
 

 

          ضرّّدە کرێکبرییەکبى
 چْاردە ضرّّدی کرێکبریي              

 

 

 

 (هەغخەڵ)                                        عەبذّاڵ ضڵێوبى

 ٢٠١٦                                         چبپی یەکەم 



 

 

 

 

 

ببغّْری کْردضحبى ّەک ضەًگەری بەرگری لە  ئەم ضرّّدە کرێکبرییبًە پێػکەغە بە یەک بە یەکی ئەّ ئیٌطبًبًەی کە ئەهڕۆ لە
بەراًبەر کۆًەپەرضحی ئیطالهی  دژی ضحەم ّ چەّضبًەّەی ضەرهبیەداری ّ ُەرّەُب لە هەدەًیەت ّ ضکیْالریسم ّ بەُبکبًی ژیبى لە

 .ضیبضیی ّەضحبًّەجەّە ّ دەجەًگي

ُەرّەُب پێػکەغە بەّ خەببجگێڕ ّ غۆڕغگێرە بەرچبّ ڕًّّبًەی خەببجی چیٌبیەجی لە گۆغە ّ کەًبرەکبًی جیِبى کە بێِەداداى 
 .جێذەکۆغي لەپێٌبّ بەرلەراربًّْی ئبزادی ّ یەکطبًی ّ ضۆغیبلیسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ّجەیەک                                                  

ّ ُەًذێکیػیبى  (پػکۆکبًی ًێْ ئبگرداًی یبخیبّْى)ئەم ضرّّداًە زۆربەیبى پێػحر باڵّ بًّْەجەّە، بەجبیبەجی لە دّاییي کۆغیعرم 
کۆکردًەّەی ضرّّدەکبًن لەم ًبهیلکەیە بە پێْیطث زاًی جب ُەر ضرّّدبێژێک لە داُبجّْدا بە . جبزەى ّ ُێػحب باڵّ ًەبًّْەجەّە

لە ًێْەًذی باڵّکردًەّەی  (چەًذ دەیەیە )لەُەهبى کبجیػذا هبّەیەکی زۆرە . ئبضبًی بحْاًێ دەضحی پێیبى ڕابگب ّ ضّْدیبى لێ ببیٌێ
ئەم ًبهیلکەیە غڵەلبًذًی ئەّ گۆهە بێذەًگەیە . ئەدەة ّ ًُْەری کْردیی باڵّکردًەّەی ضرّّدی غۆڕغگێراًە ّ کرێکبریی، ًەبیٌراّە

جب ًّْضەراى ّ غبعیراى، غیعر ّ ضرّّدە کریکبریی ّ غۆڕغگێرەکبًیبى باڵّ بکەًەّە ّ ُەهّْظ پێکەّە برەّ بە ئەدەة ّ ًُْەری 
 .ڕادیکبڵ ّ کرێکبریی بذەیي

 .ُیْادارم خْێٌذًەّەی ئەم ضرّّداًە چێژ ّ ضّْدی خۆیبى ُەبێ

 

 (هەغخەڵ)عەبذّاڵ ضڵێوبى 

 ٢٠١٦ئبیبری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        کرێکبرێکی جّْڕە

 

 خەیبڵ بب ُەر بەرز بفڕێ

 کباڵی غیعرم بە بباڵی هەرگی هەیٌەجی ّ ضحەم ببڕێ

 دەم پڕ غیعر 

 پڕ ببًگەّاز ُبّار دەکەم

 بەًێْ غەلبهەکبًی ژیي ُەر دەچن ّ دێن

 دەًگی ضرّّدم ُەر بەرزە ّ 

 دژ بە کۆیلەجی جفەًگێکن لەضەر پێن

                                           هي کرێکبرێکی جّْڕەم

                                           یبخین لە جەّر ّ ضحەم

                                           ّغەم ئبگر دەًگن گڕی بە بڵێطە

                                            دەضّْجێٌن دًّیبی ئبزار

                                            جێکذەدەم ئەّ کۆغکەی خەًّی ضەرهبیەداری چڵێطە

 

 ئەّ ببّەڕەی هێػکی کردّّم بە ُێالًە

 ئەّ ڕابەرەی ُەردەم ًیػبى دەدا ڕێگەی

 ُەجب بڵێی خۆغەّیطحە ّ

 لەًێْ دڵذا بەرزە جێگەی



  جبریکی ڕاّ دەکب ّ بۆ خۆی ُەجبّێکە ّ جیػک ُبّێژ

  ئەّ لەضەرّّی هحوبًەیە ّ 

 ُەًگبّ ًبًێن گەر پێی ًەکەم پرش ّ ڕاّێژ

 

                                            هي کرێکبرێکی جّْڕەم

                                             یبخین لە جەّر ّ ضحەم

                                            ّغەم ئبگر دەًگن گڕی بە بڵێطە

                                             دەضّْجێٌن دًّیبی ئبزار

                                             جێکذەدەم ئەّ کۆغکەی خەًّی ضەرهبیەداری چڵێطە

 

 چەًذ بەئبزارە ّ چەًذ ضەخحە

 بەدەضث جەفرەلە گیرۆدەی خەم ّ ژاى بن

 بەاڵم ًە غەکەت ًە هبًذّّم

 بۆ ڕزگبربّْى لەژێردەضحیی

 ئْهێذی ژیي عەزهی لەًێْ دڵذا چبًذّّم

                                       هي کرێکبرێکی جّْڕەم

                                      یبخین لە جەّر ّ ضحەم

                                      ّغەم ئبگر دەًگن گڕی بە بڵێطە

                                     دەضّْجێٌن دًّیبی ئبزار

                                     جێکذەدەم ئەّ کۆغکەی خەًّی ضەرهبیەداری چڵێطە

 



 دەبب ُەهّْجٌۆک جٌۆک بڕژێیٌە ًێْ جۆگەی خەببت

 چەهی جێکۆغبى ُبژەی بێ

 بە ڕاپەڕیي بٌیبدًێیي دًّیبی ئبضّْدە

 ئەگەر خۆهبى زًجیرەکبًی دەضث ّ پێ ًەپطێٌیي

 چبّ لەدەضث بًّْی فریبدڕەش گەلێ بێکەڵک ّ بێطّْدە

                                       هي کرێکبرێکی جّْڕەم

                                      یبخین لە جەّر ّ ضحەم

                                      ّغەم ئبگر دەًگن گڕی بە بڵێطە

                                     دەضّْجێٌن دًّیبی ئبزار

                                     جێکذەدەم ئەّ کۆغکەی خەًّی ضەرهبیەداری چڵێطە

 

