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 ئةي   ئةوانةي   بةچكة  كوردن
 كاصن،  كرچن ،    هثشتا وردن 
 لةسةر  النك   خةريك   كايةن 

ةبةر   لة   ئةم       دنييةن بثخ  
 ئةزانن   كة   كثن   و لة كوثن؟ 
 هةصكةوتوي كامة كات و  جثن؟
 مثژوي   ئثوة   كؤنة  و لة مثژ
 رثگةي   ئثوة  لثژة    و    درثژ
 بةوةي    كوردن   ،   تاوانبارن
 جثي    دةگةشة   و قني و قارن 
 ئثمة    وثنةي  زيندوي ئثوةين

  شاخ و كثوةين قورباين   ئةم  
 بةعسيومةعسي هاتنة سةرمان
 بةرگي مةرگيان  كردة   بةرمان

 خنكاين  ، برژاين،  سووتاين  ،مردين
 بثخةتابوين ، تةنيا    كوردين 

                                          بةالم چاكة لة  نثو  ئثوة         هةزار   ئاپؤ   وا  بةذثوة
***********************************  

 ئةي   منداصة   چاو     بازةكان
 پچذثنةري           دةسرازةكان
 كاتث  وةك  ئاپؤ گةورة  بوون

 بة  سةرؤكي  ئةم  دةورة  بوون 
 بة وثنةي ئةو شارةودةر بوون
 لة دنيادا ، دةربةدةر      بوون

 پةنا   بةرن   بؤ   شاخي    خؤ 
 خذبن   لة بن   بةيداخي     خؤ
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***                                                                                                     *******************************
                       

 كيژة    چووكةي     خشپيالنة
 دةست   خرپنةي  چاو  كةصانة
 پةري    قژن  ،      نازدارةكةم

   هاوارةكةم؟ئةي    وسكوويت  
 ئةي    پثنووسة      شكاوةكةم
 ئةي     زمانة          بذاوةكةم

 ئةي    هاواصة      كوژراوةكةم 
 ئةي      دصسؤزة     گرياوةكةم
 تؤش    گةورة  يب ديلي  كؤيت

كايت    خؤيتلةيال    زاناي      
                                                  نثو   ئثوة         هةزاز  ئاپؤ  وا   بةرثوة                                                   بةالم چاكة لة

     دثوه                                                هةر ئاپؤية بة سةد شثوة        خنثنةري    جنن و    
***********************************  

    كوذان      منداصةكانكيژان، 
 خونچيالنةي    نثو    ماصةكان
 هاتو    ئثوة    بوونة       ئاپؤ
 پارثزةري     ميللةيت         خؤ

  زةهر  بةرنزةيتوونلة   جثي 
 بؤ ئةوانةي    كةذ    و     كةرن

                                                 بؤ   زةيتوون   ئةبرث  بؤ جوامثران                                                  
  زانايان   ، بؤ      دلثران  

 ********************************  
خرپنةكان    ،       دصپاكةكان-  

 وصات      زؤرة       بثخاكةكان
 ترسةنؤكة    ،        بثباكةكان

پياو چاكة كان! ئةي  سةر بذة   
وونة    ئاپؤكاتث  زل بوون ، ب  

 بوونة   گةورةي ميللةيت     خؤ   
 پشت     مةبةسنت  بة     بثگانه
 ئةينا     ئةچنة       بةندخيانه 

                                           بةالم چاكة لة نثو ئثوة            هةزار ئاپؤ وا بةرثوة 
********************************** 

                                                                                                                                                
 مةچةك    نةرمي    رةزاسووكم



 ورديالنةي    زيت   و    چووكم
 تؤش   گةورة يب ، دةبية  ئاپؤ
 هثندة  گةورة، چةشين   شاهؤ

  و    وريا        ئةيب وا   مةزن  
     ئةيب دةريازينداين    نثو     

 دةرياي   مةذمةذ ،پان و پةنگة
 كؤشكي   مةذمة  ذ بؤ  تؤ تةنگة

********************************** 
!منداصةكان  ،       منداصة كان-  

  خانةخوي     بثماصةكانئةي   
 گةر   زله       بوون، پةرةوازن

و           ال نةوازنشارودةر       
ئةملاينهثندثكتان      ئةبة       

لثهستاينبذثك     ئةبنة           
ئامريكايي    و          بلژيكييا  

 هيندث،     رؤمي،     كانادايي
                                           بةصام چاكة لة نثو ئثوة             هةزار ئاپؤ وا بةذثوه

