويولةى باية

 ذياْ دةكيَػىَ
 ًسؤَ زاَةى دةكاتةوة.
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 (25) 
 بة غازدا دةزِؤَ

 ُوقوَى بازاْ دةبةمشةوة
 هةبسى با.

(26) 
 بةياُياْ هةطةيَ ضسوةى با
 طوىَ هة باهَِدةكاْ دةطسَ

 هةطةيَ بازاْ
 خةو جيَديَوٍَ.

(27) 
 دةزطا دةكةًةوة

 وةن ئةوةى با ُةبيٍِ
 بةدواى ذياُدا دةطةزِيٍَ.

(28) 
 ضةزخؤغىَ بة بةٓازى دةطوت

 ًيَصى با.
 (29) 

 ة باى دةكائةوةى بازاْ ب

 هةبةز ٓةتاو ُاخويَِدزيَتةوة.
(10) 

 بةبىَ با 
 بري هة ضسووغك دةكةًةوة
 ضامتة هة تةُيايى دةكةَ.

(12) 
 ويَِةى بازاْ دةكيَػٍ

 بصؤش وةن با
 وةن ضةقاقوؽ

 كاتىَ دةُوون هة دةزيا دةطسىَ.
(11) 

 غةو هةطةيَ با
 خؤًاْ هة تسيفةى ئةضتيَساْ

 دةغازدةوة.
(13) 

 ا ثسِ بة دهَى ب
 ضاواْ هة باشازِ دةطيَسَِ

 وةن ئاو 
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 بةزةو ًايَ ديٌَةوة.
 (14) 

 بة با دةهَيٍَ ئةوةُدة زةق ًةبة
 كةضيَم دةيةوىَ ثػوو دا
 تةًاغاى بازاْ دةكةَ و

 ٓي  ُاهَيٍَ.
(15) 

 بىَ كاز هة غةقاَ دةضوزِيٌَةوة
 ُةخػةى با دةغيَويٍَِ.

(16) 
 ئةًسِؤ ذةشى دةغك و دةز

 هةًايَ ويَِة دةكةَ
 بة زةُ ى بازاْ.

(17) 
 كةع بة كةع ُيية
 بازاْ بة با دةُاشىَ

 با هةبةز بازاْ قرى غاُة دةكاتةوة.
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 خةمى با
 لة ئاوَينةى ئاودا

 (2) 
 ئةو طوزيطة بؤ ذياْ زاًةخة

 ٓةًوو غتىَ با دةيبا.

 (1) 
 بيَدةُط 

 دةًةوىَ تسثةى بازاْ
 هة تسثةى ديَ جيا كةًةوة

 (3) 
 و هة خةو ٓةهَدةضٍبةياُى شو

 ًِداهَةكامن ببيٍِ
(4) 

 بازاْ خواذافيصى هة ئامساْ ُاكا
 كاتىَ دةبازىَ
 ئةطةز ًسدَ

 ًسدَ.
(5) 

 هة دهَةوة ذةشَ دةكسد
 ٓةًيػة ًيواْ مب

 وةن با.
(6) 

 ئةو توفصيؤُة كص بلةْ
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 خةزيلٍ بيَدةُ ى جواُى
 بة دةُ ى با وةدةكةَ.

 (7) 
 وةطالضيَم ئاو ثيَؼ ُاخنوازدْ خبؤزة

 ٓةُاضةيةن ثسِ بة ضييةكاْ هةدواى بازاْ ٓةهَبٌرة
 ذياْ ثيَليَلة بةز ثيَلى با دةكةوىَ.

 (8) 
 تةًةُيَلة با

 هةبةزدةَ ئاويَِةى ئاودا
 خةَ هة قرى ئاهَؤشكاوى ذياْ دةخوا.

 (9) 
 دزةخك كوزضى باهَِدةية

 ًيواُى ضسوغك
 ٓةًيػة وةضتاوة 

 با هيَيبدا.
(20) 

 كضةكةَ 
 اتلا هة با دةك

 كةَ جبوهيَتةوة خؤى هة قرى 
 ُةضوىَ.

 (22) 
 غةو ضفسةى تازيليية

 ضاويولةى با
(21) 

 با هة دووزةوة 
 باشازِ بؤخؤى خؤؽ دةكا

 بةالََ هيَبون ُيية.
 (23) 

 دهٍَ وةن جازاْ غجسِشةية
 بةتووُدى هة دةزطاى با دةدا

 كةع هة ًايَ ُيية.
 (24) 

 كاتىَ ضةوشايى شةوى داطري دةكات
 يَّثيَك دةهَ

 ديَ هة ديَ ًةدة 
 بةٓازة.
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 (25) 
 ضةطيَم بة با دةذةثىَ

 هةبةز بازاْ 
(26) 

 بة ًِداهَةكامن طوت
 ئةطةز هة خةو ٓةهَِةضنت

 ُاُى بةياُى هةطةيَ با دةخؤَ.
(27) 

 ٓيَػتا با دةجوهيَاتةوة
 بؤ مبسَ
 ئةى ديَ.

 (28) 
 هة بازاْ زاًلسد

 كةومتة شؤُ اوى 
 ذياْ.

(29) 
 ئيَوازاْ با

 هةوةى هة ثةجنةزة بدابةز 

 ذةشى خوازدُةوةَ
 دةجوىلَ.

(10) 
 ٓةًوو زؤذىَ با ٓةهَدةكا

 ذةقيقةت بةو زيَ ةيةدا دةزِوا
 بةالََ ًسؤَ ُي ةزاُة

 دةطةزِيَتةوة.
(12) 

 هة دةزطا دزا
 وةن با

 كةومتة خةياهَى دوو غك
 ُةًلسدةوة.
 هة دةزطا دزا
 ٓةشازاْ غك

 هة خةياهٍَ كؤبؤوة
 طومت كيَية.

(11) 

 ًِداهَةكةَ 
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 وةكو كؤتسيَلى ضجى
 ُي اى هة ُي اَ دةتساشىَ
 دةكةويَاتة باوةمشةوة.

 (13) 
 ئاو بة خؤزِ دةطسى

 هة بةزاُبةز دميةُيَلى
 فيوٌى با.

(14) 
 ٓةًوو زؤذىَ

 غةو ضاويولةى هةضةز ًيَصى با
 بري دةضىَ

 ًسؤَ هة ضاوى دةكا.
(15) 

 هةضةز غؤضتة
 ًسؤَيَم وةن ئاو بةالدا ٓات

 ى ٓاتةوةكة ٓؤغ
 ج ة هة ضةُد ثوىلَ
 كةع دياز ُةبوو.

(16) 
 ذةش دةكةَ ثيَؼ ُووضنت

 ضيِةبةُدى ئاو
 بة دةُووكى با

 بطجيَسَ.
(17) 

 خيَصاُةكةَ
 وةن غتيَلى ثريؤش

 تةًاغاى ٓاتِةخوازةوةى
 بازاْ دةكا

 ًّ بة با دةضويَِّ.
(18) 

 كؤتسةكاْ بؤ خؤكوذى 
 خؤياْ ٓةهَدةدةُة بؤغايى ئامساْ

 ُيَو تؤزِى باوةوة.دةكةوُة 
(19) 

 بةياُى
 با ضيِ ى دةكاتةوة
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 بؤُى ضةزى ًاُ ى هيَدىَ.
 (30) 

 ضةًاى زووتى با
 هة بةٓاز

 دةُوومسةوة.
1021ٓةوهيَس ًايطى 
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 با

 لة ماَلى بادا

 (2) 
 با ذياُى خؤى

 ٓةهَدةداتة بؤغاييةوة
 دةزطاى يادةوةزييةكاْ

 هة بازاْ دةكاتةوة.