 ٢٠١٦ئبیبری 

                                          

        

 

 

 

 

 

 

 



     داچۆڕاًی ئْهێذ                           

                                 ًبهەیەک بۆ هرۆڤە ًّْضحّْەکبى

 

 دەبب ُەڵبێ خۆرێکی ًْێ

 ئیٌطبى خبڵیی بێ لە جبضە

 ئبضّْدەیی ببڵ بکێػێ

 بەضەر جرپەی دڵ ُەًبضە

 

 چەپکەگْڵی یبدەّەری

 دەًێرم بۆجبى گەر ًەهبم

 خۆ لەًبّ دڵحبى دەچێٌن

 دەڕّێن ّەکْ جبزە ًەهبم

 

 هي ّ جۆ دّّریع بیي لەیەک

 پێکەّەیە دڵ ّ ُەضحوبى

 لەژێر گسًگی ئبزادی

 دەخْێٌیٌەّە ُەڵبەضحوبى

 

 یەکطبًی دەکەیٌە چەجر

 دەژیي لەژێر ضێبەریذا

 ئەّکبجە ژیبى دەبیٌیي



 ئەّیي ڕێکە بەبەریذا

 

 ئبهبدەیي بۆ ئەّ ئبهبًجە

 بجەًگیي جبکْ دەجْاًیي

 ئْهێذ بەریٌە ًێْ داڵى

 ئێوە پێػڕەّیي ّ جْاًیي

 

 دادەگیرضێیي ڕًّّبکی بەخع

 لەگەڵ ئْهێذ ُەردّّک جەبب

 ئبّازی خەببت گْێ دەدەیي

  ڕەًجی ضحەم دەدەیي بەبب

 

 ئەّ ئبّاجەغوبى دێحە دی

 دەگەیي بە ڕۆژی خۆ بە خەّى

 ّەکْ ئیٌطبى دەژیي جْاًی

 دەًەخػێٌیي ُەر ّەکْ جەّى

 

 ٢٠١٦ئبیبری 

 

 

 



 

 

 

 

 

                            یەکبّْى هەرجی ضەرکەّجٌە

 

 ُەًبّی خۆم ًبخۆهەّە

 ًبخی خۆم ًبکەهە کبًگبی خەم ّخەفەت

 بە پەیوبًی درۆی ئەّاى ًببن بە ببڵٌذەی فڕیْ

 خۆم ُبّارم

 ببًگەّازم

 لەضەر زاراى دەبوە ضرّّدێکێ چڕیْ

                                              ڕێگبم ضەخحە

                                             پڕ لە ُەڵذێر ّ کەّجٌە

                                             دەًێوە الّە دّّبەرەکی ّ ڕق ّ کیي

                                             یەکبّْى هەرجی ضەرکەّجٌە

 

 کاڵّی ضەر جّْڕ ُەڵذەدەم

 دەضث ًبگرم بەکاڵّەّە

 دەضحەپبچە داًبًیػن چبّ لە هّْچە ّ 



 جەهبەڵ بەدیبر گۆغحی چەّر ّ پاڵّەّە

 جەکبى دەدەم بەرەّپێػێ

 ئبهبًجی خۆهن ال ڕًّّە

 ُەًگبّم ًبگەڕێحەّە بەردەّام بەرەّ پێع چًّْە

                                                  ڕێگبم ضەخحە

                                             پڕ لە ُەڵذێر ّ کەّجٌە

                                             دەًێوە الّە دّّبەرەکی ّ ڕق ّ کیي

                                             یەکبّْى هەرجی ضەرکەّجٌە

 

 درەد ّ حەضرەت ّ ُەژاری

  ُەر جەًِب هەیٌەجی خۆم ًیي

 بەڵکْ زًجیری ژیبًی ُەهّْ خەڵکی ضحەهذیذەی ڕّّی زەّییە

 بۆیە دڵٌیبم بەرخْرداًن بەپػحیْاًی هبرکص ّ ڕێببزەکەی

 ڕّّ لە لّْجکەی ضەرفرازی ّ 

 پػث لە ًػێْی ّ ًەّییە

                                                       ڕێگبم ضەخحە

                                             پڕ لە ُەڵذێر ّ کەّجٌە

                                             دەًێوە الّە دّّبەرەکی ّ ڕق ّ کیي

                                             یەکبّْى هەرجی ضەرکەّجٌە

 

 چەک ّ ئباڵ ّ کحێبن بەدەضحەّەیە ّ 



 ڕزگبربّْى لە کۆیلەجی خۆی خساًذۆجە ُۆظ ّ بیرم

 چەّضێٌەراى لەضەر حْکن ڕادەهبڵن

 بۆ ئبزادی ّ ضۆغیبلیسم کرێکبری ڕۆغٌبیرم

                                                   

                                                       ڕێگبم ضەخحە

                                             پڕ لە ُەڵذێر ّ کەّجٌە

                                             دەًێوە الّە دّّبەرەکی ّ ڕق ّ کیي

                                             یەکبّْى هەرجی ضەرکەّجٌە

 

 

 ٢٠١٦ًیطبًی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         ضەد ّ ضی ئەیبرە ئەهڕۆ

 

 ٢٠١٦                                                           بۆ ئەیبری 

 ضەد ّ ضی ضبڵە ڕەًگن ُەر ضّْرە

 دڵن یەکپبرچە کبًیبّی ئەڤیي گڕی جەًّْرە

 فرهێطکی چبّی ُەر ئەّ هٌذاڵەم ضەد ّ ضی ضبڵە غەلبم بەرًبدا

 ئْهێذی دڵی ئەّ کرێکبرەم ضەد ّ ضی ضبڵە هەیٌەجی ّ ضحەم

 ُەژاری ّ حەضرەت یەخەی بەرًبدا

 ُەر لە بًّْوەّە دەضحێکن کبرە ّ خەریکی بەرُەم

 دەضحەکەی جرم ضەد ّ ضی ضبڵە

 بۆ ضبڕێژکردًی دەرد ّ هەیٌەجی ّ زاهەکبًی ژیي پڕە لە هەرُەم

                                                              ضەد ّ ضی ضبڵە ُەر ُەهبى دەًگن

                                                               ُەر ُەهبى ڕەًگن 

                                                              ُبّاری ُەهبى گەرّّی جبڵگرجّْم

                                                               لە ئبضوبًەکەی خەببت ّ غۆڕظ، ڕاپەڕیٌەکبى

                                                                ُەهبى ببڵٌذەی حەزی ببڵگرجّْم

 