                                  هةر ئاپؤية بةسةدشثوة           فةوتثنةري جنن و دثوة         
********************************** 
 بوتشكثننان   ئةي     كاوة كان
 ئةي    خاوةين  سةد  ناوة كان

سامية        چاوكاصةكانئةي     
 عةنةدؤصة    لثو         ئاصةكان

      مةرزةبانئةي     عةشايري
 پارثزةري    غةريب       ئثران؟
 لةم    گشتة    نازناو    و ناوة
 عامسانيش    واقي      وذماوة
 ئةمانةن     ناوي        باپريان
 شثخ سةعيدي    مريي    پريان
 شثخ    عوبةيديلالي   شةمزين
                                                                                                                                      مةليك مةمحوود، رثبةري دين
  مسكؤي     نةبةزي     قارةمان
 قازي ،    پثشةواي  گةورةمان

شاخي   بارزان پثرة  هةصؤي      
  پياوي    بزان-ئاپؤي  مةزن   

         بةصام چاكة ، لة نثو ئثوة        هةزاز ئاپؤ وا بةذثوة                                  



 ********************************* 
 رؤصة        مثشك    بلوورةكان
 ميليؤنةكان،       كولوورةكان
 ئاوارة    رثگة         دوورةكان
 بةزثنةري           سنوورةكان
 براي    سونين        رةزاتاصم

يعةكةي    عةوداصمكوردة    ش  
 قةحتوررجيالة   لةم    هةردة
 سةرؤكي مةن،غةيرةي جةردة

********************************* 
لةيالي پرچن،زاناي چووكم-  

 نةرم و نيان   چةشين   بووكم
 ئةي  شثعرة   نةنووسراوةكةم
 ئةي         رازة    نةدركاوةكةم
 قةسةم    بةوةي   ترسي    النا

ةندي  لةيال      زانابة   دةستب  
 گؤراين                 نةوتراومي
 ئاماجني              نةپثكراومي

                                            بةصام  چاكة  لة   نيو  ئثوة            هةزار ئاپؤ  وا   بةذثوة
  شثوه           خنكثنةري   جنن و دثوه                                           هةر  ئاپؤية  بة  سةد

 ********************************* 
 منداصةكان   ،         بثكارةكان
 لة     ماصي    خؤ  غةووارةكان
 كؤص   بة   كؤصي هةوراز و بةرد
 دةستبةتاصي      هةناسة سةرد
                                                                                                                                       ئةي    هةر  بة  ناو زيندوةكان
 لة   ترس   كوشنت   مردوةكان
 قاچاغچي    پارچة   و    بلوور
 رووخثنةري      ساختة سنوور

بؤ قاچاغة    چيت   و    ميتة -  
 مةگةر     چايي        ديناميتة؟
 نة كارخانة    ، نة    مووچةيه
 داهايت    تؤ    هةر      ئةمةيه
 هيذوين    و    ترياك  قاچاغة
 حةشيش  و   بارووت  ياساغة
 شووشة و ترياك جثي گؤذاوة



 پاكي    و    پيسي    تثكةصاوة 
زار   ئاپؤ   وا  بةذثوة                                           بةصام چاكة لة  نثو  ئثوة             هة  

********************************** 
ئةي   كاكةكان! ئةي    مامةكان  

 خنكثنةري          زوححاكةكان
 سةرؤكي    ئاو  و   خاكي    من 
 نوثنةري   هةسيت   پاكي    من 

شني و زةردقةسةم   بة رةنگي    
 سوثندبةژيان،سوثند بة ئةوين

من    خؤنةبنة   دؤسيت    دوژ-  
 نةكةن    ئةم   هؤزة   رةجنةرؤ
 تؤبةي   گورگ    فةقةت  مةرگة
 گورگة    دةركةن    لةبةر دةرگة
 تيتل   و    بيبل        هةصئةدذن
 بةرخؤصةكان           سةر ئةبذن
 يةك بگرن   ،         يةك بكةون
 هةتا    لة كةل   سةر    ئةكةون

