
 

٭ با ی چرپه  
 

.ش شكهر،پ د عومهیه شه  ناسراو به٭سور   ره  عومه٭زم ی ئازیڕهاو به  
 
 
 

  عاشقهیكژی آیردن  گهی ملوانكه
نج و له  نجه م له ئه  
م و رچه ه سی پووله  پهینیف  
، ارانهی یپر  آهیور ده  
نف رد و سور ئه زه  
یمر آو  سهی نانه خه رده م زه ئه  
روانانه،  عاشقان و پهیارانی  

كنو، و چ كهپرچ و قژ ت  
وه انهیزآاوۆ ئایشیڕ  بهڕۆش  

ان وی چاوانیدوو بلور  
٭یرهاو  بهی لهیت  
یتز و عاشق وا و حهی هپ  

  وی سپیووخسارڕ  وا به
وه، انهیتاوان ب  
ردا  به غه لهۆ و چڵواڕ  شهست ده  

وه بادراو ره مه آه  بهڕ  باوه پیكنپشتو  
  وینجا فلس ند په چه ،یی آه  تورهیرفانیدوو گ
و  وهۆق ب هڕ ی ره آولت و له نامه  
یشمی ئاوریكست ان دهیزوان،   قهیكحیزب ته  
ان ویدیه  شهیڕ هاویادگاری  
یق و ش ه شی بچوآیآ هیۆیادڕ  
ادا،ی وا تی شاریارید  

كی الستیو پجوت  
ق و آون آون بوو ند الوه شه چه له  
  ویو رهۆ گ بێند هه
او، وڕد  پاژنهێند هه  
،نگ هڕ ك له هیر هه  
ك و ئاواتی شانهیك ن هیر هه  
ك وم مه   آاآهی ه هیزا  

  وی نالی آه نوزه
ك  دیشمی ئاوریتا  

ی آه بهیب ن و حهی زیله دوو  
یرا آاروان سه  



،ێڕ گه  ئهیز حه  
ی نهان ویووخسارڕ  

  سوتاویكژ آه
یباران به   بوآهیرانۆگ  

انییو ئاوا نیآان ه مندایزار  
ووت، ئه  
انی نجه ك و په چه ست و مه ده  
انیست  دهیپ ستور و له ئه  
یآ هی گه آیك سنگ وه  
یقار قار شه  شهینویت  
  تاوانیعس  بهیزانگو
  خاآدا ویمل پ له  چهیست ده
ك هیر ش ههیاستڕ یست ده  
گرت،  ئهڵ  ههان پیكنگ تفه  
وه دیم  دهیآ هیڕ بزنه له  
سته سته ده هاتن ده ده  
چوون نگان ده قویر فه سه له  
وه واره ئیل م آه ده به  
  خاك ویستیو شهۆ خیش  باوهۆب
چوون،  ئهیآد هی یزو ئامن  
نگ بوون هڕنگاو  هڕآان  پووله په  

نیرد و ش  زهیسور و سپ  
  با بووی ان شنهی نجه له
ف  ههف هه  
رم و گا نهین  
ۆز و گه وا ان حهیم و زار ده  
  بوون ئاساینگو هه
ن،یرین شیریش  

ینگ هڕنگاو  هڕ ی غمه  نهیله دوو  
آرد ان ئهیما ك سه هی هنگا هڕ  

رم بوو نگ گه ئاهه  
ك ئاواز و هیا كموو ت هه  
ان بوونیك گ هیو   هپ ك چه هی  

وه كهمووش پ هه  
انیۆ نامیآ هی قاقایچسك  

آرد، دروست ئه  
یش باوه  تهر بچۆ خی وه رله به  
٭وهۆپ له آه  
  وۆخ وتنه  آهنگقو  لهۆك پ وه
دا و ان ئهی بای هف  هبا  
ێڕ وتنه آه ك ئه هی یدوو ك له هی  



وهڕ ی ملیو باز زه به م هه ده به  
ینگ هڕاو نگ هڕ ی شاخی آه سروده  

وه، ته ان ئه وی ژهیۆگ  
وونڕك و یتار  

وه هیی ئاوایم له ده  
ك و هی  ان آردهی وهیجر  
٭لپ  بهیووبارڕك دوو  وه  
ك بوون، هی ی كهت  
ی دی النه م مه ئه  
  بوونی دیكرۆج
ن وینگ هڕ ڕ  و پهڵخا ردن به گه  
  بوون،ڵ و واڵقاقادا ئا له