 

 ضەد ّ ضی ضبڵە هي هبًیفێطحن لەًێْ دڵ ًبّە

 جەضحەم زاهذارە ّ گۆراًیػن خۆظ



 ضەد ّ ضی ضبڵە ئبُەًگی بەرزم جب بڵێی بەجۆظ

 ُەر لە بًّْوەّە بۆرژّای زۆردار 

 دڵگیرجر دەکبت

 ڕەًگیٌحر دەکبت زًجیری دەضحن

 بە ژاری ئبییي

 ُەضحی ًیػحوبى

 بە هْڵکبیەجی ّ پیرۆزی خێساى

 ُەالبەُەال ّ لەجلەجحر دەکبت خەّى ّ هەبەضحن

 

                                                     ضەد ّ ضی ضبڵە ُەر ُەهبى دەًگن

                                                        ُەر ُەهبى ڕەًگن 

                                                       ُبّاری ُەهبى گەرّّی جبڵگرجّْم

                                                        لە ئبضوبًەکەی خەببت ّ غۆڕظ، ڕاپەڕیٌەکبى

                                                        ُەهبى ببڵٌذەی حەزی ببڵگرجّْم

 

 لەّ ڕۆژەّەی ُەم لەفەضەی ضیٌگن جەًگ ّ ُەًبضەم ضْار ّ جبضێٌراّ

 ضەرهبیەظ بۆجە هێردەزهەی ژیي ّ 

 لەبۆ ئبراهین بۆهبێکە ّ چێٌراّ

 ُەر لە بًّْوەّە چْار الم ئبگرە ّ 

 ژیبى جەًذّّرە ّ دۆزەخە بًّْن

 بۆیە الم ڕًّّە کەّا یەکگرجّْ ًەبن



 یەکێحین ًەبێ لەم جەُەًوە لّْرضە دەرچًّْن

 

                                                     ضەد ّ ضی ضبڵە ُەر ُەهبى دەًگن

                                                       ُەر ُەهبى ڕەًگن 

                                                     ُبّاری ُەهبى گەرّّی جبڵگرجّْم

                                                      لە ئبضوبًەکەی خەببت ّ غۆڕظ، ڕاپەڕیٌەکبى

                                                  ُەهبى ببڵٌذەی حەزی ببڵگرجّْم

 

 ضەد ّ ضی ضبڵە ّێٌەی غیکبگۆم بە ضیٌگەّەیە ّ 

 لْرببًییەکبًی هبچ دەکەم یەک یەک

 ببّەغیبى دەًێن ُەڵذەگرم ًبزیبى

 ضەریبى دەخەهە ضەر ڕاًی هێژّّ

 گْێ دەگرم لەبۆ ضکباڵ ّ ڕازیبى

 ضەد ّ ضی ضبڵە بەگەًجی هبّم پیریی ًبًبضن بب کبت بێ ّ بڕّا

 ئبخر ًۆغیْهە غەرابی خەیبڵ

 بە هەززەی ئبڵی ببّەڕ ّ برّا

 

                                              ضەد ّ ضی ضبڵە ُەر ُەهبى دەًگن

                                                ُەر ُەهبى ڕەًگن 

                                              ُبّاری ُەهبى گەرّّی جبڵگرجّْم

                                               لە ئبضوبًەکەی خەببت ّ غۆڕظ، ڕاپەڕیٌەکبى



                                                   ُەهبى ببڵٌذەی حەزی ببڵگرجّْم

 

 

 ضەد ّ ضی ضبڵی جریع پێٌەگب بەری جەلەلال ّ ڕەًج ّ جێکۆغبى

 هبرکص ئباڵهە ّ غەلبم ًیػحوبى

 خەببجیع ُەهبى ُبّڕێکەی جبراى

 ضەد ّ ضی ضبڵە ضەد ّ ضی ضاڵّ لە ئێوەی کبرگەر ئێوەی هەیٌەجچێژ

 بۆ ضۆغیبلیسم ّ دًّیبی یەکطبًی دەبیي بە ئبّاز

 .ُەهّْ دەبیٌە زاری ضرّّدبێژ

                                                  ضەد ّ ضی ضبڵە ُەر ُەهبى دەًگن

                                                  ُەر ُەهبى ڕەًگن 

                                                   ُبّاری ُەهبى گەرّّی جبڵگرجّْم

                                                    لە ئبضوبًەکەی خەببت ّ غۆڕظ، ڕاپەڕیٌەکبى

                                                     ُەهبى ببڵٌذەی حەزی ببڵگرجّْم

 

 ٢٠١٦ًیطبًی 

 

 

 

 

 

 



 

                     بەرەّ غْراکبى

 

 بب کۆّەبیي لە دەّری یەک

 ضبزکەیي کۆبًّْەّەی گػحی

 ئیرادەهبى جۆکوە ّ خەببت

 بەُێس بێ پحەّ بێ پػحی

 

 خۆ چەکذارکەیي لە غْراکبى

 پیبّاى ّ ژًبى دەضث لە دەضث

 ُەهّْ ّەک یەک جەضحە ّ جۆکوە

 ُەًگبّ بٌێیي بۆ یەک هەبەضث

 

 دەضەاڵجەکبًی غْرا

 بٌبغەی خەًّێکي هەزى

 ڕزگبربًّْە لە کۆیلەجی ّ 

 ُێٌبًەدی ُیْا ّ حەزى

 



 دەبیي بە بەربەضحی ُێرظ

 ُێسی دّّژهٌبى دەغکێٌیي

 ئبضبیػی راضحەلیٌە ّ 

 ئبزادی فەراُەم دێٌیي

 

 لە لّْلەی چەکی خەببجوبى

 گْڵ بۆ خەڵک ّ گڕ بۆ دّّژهي

 ُەهّْ دەبیي بەّ زریبًەی

 جێکذەدا دًّیبی ضەرەّبي

 

 دەبیي بە گۆراًی ژیبى

 بە بسە بۆ لێْی هٌبڵ

 دەبیي بە ببغی خۆغٌّْدی

 بە غکۆفە بۆ کْڵوی ئبڵ

 

