
     لیسماعیئ یکانەرەیت

 بارجه النیش ،ۆتۆف 

  

  

 یکانییەرابەس ەرەبێس ەل ڕئاو یدیئ  

 ەوەمەحرا نادەس

 ەختەنگ وەم درەتا ب

 بمەون ن ەوێئەل

 وانەئ ینڕیف ەر لەب ێتاو

 ەوەهاتم ەوشەنەو یکانەرگێم یرەفەس ەمن ل

 مییریپ یزۆپ وتەت ییکەتاز

 کاندەم تۆخ ڵییمناەل



 یرمەش یئاونگ ەستەر شێژەل ییکەتاز

 کاناەدوور ەستانەڵنگەج

 ئاو ەبووم

 ژامڕم ۆخەل ۆڕچ ۆڕچ

 ەوەنیموو برەو هەب

 او کردڕا یرەز ۆم بییمروار

 ەوەوتووانەک ۆگەل ەنجەست و پەو دەب

 یکانەماوێج ەبوارڕێ ۆچرام ب

 کردێابان پیب

 ەرێتا ئ ەوێوەل

 مداۆخ یدواەب

 واندەکانم خەاچیرەز یرەبێس

 مدا .. حاشام کردۆخ ڵیید ەل

 شقیع ەل

 ر ەفەس ەل      

 ەوێئ ەل                 

 .... ەل                            



 ەیوسیئەم ەژووێو مەحاشام کرد ل

 ەیمێئ یکانەشکست ییەیسۆد ەک

 ف کردیئارش

 مدا حاشام کردۆخ ڵید ەل

 ەیانییشۆماز ەشۆڕو شەل

 ەریپ ێڕەشگۆڕش ڵید ەک

 اندنجڕەان یکانییەمانسڕۆ

 گرت وەڵان هیکانەمردن ێینپێشو

 انیکانەکوشتنۆخ یرمەت

 ا کردیمۆادگار می ۆب

 حاشام کرد

 ەینامان ەتێو چکلەل

 ەوەشقیع یناوەب که

 کرد ەڕۆسخەان دیمن یکانەکچ

 ەخوردڵسا ەرەنگاوەم جەئ ۆت

 بوو ییناسەت نەاوۆڕد

 داەییوشەنەو یکێتابووت ەنگم لەخت جەناو ەک



 داڵما ەب ەوەکرد

 کردەد ەیشکێروەچاوانما ک ەن لابایب

 ەویەکرا ەوشەح یرگاەد

 ەوەرمەس ینیبار ەیو پروشیودەل

 ینیم بۆت

 ەوەبتناسم یمتوانەم نەاڵب

 تۆیم تیکانا زانەرەیت ینڕیفەب

 ۆ.... ت ۆت

 ل( دایسماعی)ئ یاوڕب یرەس ەب

 تیزان

 منم ... من

 م .... 

 ن!   

  

  