منداآزه با و ه  بهیآ هی وارهله ئ  
ك  ئاوازیما بوونه سه  

یرز  بهی باۆان بیرانۆگ  
یچ د ئهیه شه  
آرده ان ئهیآان هییادگاری  
و  رگه شمه پی خه ئڵگو  
دا،یآد هی یسنگ ان آرد بهی ئه  
ێرم دیب به  

  با دای  چرپهین دهیله د
وه تاره م الوك و قه ده به  
:وه هیاگی ئه  
وه  شارهیم  دهیرآ ده له  

یڕرم و گو و گه سهتا  بهیو له هه  
وه ه شار و زایژاران  ههیآوخ  
سته ده.........سته هاتن ده ده  
  شاریكی دایش و باوه نۆب
یخت  سهی ناسه ه و هه گۆآ به  
وه، انهی بوونیاخی  

نھا گ ته آان نه هڕخانوه قو  
روازه بوو ده  

ی تكهیپ له  و پهڵ دی ترپه  بگره  
بوو، رگه شمه پینگ  تفهی دان و گرمهل  

ێو شتر دهۆم خ آانه هڕ م گه من ئه  
آان،  داخراوهۆر خ نه له سهیر ره پان و به نجه ك له په وه  

ینۆ و آ شیآ هی و وجامانهمن آ  
وه مهڕۆآان ناگ هڕخانوه قو  
یر پهۆپ و به سۆبه ئارت  

آان، سته ده  بهیماسۆاوه ورگن و جانتا دبلیپ  
وه آه هی ره نجه  پهی و شوشهیم د آه له  



ن آه  ئهآان خته  درهینیرز ن و لهیز  تهیماشا ته  
ی  چلورهی سكهی شار و بریندان  بهڵۆه  سهیماشا ته  
ن و آه  ئهآان بانه وره  ههێگو  
:ن ئه  

هی رگه شمه پیو و شه مشهیئاخ ئ  
ی وه ر له من  به  و آاته ر ئه هه  

وه تهنوه بم تل م ژانه  بهی دیكئازار  
و تفمم  غه  بهانی ده  
  الره شك و تهۆ آیوان وچهن به
  شاردا٭یآان هفا به
، وه هیدا ر ئه به  
  هی رگه شمه پینگ  تفهیمق  مهر ق نگ هه ده
میمانو سل  هی وارهئ  
  وآبو  تهۆب
ون  تهۆچ  رگه شمه پۆب  
وه، هینینگو  ههیو  شهی رده په  
كهم بوآیمانسل  

آا و ئه شار سوراو ٭یآان آانه هی ینبه خو  
دا، دا ئهیخسارووڕ آان به هیق فله  عهینیپۆ تیتارا  
آان و هڕستا خانوه قوئ  
م پاشای و براهیسپ  سحابه ئه  

ه و زایكم ستهۆڕ یآ چه  مهیگورز  
وه ه گیلۆپ هاژه و شه به  
و ٭ر به  بهیآان گهۆو من  بهیۆخ  
دا،  شاردا ئهیباآان به ه ده  
  هی بای  چرپهی فهی ه قهوز و گو  سهیست ده مه ئه

دا و رگه شمه پیمل وا له  
 به پوه و پ گه وه به گه  
م رده  ههیرد م بن بنجك و دار و به ئه  

،ێوپ بست به بست ئه  
و  هی رگه شمه پیرز مه  مه ئه  
انیر پ ژیو خ و چهی زی هخ  
و  هی یشم هۆ خیكشت  گهیاینۆمف سه  
انیآان نه خزه نگ و مه  تفهیڕق و و ته  
و  انهیكآ هیر   ههیای  خهی روازه ده  
ان ویانی گیآ هیڕته هاوب  ئهید هیده  
٭ی تهو بار نۆان بی هآ هی  آه هی یست ده  
،ێگر ئه  شته م گه ئه  
وه انهڕ گه وه ده كهوی شین رآه ده له  

  و٭گه قیردن  گهی ونه ملوانكهوون ببوچ ره ئهست شوه ئهله ه
ون،وچ  ئه٭ حسكی آه اره دین بوآی شاهۆب  