 بببێحە هەیذاى غْراکبى

 بب بە ببًگەّازی گْێ کەڕ

 دًّیبیەکی ًْێ بٌبد ًێیي



 .خبڵی لە چەّضبًەّە ّ غەڕ

 

 ٢٠١٦غْببجی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                جەًگبّەراًی یەپەژە

 

 دەضحوبى لە دەضحی پیبّ دایە

 ئبهبًجوبى ُەر ئبزادییە ّ بەرپەرچی خەم دەدەیٌەّە

 بۆ بەرگری لە ئبزادی ّ غکۆی ئیٌطبى

 گرەّی ئەم بەرخْرداًە دەبەیٌەّە

                               کۆیلەجی ڕەت دەکەیٌەّە

                              بۆ جبریکی دەبیي بە گڕ

                             بۆ ژیبًێکی غبیطحە بە هرۆڤی ئەم ضەردەهە

                            دەبیي بە ُەڵۆی بەرزەفڕ

 

 ژیبى بە بێ ُەجبّی گەظ

 ّەک بیری داعع جبریکە

 ڕێی ضەًگەر گرجي لە خەببت

 ّەک جبڵە هّْی ضەر ببریکە



 

                               کۆیلەجی ڕەت دەکەیٌەّە

                              بۆ جبریکی دەبیي بە گڕ

                             بۆ ژیبًێکی غبیطحە بە هرۆڤی ئەم ضەردەهە

                            دەبیي بە ُەڵۆی بەرزەفڕ

 

 ئێوەی یەپەژەی چەک بەدەضث

 کبًگبی ئبگر، غبخی ضەخحیي

 الفبّ ئبضب

 ئبضحەًگەکبًی خْرافە ڕادەهبڵیي

 ئێوە گسًگی ُەجبّیي

 بۆ ببڵٌذەی ضەرفرازی پەڕیي، ببڵیي

 

                               کۆیلەجی ڕەت دەکەیٌەّە

                              بۆ جبریکی دەبیي بە گڕ

                             بۆ ژیبًێکی غبیطحە بە هرۆڤی ئەم ضەردەهە

                            دەبیي بە ُەڵۆی بەرزەفڕ

 



 خْێٌوبى لە ًبّ الپەڕەکبًی دیرۆک ّ

  ّاڵجی خەم بۆجە ضًْبْل

 گۆراًیوبى بۆ یەکطبًی پیبّ ّ ژًبى

 دەخْێٌێ ُەرّەکْ بْلبْل

 

                               کۆیلەجی ڕەت دەکەیٌەّە

                              بۆ جبریکی دەبیي بە گڕ

                             بۆ ژیبًێکی غبیطحە بە هرۆڤی ئەم ضەردەهە

                            دەبیي بە ُەڵۆی بەرزەفڕ

 

 دەبب لەغکری جەُبلەت بساًێ ئێوەی یەپەژە

 گیبى لەضەر دەضث جبرای کۆیلەجی جّْڕ دەدەیي

 چبّ لە ُەجبّی یەکطبًی ّ ضەرفرازی دەبڕیي ّ

 ئباڵی ئبزادی ُەڵذەکەیي

 

                               کۆیلەجی ڕەت دەکەیٌەّە

                              بۆ جبریکی دەبیي بە گڕ

                             بۆ ژیبًێکی غبیطحە بە هرۆڤی ئەم ضەردەهە



                            دەبیي بە ُەڵۆی بەرزەفڕ

 

 ٢٠١٤ضەرەجبی هبًگی کبًًّْی یەکەهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 حکْهەجی کرێکبری                      

 

 جەضحەی زاهبری ژێر کبرم

 لە جبّ ئێػی برضێحی ّ خەم بێ عەجوبًە

 بێ ئۆلرەیە

  بۆ بەرگری لە بًّْی خۆم

 گبرگە ّ جبدەم کردە ضەًگەر

 ئباڵی ضّْرم ًب بەضٌگی ئبضوبًەّە

 بەگژ زریبًی ژاًب چّْم

 ّ دّا ئبهبًجن لە خۆم پێچب

 یٌەی ڕًّّبکین کردە ضەر غّْمڵجبجە گْ

 بۆ بي بڕ بًّْی ًبیەکطبًی ّ ُەژاری..دێوە هەیذاى                                                

 بب داهەزرێ حکْهەجی کرێکبری                                                

                 * 

 هي خبّەًی گػث داُبجی ئەم گۆی زەّییەم

 ەی دەضحەًگی ّ برضێحیڵکەچی لەژێر ًب



 پػحی ژیبًن چەهبّە

 ێٌنڵئەهڕۆ بەدەضث هردًێکی لەضەرخۆّە دەًب

 ضبەی زەًگی ڕزگبری ُەهّْ بەغەرم

 هژدەی ُیْام بۆ ئەّ ڕۆژە

 م ًبّەڵلە ًبّ هػحی د

 بۆ بي بڕ بًّْی ًبیەکطبًی ّ ُەژاری..دێوە هەیذاى                                                

بب داهەزرێ حکْهەجی کرێکبری                                                 

                                  