 رەت برادینۆچ

 و ێژوور ەچمەتا من د



 نمەیەگەکان دەتەمانەئ

 ک باراناوێزۆت

 یکانەگوناه ەلیبابەن ئەرەیت ۆب

 رمەر شان و مل و سەس

 نەکڕۆ

 ەوەرێوسا لەئ

 ادایرەز ەب

 ئاو ەپڵۆن دیمەکیەر ەس ەوەمەتانبەد

 ننیبب ێوەل

 نێشرێکەدەڵئاو هەکان لەڕەن شۆچ

 نێکرەد دەکان قەاریپرس یینۆن چۆچ

 ننیبب

 و ەخانەزۆم ەنێخرەکان دەشۆڕن شۆچ

 کانییەئاشت یینۆچ نۆچ

 نێخرەدەڵتاو هەر هەبەل

 رەت برادینۆچ

 کەڕەگ یکانییەلۆنگەم ڵەتا منا



 یکانەمردوو ەرەیت یژماردن ەل

 ەوەبنەوت دەمزگ یوشەح

 وسف(ی)  یستەد ەنمەیەگەکان دەتەمانەمن ئ

 م :ەڵێد ێیپ

 ؟ەوەتێژ بڕۆ ەماو یندەم چڕکو

 :ەڵێمدێپ

 ەژانڕم ەئ یەمانا ێند بەچ

 ەیانییزاجیم ەرزەم وەن ئیچ

 کیئاوها سووک و بار ەک

 کتر!یەست ەد ەنەماندەد

 زاننەمان دیچەب

 ەیکانۆزەن ەم ساتەئ

 نەکەد دەنمان قیوانڕ یکانەرێژمڵسا ەک

 ەیانییناش ەم عاشقەن ئیچ

 ەنەکەکانمان دەعریش

 کتریە ۆب ییدارڵد ەینام

 م!ڕت کوینۆچ



 ژووردا وەت کرد بۆخ ەرانیچ شاع

 کرد!ڕکانت فەهرەژ ەفنجان ەوەقاو یناو ەب

 تاەغورب یبارانەستەر شەبەل ەلکانیچ ساو

 اێڕکان گەترۆک یرەبێس ۆچاوت ب

 ەمانڵچ زا

 کاناەمساردەخ ەگولل یکانڕکان فڕف ەل

 ت ژمارد!ۆخ یکانەاوڕب ەرەس

 کانەنام ەمەها... ئ

 کانەنێش وەمەئ

 ش ....ەوەئ

 کان وەکشکاوێت ۆڕەپاپ یردووەداروپ ەک لێشت

 ا ویرەز ییاڕاڕ ەک لێزۆت

 یکانەریەکسپاێئ ەونەخەک لەیەنجانیئ

 اڕب ێحراشتان پەس

 رتیباپ ەیکەتێش کاسکەمەها ئ

 !ەوییە( ڵرایدمە) ئ یجلک ەب ەیکەنێش وەوەئ

  



  

 : یینیبێت

م یبراهی) ئ ەیکەفیئارش ەوسف لی ینۆر کۆز یکراو یپۆک یکێعریش
 ۆم بەیێڕند دەم چەنها ئەو ت ەنووسراو ییتیسانسکر یتەخەب ە(دا، ک
 ەیکڵەنایرگۆو ئ ێکردب یپۆک ەیعریم شەناوبراو ئ ێچەدێ. پەوۆساخب

 !ێعقوب( ناردبیە) ۆب

  

  

  

 نیرەکان وەرەیت ەک

 و ێرەد ەکان هاتەنێئاو ەل ییکجاریە ەکم بیدا

 ەوەژوور یەناێه ەیکەژەیپ

 ڕێیهاو یکانییەندیه ەژنەتر حاشا لیئ

 یکانۆتریناو م ینیبار ەرزەتەتر حاشا لیئ

 تنەاڵهقڕە

 ییوانەڕچاو یئاوساو یوارانێئەتر حاشا لیئ

 وتەک ەقسەکدا لێرزەو ەو لەئ

 اۆڕچەد ێل ییشتا مروارێه یپرچ ەک



 ماەارنیکدا دێنەمەز ەو لەئ

 ک بووەیەسۆشق بیع ەک

 ەویەر نراەفەس یکردن ڵییما ۆب

 حف بووەکدا مێژڕۆ ەو لەئ

 تەمانەئ ەعومر ب ەک

 ربوونیپ یستەد یەدا ەیمێئ

 وتەک ێپ ەکدا لەیەدەسەو لەئ

 نگ مرد وەدێخودا ب ەک

 ردەب ەبوون ەئاسمان ەکان بەبولبوول

 ماەارنیکدا دێوەش ەو لەئ

 ەوەکردەتان دۆخ ەتاز ەوێئ ەک

 دا!ڵما ەب

 تریئ

 وەل    

 ... ە... و ەش        

    بوو ( ەرێوسف تا ئی ەیکەعری) ش                   

  



  