             بةصام چاكة لة نث وئثوة               هةزار   ئاپؤ  وا  بةذثوة                                
                                            هةر ئاپؤيةبة سةد شثوة              خنكثنةري   جنن و دثوة

 
                                                                                                                                                

*********************************** 
بة گةورة     جاشةكانبصثن        

 ئةي    كا و    جؤ    بةالشةكان
 سوثند   بة  كورتاين  الري  تؤ
 بة  بار  و  دةسكةوساري     تؤ
 قوصةقةمچي   قةمچي     نةچثژ

يت    عةيين   گوثدرثژگوثكور  
جاشي  نثر و مثوقةسةم   بة     

 بة    هثستري    پثوةري    كثو
بة   خاتري   كةري    عوزةير-  

 خؤت   مةكةرة   باربةري غةير
 من    لة  تؤم   و تؤش لة  مين
 كوانث    لة     خثصي  د وژمين؟
 هةر   دارثك   كة  بو بة  هؤرة
ةبؤ   گةيل   خؤي  بو بة  خؤر  



 پاش ئةوةي خؤي پث ئةشكثنن
 لة    ئاگردا        ئةيسووتثنن

بةصام چاكة لة نثو ئثوة           هةزار   ئاپؤ  وا  بةذثوة                                             
********************************** 
 پا    گوشاتنة  چاو   ذةشةكان
 دةوصةمةندة          بثبةشةكان

نشريينة      خوثنتاصةكانخوث  
 پيتؤصة    زمان            الصةكان
 هةر چةن   لة هؤزي   عيسانن
 زمانداري                  بثزمانن

من تركي   شاخنئثوةش وةك   
 عةنةدؤصي              بثوةجاخن

********************************** 
منداصةكان،           منداصةكان-  

       رةشتاصةكانقژكاصةكان،   
 كاتث  زل  بوون،  بوونة  الوث
 هيچ    دةليل    و بةصگةي ناوث
 بث بةهانة   و   سووچ و عةجةل
 بة   مووشةك   و گازي خةردةل
 ئةتانكوژن            هةزاز هةزار
 لة   نثو   دةشت و شار و هةوار

  ئثوة       هةزار ئاپؤ وا   بةرثوة                                          بةصام چاكة لة نثو 
                                           هةر ئاپؤية بة سةد شثوة      خنكثنةري جنن و دثوة

********************************** 
 فذؤكةيةك   لة          عامسانا
 لة    عامساين    شني   و   پانا
 لة   ئيسكةتلةند   كةوتة خوارث

د  كةسثك   مردن  بة جارثچةن  
 لةو    دةمةوة            هةرايةكة
 كثشةيةكة،            غةوغايةكة
 بة    شةيپوور    و  بة زوذناواة
 بانگيان    داوة    بة       دنياوة

بةصام   ئثمة   چةند   هةزارين-  
 چةند    هةزاريش     بريندارين 
  سةد   هةزاريش   ئاوارة  بوين

ري   ئةم  شارة    بويندةربةدة  



 دةركي    وجيدان    وا      داخرا
 كةس    نةيپرسي   بؤ   وا   كرا
 خوثين      ئثمة    ديارة   ئاوة

 كوشتين    كورد    دابة،    باوة 
                                           بةصام چاكة لة نثو ئثوة         هةزار   ئاپؤ  وا  بةذثوة

**********************************  
 مامة    كوويف       عةننانةكةم
 ئةي    رةنگينة   چاو جوانةكةم

من)     يوئثين( ئةي    سةرؤكي  
 ئةي    زماين     بدوثين      من
 لة    سةر    كورديش  شتث  بلث
 لة     ملهوذان      مةكة     سصث
 بؤ   شارثكيكيا   قةتصي عام كرد؟

ن   بؤ    ئيعدام كرد؟هةصةجبةيا  
 ئاپؤ     كوانث        گوناحكارة؟
  ؟كةي     مةندثال       خةتابارة

                                              بةصام چاكة لة  نثو  ئثوة         هةزار   پاپؤ و    بةذثوة 
ثوة         فةوتثنةري جنن و  دثوه                                             هةر پاپؤية بة سةد ش  

 
 