*                                       

 ُەرچی خەهە بە ئبگری جێکۆغبًن دەیطْجێٌن

 چی چەّضبًەّە ّ ضحەهە

 جەًِب بۆ یبدگبری هێژّّ

 بە فەرُەًگی دًّیبی ڕابردّّی دەضپێرم

  بۆ غیر دەگری ّڵلەّێ ئیحر ًە هٌب

 ًە جیٌْێحی ّ جبهەزرۆیی ُیچ گەرّّیەک دەجبضێٌێ

 لەّێ ئیحر بۆ ُەهیػە هي ئیٌطبًێکی ئبزادم

 بۆ بي بڕ بًّْی ًبیەکطبًی ّ ُەژاری..دێوە هەیذاى                                               

بب داهەزرێ حکْهەجی کرێکبری                                                



*                                  

 گۆراًییەکبًن پەیبهی بەُبرێکي جەڕ ّ ضەّز

 بەرابەری جیبیب پڕ بە پڕی گەردّّى

 لەًبّ چبّی ئیٌطبًەکبى گەظ دەًْێٌێ

 ضەرکْت ّ زەبر ّ زەًگ ّ زۆر

 گەی ژیبى دەچێٌێڵی هەرگی بْرژّازی لە کێڵگْ

 غریخەی دەًگی ُبّارم بۆ ئبزادی

 گْێی گػث دًّیب دەزریٌگێٌێ

 بۆ بي بڕ بًّْی ًبیەکطبًی ّ ُەژاری..دێوە هەیذاى                                               

بب داهەزرێ حکْهەجی کرێکبری                                                

*                          

 دەبب ُەهّْ بۆ ئەّ ڕۆژە

 ّەک یەک گیبى ّ یەک بیر ّ ُێس

 هبرغی ُەضحبى ّ غۆڕغوبى

 بەریٌی ُەهّْ جیِبى دەًگ داجەّە بە

 ە بەضەر ضەری ضحەم داکەیيڵبب ببًگەّاز ّەک ڕەُێ

 جب ئبًّگی خەًّەکبًوبى دەریبیەک یێ

 بە پبًبیی کْرەی زەّی پەًگ خْاجەّە



 بۆ بي بڕ بًّْی ًبیەکطبًی ّ ُەژاری.. دێوە هەیذاى                                               

 بب داهەزرێ حکْهەجی کرێکبری                                               

 

                                            

 ١٩٩٠ حْزەیراًی                                                        

 ُەّلێر                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پڕجۆظ بێ کّْرەی خەببجن       

    

 ّضوەّەّضەرّەرین دەى ژّّی پڕێڕەًج م بە

  ڕۆژ ڕەغی ّ هەیٌەجی ژیٌن

 یەک ًیسام دەبەضوەّە بە

 ئەّ ًیساهە لە ًێْ دەبەم

 ژیٌی ئیٌطبى ڕًّّبک دەکەم

                         

  پڕ جۆظ بێ کّْرەی خەببجن                                      

 جب دەگەهە دّا ئبّاجن                                      

                

                                            

  بۆ ئبزادی ّ بۆ ڕزگبری

 بۆ دًیبی دّّر لە ضحەم ّ

 پڕ ئبضْدە ّ بەخحیبری



 ڕێی غۆڕغی کۆهۆًیطحین گرجۆجە بەر

 هەجە ضەًگەرّدژی ضەرهبیەداری چْ

 ضۆغیبلیسهە ئبضۆی ژیبى

 بب ڕزگبر بێ ُەهّْ بەغەر

 بە پێػەًگی کرێکبراى

 پڕ جۆظ بێ کّْرەی خەببجن                                            

 جب دەگەهە دّا ئبّاجن                                             

 

 یبیٌنەئەم دًّیبیەی هي د

 ضەرجبپب کْێرەّەرییە

  ئەم ًیساهە

 بەربەرییە دەضث جەًگی ّ ُەژاری ّ جەُل ّ

 ئبزاد ّپڕ لە ضەرّەرین دەّێ ژیٌی یەکطبى ّ

 جب ئیٌطبًی جیب بطرەّێ

   

 پڕ جۆظ بێ کّْرەی خەببجن                                                      

 جب دەگەهە دّا ئبّاجن                                                       

                    



 

 کباڵًین ئیٌطبًن ئیٌطبى

 ًوە ئبزادی ژیبًناغبی

 دەهەّێ ئەم ًەزهە جێک دەم

 گڕ لە ُەرچی کۆًە بەردەم

 بە ئبگری جْاًب ّجیٌن

 ڕًّّبک بێ ضەرجبپب ژیٌن

          

 پڕ جۆظ بێ کّْرەی خەببجن                            

 جب دەگەهە دّا ئبّاجن                             

                 

                                                  ١٩٨٧ 

 ُەّلێر                                                 

             

َ  گۆڤبری : جێبیٌی  َ م غیعرٍ  ل َ ر"ئ َ ٍّ  ّ دّاجریع ١٩٨٧ ی ضبڵی ١ژهبرٍ " حەلمەی ئەدیببًی کۆهۆًیطث“ئۆرگبًی " ڕاب  دا باڵّبۆج

َ ًذ  َ ره َ ى ًُْ َ الی َ د"ل َ حو َ راى ئ  ١٩٩٣کراٍّ جَ  ضرّّد ّ لە کبضێحی داهەزراًذًی حیسبی کۆهۆًیطحی کرێکبری عێراق لە ضبڵی "  کبه

 .دا باڵّ کراّەجەّە

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دەریب   ڵغەپۆ                              

 

 

 دەریب ُەضحبى ّ ڕاپەڕیي  داڵبب غەپۆ

 ی ًبڕەزاییڵداًەهرکێ کەف ّ کْ

 بب گْێی لێبێ

 جەّاّی دًّیب گْێی لێبێ

 ُەجب دّێٌێ پػحوبى لە ژێر ببری ضحەم چەهببۆّە

 ُەجب دّێٌێ ُبّارێک بّْیي کپ ّ خبهۆظ

 ئەهڕۆ دًّیب دێٌیٌە جۆظ

 ڕاپەڕیْیي                                              



 دەریبێکوبى داّەجە پێع                                              

  لێ ًبگەڕێیي دەًگوبى کپ بێ                                             

 ُەًگبّهبى ًبّە بەرەّ پێع                                             

                

 زۆر لە هێژە خەّى ّ حەز ّ ئبرەزّّەکبى

 لە زیٌذاًی دًّیبی ڕەغی چیٌبیەجی پەلبەضث دەکرێي

  ّ ُەًبضە ضبردی دەپْکێيڵُەر لە لۆزاخەی خەیب

 ئبگری داخی ضحەم جۆهبرکراّە ژیبًٌبهەم بە

 لە دەرّازەی زۆر ڕێگبدا

 زۆر دەرگبم بەڕّّ داخراّە

 ُەجب ُبژەی یەکگرجٌن لە ڕّّببری ڕزگبریذا

 بەگْێی جبدەّ کۆاڵى داّە

 ڕاپەڕیْیي                                            

 دەریبیەکوبى داّەجە پێع                                            

 لێ ًبگەڕێیي دەًگوبى کپ بێ                                           

 ُەًگبّهبى ًبّە بەرەّ پێع                                            

            