 رەت برادینۆچ

 داایرەز ەب ەوەرێل

 ئاو ەپڵۆن دیمەکیەر ەس ەوەمەتانبەد

 حراداەس ەب

 رابەس یکانێپێر جەس ەوەمەتانبەد

 لم یکانەر ئاگردانەب ۆب ەوەمەتانبەد

 کوفر یکانەچکڵۆناو ما ۆب

 داەانەڕم شەب

 نێخو ەپڵۆن دیمەکیەر ەس ەوەمەتانبەد

 کاناەختەشبۆخ ەرەسەللەک یوخسارڕ ەل ێوەل

 ەوەکان بناسنییەاخی ەنگڵپ ێینپێشو

 گرنەڵکان هەنێهەش ینڕیف ڵین باێشو

 ەوەننێبکوژ ەکەنۆزیفەلەت

 ادگاری ۆن بیک بگرەیەنێبا و

 و ... ەکەیەچرک

 واو!ەت 



 کانەسمڕە ەمەها ... ئ

 کانەعیشەش ئەمەئ

  ەوەداخەر بۆز

 نەوودڵا ئایرەز ەینجەرپێشەب ەوێئ

 ران!ەو داهات برادەخت شەچ ناو

 شقەع ەینۆاڵچک یستەا دێڕکو

 هما چزا؟ەو یئاگر ەب

 بووەر دەم هەاڵب

 کەڕەگ یکانییەلۆنگەم ڵەمنا

 وتەمزگ یوشەح یکانەمردوو ەرەیت

 ەوەنەکۆک

 ەوەتەیبک ەوشەح یرکەد ۆبوو تەر دەه

 ویودەت لاڵتا با

 نم ویبب ەوەوارانێئ یاکردنڕ ەیپروش

 ەوەکانا بتناسمەرەیت ینڕیف ەب

 کداێاویپ ەڵگەبوو لەر دەه ۆت

 ەیهودێب ەیاسیر پەب ەتەیشان بد



 کانەناو ژوور

 ییکەتاز ەک

 ر یرەمهەز یکانۆڵیییەهەس ەرەفەس ەل

 ەوۆابەڕگ

 تیک تووش بێاویپ ەبوو بەر دەه ۆت

 و ەاویرەز یلەپ ەب یکێستەد ەک

 یتر ەیکەستەد

 ێب ەوەکانەرەیت ینڕیف ینێداو ەب

 ەوەتەیبک ەوشەح یرکەد ۆبوو تەر دەه

 یمتومانەو تیودەت لاڵتا با

 نمیبب ەوەانکەباریەتاز ەزستان

 ەیەمەم گەب ەوەکێاویپەبوو لەر دەه ۆت

 تیب ەوودڵئا

  یندێسو یال یکڵێد ەک

 خ وەزۆد یکانەتابارەخ ەسڕەوەن

 یجادوو یال یتر یکڵێد

 گومان یکانەچێچاوپێا پڕچوار 



 مڕت کوینۆچ

  ەمەها ... ئ

 کانەنێو و ەنام

 ران!ەبراد ەژێند درەو چەش

  

  

  

 :یینیبێت

 ۆدا بییتیەرگاەشمێپ یکاتەل ەعقوب ( کیە ) یکەیەنام ەتێچوکل
 ەوت لەکڕێ ەب ۆیخ یکیەن برازاەڕیاپڕ یو دوا ەوۆناردب یکانڕێهاو

 .ەویەبوویزۆوسف( دا دی) یاکانیشەناو ئ

  

  

  

 عریش یکانەخانڵەبا یتییەمنەئ ەابن لینڵد

 ماشاەت یکانەژیبان ەل

 رەس ەونەکەردەس ەیکانانیپلێو پەل



 تن ونووس یکانەنزم ەئاسمان

 ەوەووتبوونڕ یکانەنیمەر زێو ژێن ەزنەبەداد

 شار یکیمن تا نز

 مێنتانا دڕیف ڵیبا ەڵگەل

 مەکەتان دەڕێب ێوەتا ئ

 ێنەیابن سبینڵم دەاڵب

 رم وەر گەکان هەنان

 رداخەو پ ەشتۆش پیکانڵەقاەپرت

 ەکەریپ ییەبانچەعار

 ەوینووس ەیکەبانەعار ەن لیریناش یکێتەخ ەب

 ان!یژ ێخورەو دێلەب

  

  

  

  