 (1) 
 وو خةو جيَديَوٍَبةياُياْ ش

 بة جسيوةى با ذياْ دةجوهيَتةوة
 وةزشؽ دةكةَ

 ئاًادةَ بوَيٍَ خواذافيص.
(3) 

 هةثسِ طةزًا 
 ٓةهٌَةت بؤ جةضتة دةٓيَِىَ

 بة كؤًةكى با
 ًةزد ُيية بة دهَى بىَ.

(4) 
 دةُ ىَ هة ئامساُةوة دىَ

 وةن ئةوةية با ٓةزِةغة هة با بلا
 بةالََ بةز ًسؤَ دةكةوىَ.

 (5) 
 وةكةت داطسة كالَ

 با دةيبا
 كاتى خويَِدُةوة.
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 (6) 
 هةُيَواْ ئةو ٓةًوو بةزداُة

 با بةزبؤوة
 كةوتة كةهيَِى ئاوةوة.

 (7) 
 ثسوغةى ئاو دةهةزيَتةوة

 وةن ئةوةى با هةوثةزِى ًةضتى
 ثيَلىَ هة ثيَلى با بدا.

 (8) 
 ذياْ تاقيلسدُةوةية هةبةز با

 ًّ بةٓةًوو اليةكدا بةزدةمبةوة
 ْ.وةن بازا

 (9) 
 هةطةيَ بازاْ داُيػتبووَ

 با ٓات هيَلى كسديّ
 ئيَطتاؽ دةزيا و دةزيا دةزِؤَ.

 (20) 
 با هة ًاهَى با 

 يازى بة شةًةْ دةكا
 تا زووُرت دةزكةوىَ.

(22) 
 طوهَىَ دةزِويٍَِ

 ضىَ هة ًاضى ئاو ُةكا
 ٓةًيػة دةضتى هة دةضتى با 

 دهَى ثسِ بىَ هة ًسؤَ.
 (21) 

 وةكو با 
 زاْ دةثؤغٍكساضى با

 ضِوزةكاُى بريكسدُةوة
 هة تسؤثلى ضيَر

 ٓةهَدةدةَ.
(23) 

 ئةًسِؤ شؤز بىَ ٓيَصَ
 با دةًبا

(24) 
 ضاوةزِواُى ضةُد كاترًيَسيَلى ديلةَ
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 ئةطةز بازاْ ُةبازىَ
 دةضيِة ديدةُى ضسووغك
 هةطةيَ با ئاغك دةمبةوة.

(25) 
 شؤزَ ُةًاوة
 مبِيَِة قةفةش

 هة خةوُى خان
 هة دووزى با

(26) 
 ئةو ٓةًوو زيَ ايةَ بسِى

 ثيَك بوَيٍَ
 با هة با وةزطسة.

 (27) 
 با دىَ 

 خةوْ ُابيٍِ
 ٓةضك بة تووُدوتيرى
 ُةبيِساوةكاْ دةكةَ.

 

(28) 
 غني ٓةهَدةطةزِىَ 

 بة خوزِ دىَ با
 كةع ُاي سيَتةوة.

 (29) 
 خؤت تووُد ًةطسة 

 با بىَ
 طسُط ئةوةية تةزِ ُةبى.

(10) 
 ٓةًيػة با دىَ

 تة كىَ بة كيَيةهةو والَ
 دةزِؤيّ هةبةز ذياْ

 هةبةز ًاضى تةزِى بازاْ.
(12) 

 ٓةُديَحاز با زووت دةبيَتةوة
 قطة هة ضيَرى ئريؤتيلى ُاكةَ

 قطة هة جواُيية
 هة ئاشازُةداُى ئةويديلة.
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(11) 
 دةضتةكاْ بةزشكةوة

 با هة بيَلةضى ُقوًى با ُةبى
 ثيَؼ ُاخنوازدْ طالضيَم ئاو ٓةهَدة

 زىَ.بازاْ دةبا
 (13) 

 دهٍَ ثسِة هة خةَ
 كةع بة كةع ُيية
 با دهٍَ دةداتة بازاْ.

(14) 
 هة بةزاُبةز ٓةًوواْ دةًةوىَ بوَيٍَ

 ذياْ بىَ با 
 بةزدةبيَتةوة.

(15) 
 ئةًػةو بازاْ خةوى شزِابوو

 وةن با هةطةيَ خةهَم
 دةًى دةجواليةوة.

 

(16) 
 كة بري هة با دةكةًةوة

 ئامساْثريبووُى دزةخك و ثيَلةُيِى 
 ُي ةزامن ُاكا

 هةبةز تسثةى بازاْ.
(17) 

 با كةوتة ثيَؼ كازواُى بازاْ
 ُي ةزاُى ًسؤَ ًةبة

 ضاوى هة ضيَرة.
 (18) 

 بةو ُيوة غةوة
 هة ُيػتٌاْ وْ دةمب
 با وةن فسيادزِةضيَم

 دةًباتةوة ضِوزى ئاو.
(19) 

 ٓةًيػة خاكةزِابة
 ئةوة قطةى با ُيية

 بازاْ. ثسضى بةيةكةوة ٓةهَلسدُة هةطةيَ
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 (30) 
 خةزيلة ئاو تةزَِ دةكا

 بة ثيَلةُيِى با 
 بة ئاطا ٓامتةوة

 بةالََ هة بِى دةزيا.
(32) 

 ٓيَصى با
 هةضاوى بازاْ دةبسيطليَتةوة

 هةبةز شةًةْ
 ئاو دةزِوا.

 1021ئايازى 
 ٓةوهيَس
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 با دةبارَى
 (2) 

 ضةزَ بة با دا
 وةن ئةوةى ضةزيِةكةَ وُلسدبىَ

 ة ُيَو ئاو.كةومت
(1) 

 دايلٍ بةضاالَضووة
 قرى وةن با بةٓةًوو اليةكدا دةزِوا
 ثريؤشتسيّ ذًازةى ٓةغتاو ٓةغتة.

(3) 
 هة خةومندا هة تسؤثلى با

 كةومتة ضاهَيَلةوة 
 هةطةيَ بازاْ.

(4) 
 با بة ضاوى كويَسةوة

 دهَى طةزًى ٓةتاو
 زادةذةُىَ.

 (5) 
 دهٍَ دةخةًة بةز بازاْ

 دةزِؤَ
 هةطةيَ با

 ُيػتٌاْ دةضوتيٍَِ.



 

 

                                         59                               60              

 (6) 
 بةياُى باؽ 

 الى ُيوةزِؤ باؽ ُاًيَِىَ
 ئيَوازاْ ًةضك 

 بةٓةًوو اليةكدادىَ. 
(7) 

 ٓةفتةى جازىَ
 باخضةكاُى با ئاو دةدةَ
 تا تةُياييٍ وغم ُةبىَ.