 بب بػەکێ ئەّ ئباڵ ضّْرە ًەضرەّجْەی



 ًبّ داڵ غەکبّە بّْ کە ُەهیػە لە

 ەلێ ئەّ گۆهە هەًگە بەریٌەیڵبب بع

 ژیبى جیبیب ُەر زًجیر بّْ

 ڕاپەڕیٌن ضرّدێکە ّ لەضەر زارە

 ببًگەّازێکە ئێجگبر بەرز

 بۆ دًّیبیەکی یەکطبًە کە جْاًحر بێ لە ُەهیػە

 ڕاپەڕیْیي                                           

 دەریبیەکوبى داّەجە پێع                                           

 لێ ًبگەڕێیي دەًگوبى کپ بێ                                          

 ُەًگبّهبى ًبّە بەرەّ پێع                                          

               

 ئەّا ُبجیي

 ێیيڵبە پبًبیی غەلبهەکبى ضرّّد دە

 بْرکبًی غۆڕغێکی ًْێیي

 دێیيڵهْژدەی خۆرێکی ًْێیي ُە

 بب بلەرزێ عەرغی زێڕپۆغی چەّضێٌەر

 ئەّا ُبجیي کێ خۆی دەگرێ

 لەئبضث زریبًی غۆڕغب ؟ 



 ڕاپەڕیْیي                                          

 دەریبیەکوبى داّەجەپێع                                          

 لێ ًبگەڕێیي دەًگوبى کپ بێ                                         

 ُەًگبّهبى ًبّە بەرەّ پێع                                         

 

 ١٩٩١ ی کبًًّْی دّّەهی ٢١

 

ُەّلێر               

 

َ ًذ : جێبیٌی  َ ره َ ى ًُْ َ الی َ م ضرّّدٍ  ل َ د"ئ َ حو َ راى ئ ٍ ٍّ  کراٍّ جَ  ضرّّد ّ لە کبضێحی داهەزراًذًی حیسبی کۆهۆًیطحی کرێکبری "کبه

 .باڵّ کراّەجەّە دا ١٩٩٣لەضبڵی عێراق 

 

 

 

                                       

 

    

 



 

                 

 

 بەگژا چّْى                      

 

 ّ لێْ بکرۆژە ّ ُبّاری بەگژاچّْى ُەڵذە داى چیڕ کەّە

 خەم ببرجەلبی خۆغەّیطحیث

 ئەخْاجەّە بۆ دًّیبی ئبزاد ّ یەکطبى لە دڵحب پەًگ

 جبضەیەکی ّ ُەًطک چبّت ئەغْاجەّە

 ًە پێکەًیي ًە چرپە ّ ًە زەردەخەًە

 ئبّڕێکث لێٌبداجەّە

 لەئبضث ُێرغی هەیٌەجی ڕاّەضحبّی ّ                                

 ضرّّدی ڕزگبر بّْى ئەڵێی                                

 بۆ ژیبًێکی بێ ضحەم                                

 ّەک ُەجبّێکی گەظ ُەڵذێی                                

                          

 زەّی گەّرە ُێٌذە گەّرە

 زۆر گەّرەجر لە پێْیطحی



 ئبّ ُەّا ّ خْاردەهەًی

 لە پێْیطحی  زیبجرەگەلێ

 ەًبضەی جبهەزرۆییوبى غکۆفەیە؟ٍئەی بۆ لێْی 

 بۆچی ئەّەی پێٌبضەی ژیٌی پێبکرێ

 .ًْضراّە هەهرە ّ هەژی لێ

  ًەُبهەجە جەًگ بە ئبضوبى ُەڵبچٌی ّ

 زەّی غەق کەی

 بەغی ئێوە ًیْەچڵ بێ ّ کەهحریػوبى پێبڕاّە

 لەئبضث ُێرغی هەیٌەجی ڕاّەضحبّی ّ                                      

 ضرّّدی ڕزگبر بّْى ئەڵێی                                      

 بۆ ژیبًێکی بێ ضحەم                                      

 ّەک ُەجبّێکی گەظ ُەڵذێی                                      

                               

 ە ّی جبیبەجی لەم دًّیب پێچەّاًەیەزەتزژیبًی پڕاّپڕ لە

 ئەّەی پەضبپۆڕجی دڕًذەیی ًەبێ لێی بێبەغە

  ئەّەی بەُبی ئیٌطبًی لەببزاڕ ًەفرۆغحبێ ّ ئیٌطبى

 جەرگی ژاى کب بۆ ًەُبهەجی بەغەرییەت

 ُەغە بەغی دەردە ژاًە



 یەّەیئەبەی بەگژ هەیٌەجی بچ چی غک

یەک ڕّحی خۆت  

 کۆیلەجی دّّ

 ڕاّەضحبّی ّ لەئبضث ُێرغی هەیٌەجی                                     

 ضرّّدی ڕزگبربّْى ئەڵێی                                     

 بۆ ژیبًێکی بێ ضحەم                                     

 ّەک ُەجبّێکی گەظ ُەڵذێی                                     

                                

 ًە ضکباڵ ًە پبڕاًەّە لە ئبضوبى

  دادت ًبداتکْژێکّ ئیٌطبى  بەر دەرگبی ُیچ دڕًذە ًە

 ُەر غۆڕغی ڕزگبری بەغەر لە ضحەم جەًِب غۆڕظ

 ئباڵی یەکطبًی ُەڵئەکب هۆجەکە ئەضڕێحەّە ّ ئەم

 خۆری خۆغی ّ بەخحەّەری دێحە ُەڵبّْى

 بەُبری ژیي دەم بۆ هرۆڤ ّااڵ ئەکب

 ڕاّەضحبّی ّ لەئبضث ُێرغی هەیٌەجی                                 

 ضرّّدی ڕزگبربّْى ئەڵێی                                 

 بۆ ژیبًێکی بێ ضحەم                                 

 ّەک ُەجبّێکی گەظ ُەڵذێی                                 



 

 ١٩٩٢ ی کبًًّْی دّّەهی ٢٨

                                     

 ُەّلێر                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           یەکگرجي

 