نیف آان جووت جووت ئه نگهقو  
وژ بوناسه در  ههیكشت گه  
و  گه قیووڕم و  آوی ماچۆب  
  وێ دیرآ  دهیم  دهیآان گه  سهینیڕ  وهی الۆب
رگا   مهیكخ زهۆ دی شاخیبا  به  
ونوچ  ئهڵ  هه  
آراو، و وان نهڕ  چاوهیكرگ  مهۆب  
ون،وچ آراو ئهۆ ب و پالنگ  بهیكنیو ق نۆب  

هدان سا سه  
شه هڕ ۆ چاو، و بریآ هی شوشه  رگ بوآه مه  

دا، م آوردستانه له خاچ دراوه  ئهیزوا له ئام  
یۆ خیست ده  بهیشیۆ خم و دهوم هه  

  یۆ خین خویله آل
یۆ خیبرژانگ و چاو  

آا،  ئهڵ و واڵ ئاپ  
هدان سا سه  
ن مه ته  بهیكخت ك دره وه  
تاشن م ئهر و گو سه  
رم ژانه سهڕنتان  خوی گهۆ و جۆڕ دان ئاوه سه  
م  مهینلكم به خو په  
ن و آه وز ئه سه  
انم،ی گیراآۆنه خ آه ش ئهینی زیاو بیمك مه  
  بامی ستا چرپهئ
یانیۆ خیرگ  مهین دهید  
  جاش وی  گوللهیباران  سته ش شهپ
،آان آردووه  فاشستهی زاریكیل  
ان ویر  بهیآان نگه فه تاقم و تی وه ووتكردنهڕش پ  
ان ویرفانی گیآان هی ینجا فلس  پهین آردنش تاپ  
وان  ئهی ئاگریخ زهۆش دپ  

و  خه هی  بهیۆ خیاناوی گریچاو  
وه،یرده س م شاخ و هه  ئهیرز  بهیبا  دهڤ  حهیآراس  
یانیۆ خیونود بیه  شهی م پرسه ئه  

ودا گرتبو گه ق٭یله بو  
انی آفنیرگ دروو به  تهو بب  شهی وه ر له به  
یوشو چ ته ئاگر و گولله ببی وه ر له به  
ان،ینگاو  ههی گهڕ  
وبو پینز  تهڵ دیكرگ  مهیوا  ههیم د ئه  
ت و ماندو آه  شهی وه ر له به  

ن و دا بكهیآد هی یبا  ش به باوه  
ن و رده ك وه هی ینخو  لهڵبا  
یم  غهیشیش وه به كهپ  



ن،بسوت  ته انهی خیم ئاگر ئه  
وه وانه  حهیرآ  دهیم ده  شتنهی آان گه نگهقو  آه  
لۆل پۆپ  
ونوچ آان ئه هیی وشه نه و آوخته وه نۆب  

آاندا هگو  لهآ هی یناو له هه  
ینوت بو هڕك   وهست ده  
و هات و هڕژ ی تیآ هی لكهس هڕ په  
  گرتی هی بای م چرپه  ئهیآ چه مه
:یوت  
ی آه لتم نهیخ ده  
جور وی  دهیو م شه  ئهی وازه ره النه په م مه ئه  
،ی آه نه  نه خویمۆ گیم ئاسمان ئه  

ی نابڵ  ههۆ بێر ده سه  
یۆوه تابل ئین خوینگ هڕ كه، بهشآ  نهتا ئاسمان و وه ئه  
،شآ تم ئه وینگ قویژ دریشت گه  

و  وه م شه  ئهیوا  نهی نه  آاته تان ئه قاقاو بزه  
یر وه رهی بیدانگو آانتان له نگه تفه  
،ێگر  ئهڵ  ههۆداندا بیه شه  
انیآان گو نگهد داخ قو م سه به  
ی م هاواره گالراو گرتوه به  
دا،  بام نهی  چرپهید  

ماوه سه   بهی وه ك ئه اندا و، وهی بای قه له شه  
رگ بچن  مهیشواز پۆب  
ك هی یدوو ك له هی  