 واسنەڵکان هەتیالف 

 کاناەمورغیس یرەبێر سێژەبا ل 



 ژووێم ۆن بیک بگرەیەنێو

 ەرێتا ئ ەوێوەابن لینڵد

 نیقیە یکانییەووڵش پاەش ەگڕێ

 رتاو ویق

 ڕەق ێمن و بێش هییگومان یکانەوڕەاڕ

 کانەرەیت یدیئ

 شنێان ناکۆیخت خەناو

 ینوستوو ەیرەنجەپ ەب

 کاندا وەژوور

 نابن ەرەش تیکانەنجانیئ

 ەکانیو نزەم من تا ئەاڵب

 مێتان دەڵگەل

 داییشناڕۆ ەب

 ن چرایمەکیەر ەس ەوەمەتانبەد

 کرانداێپ ەب

 نین بریمەکیەر ەس ەوەمەتانبەد

 شقدایع ەب



 انۆڕن دیتریلەزەر هەس ەوەمەتانبەد

 کانمانەرەبێمان و سۆ... خ ەوێوەل

 یوانەشەوین یاسهیپ ۆب

 ەوەنێیابان دیب

 یەاڵاب وارەس یزێ.. ئام ێوەل

 ەییهودێب یکردنەسەمومار ۆب

 ەوەانەڕگ یزکاوڵۆئا یروقژەس یشتن ۆب

 ملدا ەب

 نەن ماچکڕیتوانن فەد ێوەل

 اباندا بنوونیب یرەبێر سێژەل

 ێوەل

 ڵنها دوو باەت

 دوورن! ەخوداو ەل

  

  

 ک:ییەو ئاگادار یینیبێدوا ت

  



  ەکرابوو ەتاز ەیو کاتەم ( ئیبراهی) ئیکەیەنێو یجام

 ڵرایئادم

  

  

 مەڕۆتر د یکێتاو

 ەوەمەکەر دەسەب ییاڵقو یکانەبازگ

 ێابان ناخوازیب یژیسترات

 تەیتا پشوو بدۆخ ەیکەرەبێر سێژەل

 تەڵەیت ... هەیر وابکەگ

 وەک لێشەب ەتیبەد

 لم ەتێبەرووتا دەگەل ەناسەه

 خیز ەتێبەزارتدا دەل یرانۆگ

 ێبەر دەه ۆم خەاڵب

 ێنێبم ێک جێنڕیف ڵیباێج

 کانەرەیت یارکردنتاوانب ۆب

 کێنیزنەڵه ێیپێج ێبەر دەه

 ێنێبم ێج



 اریو نادەرەالوالو ب یچکردنێاپڕ ۆب

 ێبەر دەه

 ێنێبم ێک جێعاشق یرەبێن سێشو

 ەباغچ ینیناس یسمڕە ەب ۆب

 رەتەخ یکێک تاوانبارەو

 ێبەر دەه

 ێنێبم ێک جەیەویجر ینگەدێج

 دارستان یاکردنیمۆم ۆب

 ێنێبم ێک جڵێگو ینۆبێج ێبەر دەه

 کان!ەنگەه یفیئارش یسووتاندن ۆب

  