 بب دەضث خەیٌە ًبّ دەضحی یەک

 بب دّّ ًەبیي ببیي بە یەک

 دەبب دەًگوبى زّاڵلحر بێ

 بْرژّازی بب ّڕ ّ کبش ّ اڵڵحر بێ

                                   بب پەیبهی ئبغحی بەریي

                                 بیذەیي بە گْێی دًّیبی بەریي

                               بۆ یەکگرجي ببًگەّاز بیي

                              بۆ ئبزادی ُەم گۆراًی ّ ُەم ئبّاز بیي

 بب ببیي بە ئبّی ضبزگبر

 بۆ گەرّّی جیٌّْی هٌبڵێ

 دەبب ببیي بەژێی دەًگی

 ئەّ کۆیلەیەی کە ُیچ ًبڵێ

                                     بب پەیبهی ئبغحی بەریي

                                    بیذەیي بە گْێی دًّیبی بەریي



                                    بۆ یەکگرجي ببًگەّاز بیي

                                   بۆ ئبزادی ُەم گۆراًی ّ ُەم ئبّاز بیي

 بب گْڵە گەًن بەریي بۆ

 هي جەًیب ًین  جۆظ ّەرە جۆ

 بب ڕەگی کۆیلەجی ببڕیي

 بب بەرگی ضحەم دادڕیي

                                    بب پەیبهی ئبغحی بەریي

                                   بیذەیي بە گْێی دًّیبی بەریي

                                   بۆ یەکگرجي ببًگەّاز بیي

                                   بۆ ئبزادی ُەم گۆراًی ّ ُەم ئبّاز بیي

 بچیي بەگژ ضحەم ّ جەّر

  دەضث کۆجب کەیي جفەًگ ّ جەّر

 بڵێیي گۆراًی بۆ ژیبى

 دّّر لە زّڵن ّ دّّر لە گریبى

 ڕەًگیحر کەیي ژیٌی ئیٌطبى

                                   بب پەیبهی ئبغحی بەریي

                                  بیذەیي بە گْێی دًّیبی بەریي

                                  بۆ یەکگرجي ببًگەّاز بیي



                                 بۆ ئبزادی ُەم گۆراًی ّ ُەم ئبّاز بیي

 

٢٠١٤ 

 کەًەدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 لە ُەغحی ضێذا

 

  لەچی بڕّاًن لە ُەغحی ضێذا

 لە ضحەهی پیبّ

 بباڵپۆغی ژى

 ًەریحی  ڕزیْ 

 جەهبغبی چی بکەم

 ضّْجبى لّْت بڕیي

 یبى فرۆغحٌی ژى بە زێر ّ زیْ

                                         ُەغحی ضێذا

                                       دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                         دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                         دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                          پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی

 

 

  



   لەُەغحی ضێذا 

 ڕۆژی خەببجی جیِبًی ژًبى

 چیث پێػکەظ بکەم

 هبچ

  گْڵ

  ضۆز

  ّەفب

 یبى پەیوبى بذەم ئەی جەًگبّەری ئباڵی ضّْر بەدەضث

 بچوەّە بە گژ ضحەم ّ جەفب

 

                                                    لە ُەغحی ضێذا

                                                  دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                                   دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                                      دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                                       پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی

 

 لە ُەغحی ضێذا

 ُەًبضەی ژاًی ضحەهی ژًبى



 دّّکەڵی ئبزار ُەڵذەهژێ ّ جیبیە

 چًْکە ژًبًی ئەم ضەر زەهیٌە

 ُەغحی هبرش ًەبێ یبد دەکرێٌەّە

 دەًب ُەهیػە ئبفرەت جەًیبیە

                                                  لە ُەغحی ضێذا

                                                 دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                                 دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                                      دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                                     پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی

 

 

 لە ُەغحی ضێذا

 لەبەر پیرۆزی پێکەّە خەببت

 دەهەکە دیبری گْڵێکی ضّْر جْاى

  ُەر ّەک ڕّخطبرت لەغەًگ ڕازاّە 

 ئبخر ئەی ُبّڕێی ڕێی بەرخْرداًن

 لەڕۆژی ژًبى ُەر چبّی هٌی خەببجگێرەّە ّا

 ئەضریٌی عەغمی ئبزادی ژى ّ پیبّی جیبزاّە



                                                      لە ُەغحی ضێذا

                                                      دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                                      دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                                       دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                                       پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی

 

 

 لە ُەغحی ضێذا

 زەًگی پڕ لەزری بڕیبری خەببت

 گْێی بْرژّازی کۆهەڵ کبش دەکب

 پێکەّەبًّْوبى لە جەًگی ضحەم

 گۆراًییەکە دًّیبی یەکطبًی ژیٌوبى ببش دەکب

                                                         لە ُەغحی ضێذا

                                                          دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                                          دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                                           دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                                            پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی

 



 

 لە ُەغحی ضێذا

 دڵن لێْاًلێْ بەرخْرداًێکە

 عەغمی ڕزگبری لێ پڕە ّ دەڕژێ

 غیعرم دەبێحە ئبگرداًێک ّ 

 چی چەّضبًەّە ّ کۆیلەیی ّ خەهە جیبیذا دەبرژێ

                                                       لە ُەغحی ضێذا

                                                       دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                                         دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                                         دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                                         پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی

 

 

 لە ُەغحی ضێذا

 دەضحن لە دەضحی ژًی خەببجکبر

 ضەّدای ببًگەّاز ّەک ُەّر بڵٌذە

 هەلێ جێکۆغبى بۆ دادپەرّەری لەئبضوبًی ژیي

 غەلەی ببڵی دێ ُەرّەک ببڵٌذە



                                                      لە ُەغحی ضێذا

                                                       دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                                       دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                                       دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                                        پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی

 

 

 

 بۆ هي گػث ڕۆژێ ُەر ُەغحی ضێیە

 ژًبًی ئیٌطبى لّْجکەی ئبّات ّ

 جرۆپکی ُیْای ضەًگەری بًّْي

 ئبخر ژًبًي ئەگەر بخْازى گڕی زًجیرى

 .ڕّّببری ئبّی ضبزگبر ّ ڕًّّي

                                                    لە ُەغحی ضێذا

                                                    دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                                    دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                                    دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                                      پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی



 

 

 لە ُەغحی ضێذا

 ُەردّّک بۆ ژیبى دەڵێیي گۆراًی

 دڵ ڕێژاّ دەکەیي لێْڕێژ لە جْاًی

 ُەغحی هبرش ڕۆژی دەًگ ُەڵبڕیي ّ بڕیبری جەًگە

 ڕۆژی بیٌیٌی ئبّاجەکبى ّ 

 ڕۆژی گڕداًی غّْرەیی ّ ًەًگە

                                               لە ُەغحی ضێذا

                                              دڵی ژًبى ّ پیبّاًی عبغك

                                              دەبي بە کبًکبی غبدی ّ خرۆغی

                                              دەبي بە دەریبی ببًگی یەکطبًی

                                               پراّپڕ ُەضحی ئیٌطبى پەرۆغی

 