(8) 
 وةن ثػيوة ئاويَم بة دةًوضاودا دةكةَ
 بة تسضةوة دةضك بؤ خوازدْ دةبةَ

 بايةئةوةى دةزطاى هيَِاكةًةوة 
 ئةوةى دةزطاى هيَدةكةًةوة باية.

(9) 
 با ئاوزِ ُاداتةوة

 ويَِةيةن هةطةيَ بازاْ دةطسَ
 غني وةن شةوى

 ئةوة ٓةضتى ًِة بؤ ذياْ.
(20) 

 ثيَِحى ًاُ ى غةؽ
 غةزِى طةزًا بة با دةكةَ 

 دةضٌةوة ئاو
 دةضٌةوة تةُيايى.

(22) 
 هة ًاهَى غجسِشةى با

 دةًةوىَ بسِؤَ
 دةكةَ ثيَالَوةكامن هةبري

 هةبةز بازاْ ضةتسيَم ٓةهَدةدةَ.
 (21) 

 بازاْ كة ضاوى بة ًسؤَ دةكةوىَ
 ئامساُى هة دةضك دةزِذىَ 

 ًّ بة ضاوى با
 دةضٌةوة تازيلى.

(23) 
 باشازِى با
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 دةوهَةًةُد و ٓةذاز
 ُاع ُاكا.

(24) 
 ضي ازىَ بة با دةدةَ

 وةن خؤغةويطتى ُيػتٌاْ
 دوكةيَ بلا.

 (25) 
 زابسدووهة ضاوديَسيلسدُى 
 كةومتة دةزياوة

 ضاوةزِواُى با دةكةَ.
(26) 

 هة غةزِى ُيَو خةوُةكامن
 باؽ دةضتٍ ُاطسىَ

 بيَداز دةمبةوة.
(27) 

 وةن كات دهَى با دةبسَِ
 بازاْ دةزًاُى دةكات.

 

 (28) 
 خةوُى زؤذاُةى ئيٌَة
 هة غجسِشةيى با دةكا
 خؤتاْ ىلَ ُةطؤزِىَ

 وةن ئةوةى ُيتػة دةهَىَ:
 ةطؤزِىَ.ًِتاْ ىلَ ُ

(29) 
 با هة ٓةًوو غويَِىَ دىَ

 ئامساْ ًاهَى فسِيِة
 ًّ بة خةياهَدا دةزِؤَ

 غويٍَِ ُيية.
(10) 

 تةًةْ بة ئاو دةُوومسةوة
 دهَؤث دهَؤث

 بة باى دةدةَ.
(12) 

 ٓةتا با بىَ
 بة غةقاًةكاُى ٓيضيدا
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 هة ُيػتٌاْ زادةكةَ.
(11) 

 ًسؤَ و  با
 هة غيَوة ُاديازةكاُى خؤياْ

 وهَيَّ.ٓةهَدةق
 (13) 

 ٓةًوو تةًةمن با هيَيدةدا
 هةبةز بازاْ.

(14) 
 ثياضةيةن بة تةُيايدا دةكةَ

 بةخةياهَى ئةوةى دُيا با دةيبا
 ضاو دةُوقيٍَِ و دةزِؤَ

 غتىَ تةثةى دىَ 
 ٓةهَدةضتٌةوة.

 (15) 
 ذيامن هةبةز دةزطا كسدةوة

 ٓيضى تيَدا ُةبوو
 با ُةبىَ.

(16) 
 با ثػتا و ثػك دةكةوىَ

 ووى ذياُدا.بةزِ
(17) 

 ئةو دةهَىَ
 كوزِةكةَ وةن با 

 دُياى ئةشبةزة
 ًّ دةهَيٍَ كضةكةَ

 ئاو بؤ كؤتسةكاْ دةبا.
(18) 

 ًسؤَ بؤغاييةكة هة تازيلى
 بةدهَى با

 بة دواى خؤيدا دةطةزِىَ.
(19) 

 غةقاَ هةبةز ًسؤَ و ئؤتؤًبيَى
 ئاطاى هة با ُيية

 بىَ ًؤهَةت
 تةُيايى هيَدةخوزِىَ.
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(30) 

 هةثسِ وةضتاْ خةًى
 هة باوة ُيية

 هة بازاُةوة ُيية
 هة دهَةوةية.

 1021ٓةوهيَس ذوشيَساُى 
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 با دَى
 (2) 

 ٓةًوو تةًةمن با بسدى
 بؤ تازيلى

 ًّ ًاًةوة.

 (1) 
 بةياُياْ ًِداهَةكةَ يازى بة قرَ دةكا

 ًّ دايلٍ هة خةو دةبيٍِ
 وةن كويَس هة باشازِ

 ةطةزِىَ.بةدواًدا د 
 (3) 

 دُيا ئةوةُدة طةزًة
 هة دهَى خؤت دةهَيَى

 بسوخىَ با.
(4) 

 كاتىَ قطاْ دةكةى
 دةًازى با دةبيٍِ
 غني ٓةهَدةطةزِىَ.

 (5) 
 ٓي  كاتىَ خؤغةويطتيٍ
 هة كةع ُةغازدؤتةوة

 با ُةبىَ.
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 (6) 
 ذيلايةتى ٓةهَطة هة خةو

 وةن با 
 هة تةُيايٍ دةزِذىَ

 دهٍَ كوْ كوْ 
 .دةُاهَيَِىَ

(7) 
 هةضاو ئاشايةتى با 

 ًسؤَ 
 هة بازاْ دةكا

 ٓةًيػة دةكةوىَ.

 (8) 
 دهٍَ خساث ثيظ بووة

 با بة ٓةًوو غويَِيَليدا دةبا
 ئاو ُةبىَ.

(9) 
 قطةيةكٍ هةضةز شًاْ زاطستبوو

 ويطتٍ دةَ بلةًةوة 

 با بسدى
 .ثػيوة ُةبوو

 (20) 
 با بة ُةزًى

 هة زؤذ ُصيم دةبيَتةوة
 بة بازاْ ُا
 يةكاُى غةو.بة ذيلا

(22) 
 هةطةيَ ئاو 

 بةزؤذو دةبني
 هةبةز با 
 دةكةويّ.

(21) 
 ٓةًيػة ئاو بة ٓاوةهَى با

 ضةًا دةكا
 ًسؤَ هةتةُيايى زادةكا.

(23) 
 دةًى خؤَ دةطسَ
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 كات بة فريِؤ ُةدةَ
 ُةمبة شةمحةتى با.

(24) 
 بةو ٓةًوو طةزًاية

 با دةجوهيَتةوة
 ًّ يةن قطةَ بؤ ذياْ ٓةية

 تةخؤغةويطتى وا
 ًةزطيَلى بىَ ضِوز.

(25) 
 هةبةز بازاْ

 ضةزَ خطتبووة كؤغى با
 خةياهٍَ طستبوو.

 (26) 
 هة باشازِ بةتووُدى خؤَ هة با دا

 يةن ديِازَ ثىَ ُةبوو
 بةزِووتى ئاوزِ ُادةًةوة

 دةزِؤَ.
 

 (27) 
 با بؤ ٓةًوو غتىَ دىَ
 ٓةًوو غتىَ هةبةز با.