 نێدان ەکەژنامڕۆ

 ادایرەز یقەچ ەبا ل

 ادگاری ۆن بیک بگرەیەنێو

 واوەو ... ت ەکەیەچرک

 کانەنێو ەمەها ئ

 رتیباپ ەیکەنێش وەمەئ



 ییکجاریە ەب ەیوەر لەب

 ەوەتێقبڕەاباندا یب ەل

 کاناەعیشەئەکانن لەرەیش تەوانەئ

 نڕفەدەڵه

 ەرانەیو تەئاخر ئ

 یگرامۆو و پرەیڕەپ ەر لەبەخ ێب

 کانەرزەو

 مردن ەیئاراست ەیوەوانەچێپ

 نڕیف

 ەوۆر چووبیان بەیجوان ەندەو پەئ

 ێخوازەد ەک

 کراناێپ یکات ەل

 تڵێیب ییرانۆت و گۆیو بخێس

 یانزانەین ەوانەئ

 کانەرێکاتژم ەیشێالک یکیژۆل ەک

 ەوەتێناخر ۆدر ەب

 کیەدوعا ەب ۆیەر بەه



 درەب ەبوون ەوەئاسمان ەب

 ەوەئ یدوا یدیئ

 بووەک نیەعومر نزا

 یکانەنۆکڵناو با ەیرەیق یکچان یموراز

 تێب ڵدا حاسێت

 دوواەب ەوەل یدیئ

 موومانەه ینێکرا شوەدەن

 ەوەتێکاندا بەنێئاو ەل

 دوواەب ەوەل

 نڕۆیموومان بەکرا هەدەن

 نیگرەڵکان هەکوشتنۆخ ڵین باێشو

 ادایرەز ەموومان بەکرا هەدەن

 ئاو ەپڵۆن دیمەکیەر ەس ەوەنیبچ

 ییارین یمەکیەر ەس ەوەنیدا بچەباخچ ەب

 رابەن سیمەکیەر ەس ەوەنیاباندا بچیب ەب

 ەاوگۆڕن چیمەکیەر ەس ەوەنیمردندا بچ ەب

 کانەسەفەناو ق ەوەنیندا بچڕیف ەب



 خودادا یکانێپێج ەب

 نڕیربەن سیمەکیەر ەس ەوەنیبچ

 ەوەتەیبک ەرگاکەد ۆبوو تەر دەم هەاڵب

 ەوەکاندا بتناسمەریەت ینڕیف ەتا ب

 ەوەتەفاڵو قەش بیبوو منەر دەه

 داڵما ەب ەوەمەم بکۆخ

 لدایسماعیئ یاوڕب یرەس ەتا ب

 ەوییەبمناس

 ۆبوو تەر دەه یدیئ ەتاز

 تیب ەوەکانەرەیت ینڕیف یدوا ەب

 ەوەتیزۆبد ەو قسانەئ یداوەرەس ۆبوو تەد

 مانگوتن وەن ەمێئ ەک

 داەمێئ یوەخەشکێروەر کەسەدواجار ب

 اندایباز

 تیتا ماو ێبەد یدیئ

 ەوەتێیکان بنەمورغیس یونەخ ۆت بۆخ

 ەیجوالنەع ەمورغیو سەئ



 ان کوشتۆیست خەنقەئ ەب

 نەتا ناچارمانک

 انیکانەرمەت یراغۆس ەنیوەک بکەیەوارێئ

 ەیرانیپ ەمورغیو سەئ

 دگومان بوونەسک بێر ئەتا س

 و ەنگانەت یژڕۆ یکانییەاوچڕ یتەزاهەن ەل

 ژوو!ێم یکانڵەئاق ەسابەق

  

  

 زنەکان دابەرەفەندەمەش ەل

 ن یک بگرێسمڕەبا 

 فیئارش ۆب

 ەڵێچ میدا هەکەنێو ەل

  ەیو کاتەک ئەو

 و ەویەکرا ەوشەح یرگاەد

 ەویییەکترمان ناسیەکانا ەرەیت ینڕیف ەب

 ەڵێچ میه



 ت و ۆم و خۆخ ەیوکاتەک ئەو

 نڕیف ینگەد

 ەوەنیما ەوەنیبار یوارێل ەب

 ەڵێچ مینگ ... هەدێب

 تا گوتتۆخ ڵیدەل ەیو کاتەئک ەو

 ێیوەشم دۆخ

 ش یمن یدیئ

 ژامڕم ۆخەل ۆڕچ ۆڕچ

 ەڵێچ مینگ ... هەدێب

 ەیو کاتەک ئەو

 کرد وەمان دەاسیدا پەکەنێو ەل

 مانداۆخ ڵید ەل

 نینەکەدێقاقا پ

 نیاەڕگەکتر دیە ۆب ەهوودێب

 نیدواەکتر دیە ۆب ەهوودێب

 کانمانەرەبێس ەهوودێب

 ەوۆڕییەگەدکاندا ەرەیت یرەبێس ەڵگەل



 ەڵێچ مینگ ... هەدێب

 کاناەعیشەناو ئەل ەیو کاتەک ئەو

 نیماێجەب ییووتڕ ەب

 نگ ...ەدێب

 ب 

  ێ  

 د      

 ە         

 ن            

 گ!                

 کانەنێو ەمەها ئ

 کانەش نامەمەئ

 کانەعیشەش ئەوەئ

 و ەکەیەچرک

 کێموو شتەه          

 واو!ەت                         

  



  

 یمانێسل                                                                                      

 5991 ییتاۆک 

  

  

 

 