دا، رگ ئه  مهیناف ته  ان لهیردن گه  
  بای و چرپهو بم لئاگا
:وتو  ئهیآان رگه شمهپ  به  

ی شهند ستا تكا و هاوارم ئهمن ئ  
و  مانهڕر   سهی گه م سه  ئهیپ په حه حه  
وه، ستمه به  ئهنگاوتان ل  ههی وه نانهھ  ههیگاڕ  

روونم و  دهیست  دهی آه چهستا فمن ئ  
وه، مه ده ك ئهوه ت ئیرگ  مهیۆتابل  

 هاواره
گه قیكانسو كه بهیر چی ئه  
ن  بكهیماشا و ته  هی مه ئین خوینگ  مهیمۆگ  مه ئه  
و   شاخهینگ قوی پكه مه داو و ته ئه  
ن،  بكهۆ بیآ هی ستكهو هه  
  م نه به
خابن د مه سه  
هات آه  هی هم نا ئه  

ووچ  و ئاسمان ئهیو  زهیو نوگم ره له سه  



ق وڕ ی بورآانی وه نهیق له ته  
وچو  ئاگر ئهیارانسته ب شه  
و  هیی ننگ مه تفه ئه  
ه ویی نێ ئاگری  لولهیم ده  
ه،یی نێڕر   سهیآ هی پكهۆپ ر ته  سهیۆمار گه  
ێبار ئه  باوه  و به   ئاگرهیب زه غه مه ئه  

وتن آه چ نهی هیایانم فرڕمن آو  
یو مشتن ر له  ههی وه ك ئه وه  
  پالندا بنی هیھایژد م ئه ئه
میب  ئهیپ استم چهڕ یست ده  
آرد و پم ئه چه  لهی شه هڕ استم ههڕ یچاو  
گرتم،  ئه لیگاڕ ی وه نانهھ  ههیاستم پاشقولڕ یپ  
شكان ان ئهیآتر هیاندا یۆناو خ ان لهیۆآانم خ نجه په  

وه هیآوتا ان ئهیآتر هی یآ ته ر و په آانم سه وشه  
دا ر ئه آتر وه هی ینوخ ان لهیم باۆ هه  ژده ان، من ههی ره به  بهیم تا ده  
برژان،  ئهوه آتره هی یم  غهیشیش به  
وونڕ یكانی و به مه ده  

  ی پاآیانیگ شتا لهآان ه جاشه
وه، آرده ان ئهیبون و سیقۆدانه تیه ه شه م آه ئه  
انیرگ  مهییاین دۆب  
ان یآۆو نارنج  له ان قومبهی ده  
دان،  ئهڵ  ههۆك ب هیر  سه ك له هی  

دان و یه  شهی آه و آراسه  خه هی شتنهی تا گه  
ندن،  داآهپ ان لهیشیآان وهپ  

  با وی چرپه یر سنگ شتنه سهی تا گه
  ویۆك ان ههینجه چاو په  به
   ان داآوتان،یآۆر سنگ و به  قه له پ  به
  هی وره م ژانه گه م ئه به

وه هیما  وه پ ر به وت، هه آه  نهله پ  
  آرد ویآان نگه قویناو خویردن گه یآه ماچ هیآه  هیتا 
یوسو نیناآ رمه ر ته سه  لهیۆ خینخو به  
. آوردستانی خاآی دات بم ئهیف  
 

                                                                               11.08.2001  
دیع  سهۆ                 پ                                                                 

 
 

:آان  زهراو په  
ر خواز نینیر و ما ماآه / ڵفا  به٭  
یمان سلیشار ك بهی آوردستانه نزی باشوریآ هید/ گه   ق٭  
ر نیراز به/  آانه هی ٭  



لدارۆپ شه/ ل پ  به٭  
كیرپه و داۆ آیك بوون هیله / ر  هاو٭  
ب وا ده ئا لیرۆ خی له و آه ئه / ۆپ له  آه٭  
ڵ مهۆآ  بهیما سه/ ته  بار٭  
 یآان رگه شمه، پیمان سلیشار ك بهینزان ی دووآانیگار ر سه ن بوو له مه ته  بهیكدار/  حسك ی آه  داره٭
وه، بوونه دهۆدا آیرست له ژیالیسۆس  
واره ئی دوایكیتار /  بو٭  
 
 

                                                                                 
 
  