 (28) 
 ٓةًيػة خؤَ بةُد دةكةَ

 هة ذووزى با
 بة ئةُداشةى وغةى تسع

 دةجوهيٌَةوة.
(29) 

 ئةًسِؤ ضوازغةممةية
 با، ئاو، خان، ئاطس

 هة والَت ئاطس دةبازىَ.
(10) 

 هةثسِ ٓةًوو دةُ ةكاْ 
 هةدةُ ى ٓاويّ ُوغسؤ دةبّ

 تاشة ًيَػلٍ با بسدى.
(12) 

 ٓةفتةى ضةُد جازىَ دةًةوىَ ثيَبلةمن
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 هةبةز ذياْ ُا
 هةبةز با طؤزِكىَ.

(11) 
 دوو زؤذة بيطك و

 دهٍَ هة زضتةى با تووُدة
 باهَى كساوة.

 (13) 
 تةُيا و تةُيا

 بة كؤالَُةكاُى بادا دةزِؤَ
 هةبةزخؤَ دةثازِيٌَةوة

 تةزِ ُةمب.
(14) 

 هة باوة فيَس بوويّ
 تاشة دزةُ ة بؤ ذياْ

 دُيا بةو دزةُ ة خؤغة.
(15) 

 بةبريَ دىَ
 هةضةز ديوازاْ دةُووضسا 

 برى با
 بسوخىَ با.

(16) 
 ئةًػةو هة خةومن

 بةتووُدى با بةضةزَ كةوت
 كىَ فسياَ دةكةوىَ؟

 (17) 
 ًاُط ثسِ بووة هة با

 هة ضاوى ًّ ُا
 هة ضاوى ًِداهَةكامن.

 (18) 
 ٓاوزِيَيةكٍ ٓةية

 ئاشادى بة با دةثيَوىَ
 بة ئةُداشةى ضؤهةكةيةن
 قطة هة جةضتة دةكا.

(19) 
 ُاشامن ُة ًّ ثيَػربِكىَ هةطةيَ با دةكةَ

 يا دةفسِىَُة دُ
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 بؤية ٓي  غتٍ ال طسُط ُيية
 ئاو ُةبىَ.

(30) 
 ئةوةُدة با ٓات
 هةبريًاْ ضوو

 بري هة ذياْ بلةيِةوة
 ئيَطتاؽ ٓةز باية.

 (32) 
 ٓةًيػة شًامن دةطسَ

 هةبةز ثػيالْ
 بة با دةهَيٍَ

 ضبةى هةطةيَ بازاْ ديٌَةوة.
 1021ٓةوهيَس تةمموشى 

 
 
 
 
 



 

 

                                         77                               78              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با ثروشة دةكا
(2) 

 دةًةوىَ هة ٓةًوو اليةن ويَِةى با
 بةديَ ب سَ

 دهٍَ هة ئاو جيٌَاوة.

 (1) 
 كوزِةكةَ ٓةًيػة هةدةزةوةى ًايَ 

 هة غةقاًةكاْ
 هةطةيَ با ذوواُى ٓةية.

 (3) 
 بةياُى بةز هةوةى ًةال باُط بدا

 جسيوةى با 
 هة دةُوكى ضؤهةكةيةكةوة دةهَىَ

 وةزُة يازى.
(4) 

 ذياْ وةن دةضتخةتى با
 ًسؤَ ُاخويَِسيَتةوة.بة 
(5) 

 با زةُ ى تيَلضووة
 هةطةيَ بازاْ

 هة ضوضيَلى ُةخؤغخاُة 
 خةًى يةكرت دةذًبَسْ. 
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 (6) 
 بىَ ضِووز وزِيَِة هةطةيَ با دةكةَ

 هةبسى ضةفةز
 هةُيَو كتيَباْ.

 (7) 
 ئةوةُدة هة ذياْ ًاُدووَ

 ضاوَ با ُابيِىَ
 دةهَىَ خواذافيص.

(8) 
 ويَِةى بازاْ دةكيَػٍ

 ػتى دةكةًة باث
 ُاشامن زوو هة كاًياْ كةَ.

 (9) 
 ئةو دةُ ة دةُ ة

 ئاواشةكامن دةخاتة دةزياوة
 ضةغِى با بةدواى خؤًدا دةطةزِيٍَ

 دةمبةوة ٓي .
 

 (20) 
 تاشة ُاكةوًة ضةز ذياْ

 وةن با ديٍَ و دةضٍ
 دةكةوًة ضةز غةقاَ.

 (22) 
 ٓي  ُابيٍِ

 دةًةوىَ دةزطا بلةًةوة
 زة دةكةًةوةكة ئةو قطاُة دووبا

 ذةش دةكةَ هة دهَةوة تةوقةيةن هةطةيَ با بلةَ.
 (21) 

 كةع باؽ ُيية
 ُيػتٌاْ ُةخؤغخاُةيةكى طةوزةية

 با ُةبىَ
(23) 

 خةومن بة بازاُةوة دى
 هةذيَس ضةتسيَم

 هةطةيَ با
 ئاوزِياْ هة خةوْ دةدايةوة.
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(24) 
 هةطةيَ با بةديَ دةجوهيٌَةوة

 وةن ئةوةى هةبةز خؤًةوة بوَيٍَ
 بازاْ دةبازىَ.

(25) 
 دهٍَ شؤز ثسِة

 ٓةًيػة باو بازاْ يةكرت هة باوةؽ دةطسْ
 هة خةًى دُيا

(26) 
 ديطاْ دةُ ى ًِداهَةكةَ تيَلةيَ دةُ ى

 دُيا دةبىَ
 ًّ هة ثةُايةن با دةًبا.

(27) 
 ضووًة دهَى ئاوةوة

 با بة زووتى هة طؤغةيةكى خةيايَ
 شةًةُى دةكيَػا.

(28) 
 هةبةز ئاويَِةى ئاو

 با قرى غاُة دةكسد
 ًّ خةياهٍَ تيَلئاالَبوو.

(29) 
 هةثةُا ضيا

 دةضتٍ بة ئاو طةياُد
 هةبةز ضاوى با.

(10) 
 ٓةًيػة هة ئاودا

 دةُ ىَ وةن ئةوةى خؤى ثيَِةطريىَ
 بة با دىَ.

(12) 
 ئاو هة تةًاغاكسدُى دُيا وةضتاوة

 بةالََ با 
 طوىَ هة ٓةًوو ذيلايةتةكاُى ًسؤَ

 دةطسىَ.
(11) 

 وتلة بةزشةوةهةو ه
 با دةضتى ٓةهَدةبسِى بيَدةُط بّ
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 بازاْ دةبازىَ.
(13) 

 هة خةًى طةزًا
 دةضتى باَ طست و ضوويِة ذيَس ضيَبةزى

 دزةختيَلى ئاويى
 تيَس قطةًاْ هة ٓي  كسد.

(14) 
 غةقاَ وةن با خؤى هيَدابىَ

 هة ٓةًوو غويَِيَلةوة ضةزى غلاوة
 تؤش دةكا.

(15) 
 ةوةهةطةيَ با خؤَ زووت دةكةً

 تا هة ئاو ُةطةَ
 دةضك هة طةزًا ُاغؤَ.