 

 ٢٠١٦ جب هبرضی ٢٠١٥ هبرضی 

 

 



 

                        گۆراًی کۆیلە

 

 هي کرێکبرم

 بە ئبگبم لە گػث کۆضپ ّ دەردەکبى

 لەگەڵ ُەًگبّهب

 زریبًی هەرگی ضەرهبیە دێٌن

 ّەک بڵێطەی گڕ دەچن بە ئبضوبى

 هەیٌەجی ّ زّڵن ّ زۆر دەضّْجێٌن

 داری ضحەم ّ چەّضبًەّە ّ ژاى لە ڕەگ دەردێٌن

 

                                                     هي کرێکبرم

                                                 ًەخػەڕێگبی هي بەرەّ ئبزادی جەًِب غۆڕغە

                                                  ڕّّخبًی حْکوی ضەرهبیەدارە

                                                   ّەک بەلػەفییەکی ضەدەی بیطث ّ یەک

                                                    ئبهبًج ّ ئْهێذ

                                                   داهەزراًذًی بٌبغەی حْکوی جیِبًی کبرە

 



 بە ڕێگبی لیٌیي

 لەژێر ڕۆغٌبیی بیرۆبۆچًّْی هبرکطی هەزى

 ڕیسم یەکذەخەم ُەرّەک یەک جەضحە

 هي کرێکبرم خەهی کۆیلەجین بۆجە گۆراًی ّ الّک ّ بەضحە

 هي کرێکبرم

 ئەّ دەضث غەلبرەم گػث ڕۆژێ برضین

 هي ًبّەڕۆکی ئەّ پرضیبراًەم کە لە هێژّّدا لە هبرکص پرضین

                                                            هي کرێکبرم

                                                           ًەخػەڕێگبی هي بەرەّ ئبزادی جەًِب غۆڕغە

                                                           ڕّّخبًی حْکوی ضەرهبیەدارە

                                                           ّەک بەلػەفییەکی ضەدەی بیطث ّ یەک

                                                             ئبهبًج ّ ئْهێذ

                                                             داهەزراًذًی بٌبغەی حْکوی جیِبًی کبرە

 

 الم ڕًّّە ُەرّەک هبًگی ضبهبڵی غەّێکی ُبّیي

 کبجی ُۆغیبری چیٌبیەجیوبى بەرەّ ضەر بچێ

 بباڵی لبزاًجی ضەرهبیەداراى

 بەًبخی هەرگ ّ ًببّْدبّْى دەچێ



 ُەرکبت یەکگریي

 ئەّا ضەرکەّجي ضەر ڕێی هْژدەیە

 ئێوە دەچیٌە ضەر دًّّذی ئبّات

 .ضەری ضەرهبیەظ لەڕێی ضْژدەیە

                                                  هي کرێکبرم

                                                   ًەخػەڕێگبی هي بەرەّ ئبزادی جەًِب غۆڕغە

                                                   ڕّّخبًی حْکوی ضەرهبیەدارە

                                                   ّەک بەلػەفییەکی ضەدەی بیطث ّ یەک

                                                    ئبهبًج ّ ئْهێذ

                                                    داهەزراًذًی بٌبغەی حْکوی جیِبًی کبرە

 

 ٢٠١٦غْببجی 

 

 

 

 

 

 



 

                        زریبى

 لەّ جێگبیەّە ُەڵذەکەم

 کە جبریکیی بباڵی بەلەد بباڵی دًّذە

 لەّ غْێٌەّە دێوە لرفە

 کە ضحەم ّ چەّضبًەّە چەجری ضەری غبر ّ گًْذە

 لەگەڵ ُەّرا دەچوە لّْجکەی ضەرفرازی

 بێطحبًی ژیي گْڵڕێژ دەکەم

 خەًذەظ دەًێوە ضەر لێْاى

 ًبُێڵن چیحر هٌذاڵی ضەر گۆی زەّی برضي بي ّ 

 ضەر لە ضەریي کەى بێ غێْاى

 بە هبًگەّە 

 بەجریفەی خۆغٌّْدییەّە

 دەپچڕێٌن چی زًجیری کۆت ّ بەًذە

 ژیبى دەکەم بە بەُەغث ّ 

 ڕّخطبرەکبًی ئیٌطبًیع بە ُبّەڵی بسە ّ خەًذە

 هي ببُۆزی یەکگرجٌن

 ئەچوە ًێْ کەلێٌی کبت ّ لڵػحی بب



 زریبًی هەرگِێٌەرم 

 دەبب لرفەم ڕّحی جەزیْی ضەرهبیە ّ ضّْدی ّرد ّ درغحی بب

 پۆڵّْی گڕم دەضّْجێٌن پەڕّببڵی ًبجەببیی

 ئەّ هەغخەڵەم

 لەژێر ئباڵی ڕزگبریذا دەلرچێٌن زێذەببیی

 

 ٢٠١٥جػریٌی دّّەهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                پێڕضث

 

 پێػکەغە- ١

 ّجەیەک- ٢

 کرێکبرێکی جّْڕە- ٣

 داچٶڕاًی ئْهێذ- ٤

 یەکبّْى هەرجی ضەرکەّجٌە- ٥

 ضەد ّ ضی ئەیبرە ئەهڕۆ- ٦

 بەرەّ غْراکبى- ٧

 جەًگبّەراًی یەپەژە- ٨

 حکْهەجی کرێکبریی- ٩

 پڕ جۆظ بێ کّْرەی خەببجن- ١٠

 غەپۆڵی دەریب- ١١

 بەگژاچّْى- ١٢



 یەکگرجي- ١٣

 لەُەغحی ضێذا- ١٤

 کۆراًی کۆیلە- ١٥

 زریبى- ١٦

 پێڕضث- ١٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

زۆر ضْپبش بۆ ُبّڕێی ئبزیسم کبک گۆراى عەبذّاڵ بەڕێْەبەری ضبیحی دەًگەکبى کە بەرگی ئەم ًبهیلکەیەی بەم غێْە جْاًە 

 .دزایي کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اًبغیذ عوبلیة           

 

 

       (هەغخەڵ)عبذاللە ضلیوبى            

 

 

                              ٢٠١٦الطبعة االّلی 