(16) 
 وةن ئةوةى ًةضك مب

 هة ثةُا با
 هةطةيَ غةو ُووضتٍ.

(17) 
 ٓةًوو دزةختيَم هة دهَى ئاودا

 غويَِى خؤى ٓةية
 هة دهَى با

 ضةُداْ غويَِى بؤؽ.
(18) 

 ًسؤَ هةبةز با ُةبىَ
 ٓةًيػة ضامتة هةيةكرت دةكةْ.

(19) 
 ةثيَليَم هةطةيَ ًسؤَ خبؤو

 ثيَليَم هةطةيَ با
 بةالََ ئاوت هةبري ُةضىَ

(30) 
 غةو هةطةيَ با تيَلئاالَبوويّ

 يةكرتًاْ دةخويَِدةوة
 بةزةو ٓي .

(32) 
 هةبةز ضاوى ضسووغك
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 با خؤى ثسِ ضةن دةكات
 بازاْ

 دةضيَتةوة كيَواْ.
 1021ٓةوهيَس ئابى 
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 لة كةنار با

 (2) 
 ُةوةٓةًيػة هة طؤغةيةكى بازا

 تازًايى با دةكيَػٍ

 (1) 
 هة غةقاًة خيَساكاْ 
 وةن طةالَى دةَ با

 خؤَ دةكةًةوة.
(3) 

 دُيا خؤى بة طةالَ ُوىَ دةكاتةوة
 با بة غِةى بةياُى

 ذياْ ئاو و ئاو دةزِوا.
(4) 

 تةًةمن وةن ٓةوز ثيَؼ با دةكةوىَ
 تِؤن تِؤن

 تازيلى هيَدةتلىَ.
(5) 

 دةشامن بازاْ بؤ ٓةًوواْ ُيية
 ةالََ باب

 هة طؤزِضتاُيؼ دىَ
 وةن غازدُةوة.

 (6) 
 دهٍَ كص بووة

 هةبةز بازاْ ُا
 هةبةز با ٓةز يةن بةاليةكدا
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 دةزِؤيّ.
(7) 

 با و با
 دةدةًة كيَواْ 

 غاز بة طويَ ئاو دةدةَ.
 (8) 

 با هة ٓةًوو طيَسِاُةوةكاُدا
 ثيَؼ تةُيايى دةكةوىَ

 بةزةو تةُيايى.
(9) 

 ْ با و بازآْةًيػة بؤغاييةن هةُيَوا
 هةبري دةكةَ
 بؤ ثػيالْ.

(20) 
 بازاْ خاهَيبووُةوةية

 بةالََ ثايص هة ضاوةزِواُى بةزط دةطؤزِىَ
 هةبةز با

 دةدزةوغيَتةوة.

 (22) 
 با هةطةيَ يةكةَ بازاْ

 ثةياًى خؤى بة خان دةضجيَسىَ
 ًسؤَ تةُياية.

(21) 
 ٓةًوو ٓةوهَى ًّ ئةوةية

 ذياْ بة جواُى بِوومسةوة
 هَتة دىَبا بة طا

 ٓي  بة ٓي .
(23) 

 ئةوةى طةالَ هة با فيَس دةبىَ
 زؤيػتِة

 ئةوةى ًسؤَ بة باى دةدا
 شيِدةطيية.

(24) 
 ًّ دةهَيٍَ دزةختى با

 زةطى ُيية
 طةالَكاُى هة بازاْ.



 

 

                                         91                               92              

(25) 
 ثايص تةهَة بؤ با دةُيَتةوة

 بازاْ دةبازىَ.
(26 ) 

 با هيَواْ هيَوة
 هة زةجنى بىَ ٓودة
 وتِة خوازةوة.بازاْ هة تسضى كة

(27) 
 ُي ازى با دةُةخػيٍَِ

 هة ذيَس ئامساْ
 بازاْ تواُاى طوتِى ُيية.

(28) 
 غةوباى ثري

 بةضةزٓاتى بازاْ
 دةباتةوة.

 (29) 
 ئةًسِؤ خةياهٍَ

 هة ثةُا با

 ثػيوة دةيويَطتةوة. 
(10) 

 با بةز ٓةًوواْ دةكةوىَ
 كةضىَ ُةبىَ

 كةضىَ ُاطةزِيَتةوة.
(12) 

 ى بايةثايص ٓةًيػة ًيواُ
 ًاهَى طةالَ هة خوازةوةية

 ًاهَى با كةع ُاشاُىَ.
(11) 

 بازاْ دةزيا و دةزيا دةًاُبا
 با بةزةو تةُيايى

 ٓي  ُةًاوة بؤ طوتّ.
 (13) 

 باشازِ مجةى دىَ 
 هةبازاْ

 كةع بري هة با ُاكاتةوة.
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(14) 
 ًّ هة ثػك ثؤزتسيتى بازاْ

 هةطةيَ با دةدويٍَ.
(15) 

 ةبةز بازاْغويَّ ثيَى خةوُةكامن ه
 جيٌَاوة

 با دةيِووضيَتةوة.
(16) 

 دووز هة بازاْ
 خؤَ بة تةُافيَلةوة ٓةهَواضيوة

 ضةزيَلى كةوتؤتة دةضك با.
(17) 

 دُيا بةو باك ساوةُدة تازيلةوة
 بازاْ بة با دةكا

 ًسؤَ بةزةو ًايَ دةباتةوة.
(18) 

 دةًةوىَ قطةيةن بلةَ
 بة دشى با

 كؤالَُةكاُى بازاْ بربِىَ.
(19) 
 ػةى طةالَخ

 ويَِةيةكٌاْ بري دةخاتةوة
 بة كصى بة با دةهَىَ

 ُةكةوى.
(30) 

 هةبةز با زيَ ا ُيية بسِؤيّ
 هة ًايَ دةًيٌَِةوة 

 بازاْ بة خةو دةضجيَسَ.
(32) 

 ضاوَ ئةوةُدة كص بووة
 با دةضتى دةطسىَ

 هةبةز بازاْ.
 1021ئةيوووىل 
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 بىَ خةوى
 با 

 (2) 
 زة غيِاُةىبا هة بّ ئةو ٓةو

 بةضةز ًاُ دا دزاوة

 بازاْ بازاْ
 بىَ خةوى خؤى دةطيَسِايةوة.

(1) 
 هة ٓةًوو طفتوطؤكامن هةطةيَ با

 دةبيَتة بازاْ
 ًّ و ًّ.

(3) 
 غةو دهَؤث دهَؤث كجى دةُووضيَتةوة

 هة ٓةُاضةى بىَ خةوى با 
 تةُيايى دةكةوىَ.

(4) 
 با هة طويَضلةى بازاُدا

 طؤزاُى دةضسِىَ
 دةباتةوة. كةوتِى بري

 (5) 
 ٓةُديَحاز بازاْ

 بة دةُ يَلى ًِ ّ
 كالَو ٓةهَدةبسِىَ
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 با بة دةضتى بةتايَ.
(6) 

 ئةوةى هة خةو دةبيَتةوة
 با ُيية

 ديَ بة طويَ ًةدة
 دةًةوىَ كةوتِةكاْ هة ئاو بدةَ.

 (7) 
 هةبةز ئةوةى ٓةًيػة با دىَ

 دةغىَ بازاْ ببازىَ.
 (8) 

 شةًةْ بةغى قطةكسدُى با ُاكا
 ضتيَلى بة ٓيَصى بىَ خةوىٓة

 هة ضاودا دةدزةوغيَتةوة.
(9) 

 بازاْ خويَِى خؤى  
 بة با دةدا

 ًسؤَ بة ًسؤَ
 دُيا ُوىَ دةبيَتةوة.

(20) 
 ئامساْ هة ئيَصطةى بازاُةوة

 خان دةكاتةوة
 با هة ٓةًوو غويَِىَ هةطةيَ ذياْ

 دةضيَتةوة ًايَ.
(22) 

 ضوثاع ئةى با
 ةوةكة ٓةًيػة تةُيايى دةزِةويَِيت

 بةز هةوةى ديَ بيَتة ئاو و
 خؤَ ُةُامسةوة.

(21) 
 هةطةيَ بازاْ 

 شؤز تايبةت بةالدا دةٓاتني
 قطةًاْ هة ُائوًيَدى با دةكسد.

 (23) 
 با دىَ

 با دةزِوا 
 ًسؤَ دواى ضيَر 



 

 

                                         99                               100              

 دةكةويَك.
(24) 

 كاتيَم با
 ضةيسى ُووضتِى بازاْ دةكا

 دهَى دةكةويَتة هةزشةوة
 غةثؤي غةثؤي.

 (25) 
 ووُد تووُدبا ت

 هة دووزةوة وزغةى دىَ
 بةالََ بازاْ ُابازىَ.

 (26) 
 دهٍَ ُاية ٓي  بازاُىَ هة خةو بلةَ 

 هةبةز با
 خؤَ دةكةًةوة.

 (27) 
 با ثػك هة كةع ُاكا

 زوو بةزوو 
 وزيا بّ ُيتػة دةهَىَ:

 تف هة با ًةكةْ.
(28) 

 دُيا هة طيَسِاُةوةى با
 بة خةياهَدا دةزِوا

 ضِىَ.وةن ئةوةى بازاْ ب
(29) 

 با هة شةًةُى بازاْ
 ضاويَلى زذا
 وةن دةزيا.

(10) 
 ٓةًوو زؤذىَ با

 شةًةْ دةطيَسِيَتةوة
 دُيا خةيايَ دةبىَ

 بازاْ هة ٓةًوو اليةن دىَ
 ًسؤَ يةن ال دةكاتةوة.

(12) 
 بىَ ويطتى خؤَ

 كةومتة ُيَو كةؽ و ٓةوايةن
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 هة ُاوةوة با
 هة دةزةوة بازاْ.

(11) 
 ن بة باى تايبةتةوةٓاوزِيَلامن ٓةز ية

 هةبةز بازاْ ديَّ و دةضّ
 وةن ئةوةى طؤزاُى بوَيَّ.

(13) 
 با ٓةًيػة هة ضةفةزدا

 بة بازاْ دةهَىَ
 كةع دةزطا هة كةع داُةخا.

(14) 
 بازاْ وةن كؤتسىَ  
 هةو خوازة وْ بووة

 با هة ضةز ضِاز 
 بؤى دةطةزِىَ.

(15) 
 با هة دةزةوة

 وةن ئةوةى بريهيَلسدُةوة

 بةتاهَى بةضةز بةزىَبة دةضك 
 هة ٓةًوو اليةن دىَ

 وةن ئةوةى بازاْ ببازىَ.
 (16) 

 هةو غويَِةى با
 دةضك هة ضسؤى بازاْ دةدا

 وةئاطا ديٍَ.
(17) 

 ٓةز ئةوةُدةى با  قرى بازاْ
 زادةكيَػىَ

 دُياَ هيَديازة.
(18) 

 تةًاغا با ضةُد بازاُى طستووة
 جئاْ ئاشاز
 ًّ خؤَ.

(19) 
 ةبا ضساى بريكسدُةو
 بؤ تازيلى ٓةهَدةكا
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 دواى بازاْ دةكةوىَ.
(30) 

 با ٓةزطيص ُاُوىَ
 ًّ خةو دةًباتةوة

 بازاْ دةبازىَ.
 1021تػسيِى يةكةَ 
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 وة هة با

 (2) 
 بازاْ هة باوة

 ئاواشةكاْ ئةشبةز دةكا
 ًّ هة بيَدةُ ى 

(1) 
 دُيا دةهةزيَتةوة

 كةوتؤتة ضةز ثةجنةى با
 بازاْ.

(3) 
 ًاْ بة با دةضنيٓةًوو

 هة خةوُى بازاْ 
 غني دةبيِةوة

 غني.
(4) 

 هةضةز تةُافى با
 بازاْ

 ٓةهَدةخةَ.
(5) 

 ٓةُدىَ هةو قطاُةى
 كة با دةي يَسِيَتةوة 

 بازاْ هة دةزياى دةكا.
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(6) 
 ضةزَ هة با ٓيَِادةز

 بةز ئامساْ 
 كةومت.

(7) 
 ضةُد ويَِةيةكٍ با بسدى

 بؤ تازيلى
 بازاْ.

(8) 
 ىَبا هيَِاطةزِ

 ئاوزِيَم هة شةوى بدةًةوة
 هةبةز ئامساُى هة دةضتضوو.

(9) 
 خةوُةكاُى ئامساْ
 هة بازاْ دةبِةوة

 با
 دةضِةوة.

 

(20) 
 با هة تسيفةى ثيَلةُني

 دةدا
 بازاْ هة ثػتى شةوى

(22) 
 ئةوةى با

 بة بازاُى كسد
 دُيا هةضةزى ُاوةضتىَ

 بةضةزيدا دةزِوا.
 (21) 

 با بة ضاوى كويَس
 ةدابايَ هيَلد

 وةن خوُضةى كساوة
 هة دةًى بازاْ

 شةزد دةضيَتةوة.
(23) 

 وا بصامن
 هة زضتةيةن طري بوو
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 شًامن با بسدى
 بؤ بازاْ.

(24) 
 ئةوةُدة دةضٌة بةز بازاْ

 با هيٍَ دةدا.
(25) 

 خؤَ هة تسؤثلى با ٓةهَدةدةَ
 دةكةوًة كؤغى

 ئاوةوة.
(26) 

 دةًةوىَ ويَِةى با ب سَ
 بة ضاوى بازاْ
 و ويَِةكاْ.دةضٌةوة ُا

(27) 
 ٓةُديَحاز بة دهَى با

 دةكةوًة بةز ٓةضتى
 بازاْ.

  

(28) 
 با زيَ ا بؤ ٓةُاضةكاُى بازاْ 

 خؤؽ دةكا
 ضةتس هة دزةخك دةفسِيَِىَ.

(29) 
 با هة تازيليدا

 قطةيةكى هة طريفاْ دةكةوىَ
 بازاْ بازاْ

 دةكةويَتة دةزياوة.
(10) 

 با بة شوهفى غؤزِةوة
 دُيا دةكا
 دةًة  بازاْ بةو

 هة ًاضى ئامساْ
 دةضىَ.

(12) 
 ُيوةَ هة ذيَس ٓيَػوى بازاْ بةجيٌَاوة

 خةياهٍَ بة با 
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 دةدوزًةوة.
 (11) 

 با بةزدةواَ تةقةى خؤى دةكا
 هة شضتاْ طوهَى بازاْ

 دةثيَلىَ.
(13) 

 هةضةز زؤخى بازاْ 
 با بطلاْ دةبصيَوىَ.

(14) 
 بة ئاضتةَ دةزطا هة دهَى با دةكةًةوة

 ذىَئامساْ دةزِ
 دةكةويَتة كؤغى دةزيا.

(15) 
 با خصَ و كةضى

 جيَديَوَىَ
 هة دةغتى بازاْ.

(16) 
 دةُ ة دةُ ىَ دىَ

 هةضةز تةىل با
 ئةوة بازاُة طؤزاُى دةهَىَ.

(17) 
 بازاْ خةًى ئامساْ دةضِىَ

 ًّ ئاالَى با
 (18) 

 ٓةًوو ٓةضتى ًّ
 بازاْ دةكا
 هةبةز با.

(19) 
 هة دةًى كساوةى با  

 تةزًى بازاْ
 بياباُة.

(30) 
 كةع هة كتيَبى با ُاطا

 بة كةع
 بازاْ ُةبىَ.
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(32) 
 ٓةًوو دةضني

 خةَ ُيية
 با دىَ

 بازاْ دةبازآ.
 1021تػسيِى دووةَ 
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 خةياَلى با

(2) 

 بازاْ 
 هةو ثةزِى بئَودةيى

 يازى بة با دةكا.

(1) 
 ٓةًوو دةضني

 ُة خةًة
 با دىَ

 بازاْ دةطةزِيَتةوة.
(3) 

 تاْ هة باخؤ
 الدةْ

 كالَوتاْ ثسِة هة بازاْ.
(4) 

 غتيَم بة ديَ بوَىَ
 با بؤ بازاُى
 ُةطيَسِيَتةوة.

 (5) 
 كةع هة كتيَبى با 

 ُاطا 
  بة ًةيوى جازاْ

 بازاْ ُةبىَ.
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 (6) 
 يةكةَ خةالَتى با
 بةز بازاْ دةكةوىَ
 غني دةضيَتةوة
 ضاوى ثػيالْ.

 (7) 
 ذياْ ضةغِى با

 هة باشازِ دةًاُ يَسِىَ
 بىَ ئةوةى بتويَتةوة.

(8) 
 ئامساْ هة ٓةز كوىَ بة با ب ا

 وزِيَِة دةكا
 هة دةًى بازاْ.

(9) 
 بازاْ

 كةوتة ُووضيِةوةى با
 بة قةهَةًى خؤز.

 

(20) 
 ضؤهةكةيةن

 ثةجنة هة بازاْ دةبصيَوىَ
 خةياهَى با دةكا.

(22) 
 با هةو ثةزِى دُيا

 ثسِ ثسِ دىَ
 بة دةضتى بةتايَ.

(21) 
 مساُى طستووةتةَ بةزى ئا
 با بةزى ذياْ

 دةزُِىَ.
(23) 

 هة باشازِى بازاْ 
 دةضك هة ئامساْ ٓةهَدةطسيّ

 بؤ كؤغلى با.
(24) 

 با بة تةًاغاكسدُى ئاودا
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 دةزِوا
 هةضةز ثػتى غةثؤي. 

(25) 
 با هة ٓةًوو غويَِىَ
 خؤى ثيَؼ دةخا

 كىَ ئاوزِ هة ٓةزِةغةى بازاْ 
 دةداتةوة.

(26) 
 دُيا وةن ئةوةى با

 غاز دابٔيَِىَهة 
 دةبازىَ.

(27) 
 هةبةز ضاوى با

 بازاْ ديَتة خوازىَ
 كةع بة كةع ُيية.

(28) 
 ئةوةى ُآيَوَىَ

 كةع هة ًايَ بيَتة دةز

 باية بازاُة
 ئةوةى ُآيَوَىَ كةع

 هة ًايَ بىَ.
(29) 

 هة دهَى طةزًى بازاْ
 با دىَ

 زيَ اى وُلسدووة.
 (10) 

 هة تةُيايى با 
 خةو دةيباتةوة

 بازاْ 
 هة هوتلةى ذياْ.

(12) 
 ئامساْ غجسِشةية 

 بازاْ بة ثةتيَم غؤزِ دةكاتةوة
 كةع ُيية
 با ُةبىَ.
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(11) 
 بازاْ ثيَلةُيِى ئامساُة

 بةز هةوةى با
 خةو بة خاكةوة طسىَ بدا.

(13) 
 ٓةُديَحاز بازاْ هة بري خؤت بةزةوة

 ثيَؼ با 
 شًاْ خبة دةًى دةزيا.

(14) 
 وةئةوةُدة با بة يةكرت دةدوزًة

 كة ببازىَ.
(15) 

 با هة ُةخػىبازاْ 
 دةضيَتةوة يازى.

(16) 
 با هة ًايَ ديَتة دةز

 ئاغِا دةبىَ
 هة غةقاَ زادةكا

 بازاْ بة زةطةوة دةضِىَ.
(17) 

 ضاو داخة
 با هة بة طؤضاُى خوازى بازاْ 

 بة دواتدا دةطةزِىَ.
(18) 

 با ٓي  ئازاضتةيةن ُاع ُاكا
 بةالََ ٓةًيػة ئاًادةية

 بازاْ  بة ثيَى
 (19) 

 طاهيطلةى با 
 ئاو بةزةو كؤغلى 

 تةُيايى دةبا.
 (30) 

 با وةن كؤهَةكةى بازاْ
 ئامساُى زاطستووة.

 (32) 
 ضؤهةكةيةن هة ضةز تةُافى با
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 بة خةياَلدا دةِروا
 لةوَى

 باران دَيتة خوارَى.
 1021كانوونى يةكةم 
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 بةزٓةًة ضاثلساوةكاُي ُووضةز هة
  

 .2995كؤًةهَة غيعس، ٓةوهيَس/  -ضيَبةزي ئاو -
قةضيدة،  - نيءبوؤذباشةًةُيَم هة تةًاغاكسدُي ئاو بةزِ -

 .2996ٓةوهيَس/

هة بالَوكساوةكاُى دةشطاى  -هيَلؤهَيِةوة -ئاطايي شًاْ شًاُي ئاطايي -
 .2999ضاث و ثةخػى ضةزدةَ، ضويٌَاُى/

هة  -عةزةبييةوةدةقي غاُؤيي وةزطيَسدزاو هة  ضآ–تةُيا ًةزط  -
 .2999بِلةى ئةدةبى و زووُاكبرييى طةالويَر/بالَوكساوةكاُى 

هة  -كؤًةهَة غيعس، هة عةزةبييةوة-تةُيا ئاو تةُيا بازاْ -
 .1002بِلةى ئةدةبى و زووُاكبرييى طةالويَر/بالَوكساوةكاُى 

هة  -هيَلؤهَيِةوة-ثةيربدْ بة ذياْ, ثةيربدْ بةغيعس بووْ -
 .1002دةشطاى ضاث و ثةخػى ضةزدةَ، ضويٌَاُى/بالَوكساوةكاُى 

وةزطيَساُي هة عةزةبييةوة، هة -ئةدؤُيظ-غيعسيةتي دةق -
 1001، ضويٌَاُى/بِلةى ئةدةبى و زووُاكبرييى طةالويَربالَوكساوةكاُى 

دةشطاى ضاث و  -وةزطيَساُي هةعةزةبييةوة-هة زواُ ةي فسؤيد ًسؤَ  -
 .1001ثةخػى ضةزدةَ، ضويٌَاُى/

هة بالَوكساوةكاُى دةشطاى ضاث و ثةخػى ، هيَلؤهَيِةوة–ياهَي شًاْ خة -
 .1004ضةزدةَ، ضويٌَاُى/

هة  -ة، هيَلؤهَيِةوةغويَِلاتي يةكةَ هة دووةَ ء ئيَطتاي ضةزطوزِ -
بالَوكساوةكاُى ضةُتةزى هيَلؤهَيِةوةى فيلسىو ئةدةبى منا، 

 .1004ٓةوهيَس/
ي هة وةزطيَسِاُ -يةدوو طفتوطؤي فيلسيء ئةدةبي -ئةدؤُيظ -

هة بالَوكساوةكاُى ضةُتةزى هيَلؤهَيِةوةى فيلسىو ئةدةبى  -عةزةبييةوة
 .1005منا، ٓةوهيَس/

ُوًايػلسدُي فيلسي  - خويَِدُةوةي ثةزاويَص, ثةزاويَصي خويَِدُةوة -
هة بالَوكساوةكاُى  - هيَلؤهَيِةوة – ضةزدةَ هة ضةُد ثةزاويَصآ

 .1005 وكسدُةوة، ضويٌَاُى،يَوةبةزايةتى ضاث و بالَبةزِ
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 -وةزطيَسِاُي هة عةزةبييةوة-زةخِة هة ضيَِرتاهيصًي خؤزئاوايي-ادزيد -
 . 1005هة بالَوكساوةكاُى دةشطاى ضاث و ثةخػى ضةزدةَ، ضويٌَاُى/

 ،ُووضني خؤكوذييةكي تةواو ُةكساو -
اُي هة وةزطيَسِ -ئةدةبيء فيلسيية طفتوطؤيكؤًةهَيَم وتازو 

هة بالَوكساوةكاُى ضةُتةزى هيَلؤهَيِةوةى فيلسىو ئةدةبى  -عةزةبييةوة
 1006منا، ٓةوهيَس/

ئةدةبيء  طفتوطؤيكؤًةهَيَم ئةدؤُيظ.. ئةفطووُلازى وغةكاْ،  -
وةزطيَسِاُى هة عةزةبييةوة، هة بالَوكساوةكاُى دةشطاى  - فيلسيية
 .1008اْ، ٓةوهيَس/وةزطيَسِ

هَيِةوة، كتيَبى طريفاْ ذًازة اُةوة، كؤدى دافِػى، هيَلؤطيَسِ شًاْ/ -
يَوةبسايةتى ضاث و بالَوكسدُةوةى ، وةشازةتى زؤغِبرييى و الواْ، بةز42ِ

 . ٓةوهيَس.1020ٓةوهيَس، ضاثخاُةى زؤغِبرييى،
ةزايةتى يَوةبغةزِى شًاْ، هةثيَِاو تةئويولسدُى دةق، هيَلؤهَيِةوة، بةزِ -

 .1020ضاث و بالَوكسدُةوة، ضويٌَاُى، 
ئاو، كؤًةهَة غيعس، هة بالَوكساوةكاُى ضةُتةزى هيَلؤهَيِةوةى ًيواُى  -

 . 1020فيلسىو ئةدةبى منا، ٓةوهيَس، 
، هيَلؤهَيِةوة )خويَِدُةوةيةن بؤ ئةشًووْ و غيعس بووْ/ شًاْ/ -

اد( دةشطاى تويَريِةوة و بالَوكسدُةوةى تايبةمتةُدى غيعسى ٓاغٍ ضةزِ
  .1020ًوكسياُى، ٓةوهيَس 

ةزاياةتى ضااث و بالَوكسدُاةوة،    يَوةب، هيَلؤهَيِاةوة. بةزِ ثسضى جةضاتة  --
 .1021ضويٌَاُى،

ثيَػااةكى و طفتوطااؤ، ضاااشداُى: عةًااةد عوشيٌَااة،     كةغااتى ًااةزط، -
وةشازةتااى ئااةُتؤهؤذياى غاايعسى ذاثااؤُى، وةزطيَسِاُااى هااة عةزةبييااةوة،  

ضااويٌَاُى، ضاااثخاُةى -يَوةبةزايااةتى خاُااةى وةزطيَااسِاْ، بةزِزؤغااِبريي
 .1021زووْ، 

ايػالسدُي فيلاسي   من -ثاةزاويَصي خويَِدُاةوة   ،خويَِدُةوةي ثاةزاويَص  -
ضااااثى دووةَ، هاااة   -هيَلؤهَيِاااةوة-ضاااةزدةَ هاااة ضاااةُد ثاااةزاويَصآ  

 .1021بالَوكساوةكاُى يةكيَتى ُووضةزاُى كوزد ًةهَبةُدى طػتى 
ئةدؤُيظ.. ئةفطووُلازى وغةكاْ، ضاثى دووةَ. هاة بالَوكساوةكااُى    -

 .1021هَيِةوةى فيلسىو ئةدةبى منا، ٓةوهيَس/ضةُتةزى هيَلؤ
كؤًةهَيَم طفتوطؤى  ،ةيدآيَِاْ ضةز بة كةغفلسدْ و خةوْ و دُيابيِي -

بالَوكساوةكاُى ، هة عةبدوهاَلَ عةبدوملوتةهَيب فيلسى و ئةدةبى هةطةيَ
 .1021( ضاهَى 12ذًازة )، هقى ٓةوهيَس –يةكيَتيى ُووضةزاُى كوزد 

وةزطيَااساْ و ثااةزاويَص بااؤ داُاااْ،    -ةدؤُيظئاا-غاايعسيةتي عااةزةبى  -
ضااويٌَاُى، -يَوةبةزايااةتى خاُااةى وةزطيَااسِاْوةشازةتااى زؤغااِبرييى، بةزِ

 .1023، اْضاثخاُةى غظ
 

 ئةو بةزٓةًاُةى ئاًادةى ضاثلسدُّ:  
 قةضيدةى ويَِةيى، غيعسى خةشعةي ئةملاجدى، وةزطيَسِاْ. -
 .ىى ئةدةبهيَلؤهَيِةوةخويَِدُةوة،  زةواُبيَرى -
-  ْ  ,، ئيطااتيَتيلاى وةزطااس، هااة ئااةدةبى ُااويَى كوزدياادا   ضااةًلى شًااا

 .هيَلؤهَيِةوة
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ُووضيِى: ًآيةتى شًاْ و فةهطةفةى تةئويى، هيَلؤهَيِةوة،  -
 عةزةبييةوة. هة ىوةزطيَسِاُد.ضةعيد تؤفيق، 

بؤ با شةًةُيَم هة تةًاغاكسدُى ئاو بةزؤذو بني، قةضيدةيةكى دزيَر،  -
 .ضيَيةَضاثى 

 
 
 
 

 


