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  هيذؤيين و ترياكي
لةم بارودؤخةدا ، كة ئيعتياد رؤژهةصايت  گرتوة ، ئةگةر   دةكرث ، دة نوسخة ! خوثنةري دصسؤز 

  سؤران .  مانثك  بؤ ئةم درمة پذمةنرسية لةم هؤنراوةية  بصاو بكةرةوة ، بةشكو ببيتة دةر
  )لة زماين دةروثش هةياسةوة (

 
  ئةمن   دةروثش  هةياسم

  بةهةست و  بة ئيحساسم
  چاك  و  خراپ    ئةناسم
  دژي     عيساين      كاسم
  الگري   خولقي      خاسم

×  
  ئةم        وتانة       ببيسة
  مةصث     ريس       گورسة

     پيسةموعتادي    خوية  
  يةقني    كاري      ئيبليسة
  ژينت    ئةچث  لة    كيسة

×  
  هيذؤيين   و      حةشيشي
  بةنگي و گةردي و قةميشي
  بةتاصة  كار   و       ئيشي
  هةركةس  خةريكي   هينة
  هني   و   ميين         برينة

×  
  سةرنج     بدة     ترياكي
  شةمزاوة         سيپةالكي

mailto:soransa@hotmail.com


  كةالكيئةصثي    جرجة    
  بشكثنة   حوققة  و ماشة
  ژياين   سادة         باشة

×  
  من من    ئةذوا    بة پةلة
  دنيا    الي    قوذ و زةلة
  رةويت وةك رةويت قةلة
  قنة  ئةكا   چةشين  كثچ
  ئةبذي  رثگة  بة  مارپثچ

×  
  پووكي  رةشة وةكو خام
  چاوي  قووصة  وةكو جام
  قةدي  كووذة  وةكو   الم

  ؤنة    فريعةونةئةصثي   ك
  مووميايية       بةم لةونة

×  
  بة   عةيين  پوورة جةوة
  چاوي  حؤل  و   لةخةوة
  شةوي رؤژ،رؤژي شةوة
  ملي             دائةچةمثنث
  ئةصثي    زوذنا    ئةژثنث

×  
  كة   مژ  ئةدا  لة   سيغار
  دووكةص  ئةكا  بة خةصوار
  دةس ئةكا بة پشم و غار
  لوويت وةك دووكةصكثشه

  ةروي  سةرپاكي   رثشةگ
×  



  ژيين   جةفةنگ  و جؤكة
  بؤ  جؤك  وتن زؤر كؤكة
  باوثشك و پشمة و كؤكة
  دةوري  ئةدةن   بة جارث
  زووخاوي   دثنة  خوارث

×  
  پييت  سيين  وةك   شينة
  لثوي   بةبار  و       شينة
  كاري    ماتةم  و      شينة
  بث   كةيف  و  بث  دةماغة

    باتصاغةدنيا   بؤ  ئةو     
×  

  وةختث    وانثكي       نةما
  غةرق    ئةبث    لة    تةما
  چاوي   ئةنوث  لة    غةما
  چون   كةصةباي        الري
  تؤذة    چاوي     خوماري

×  
  لةشي   چصك  و   دژوثنة
  پيس   و      خؤهةصكذثنة
  مةعدةين  بثن       ومثنة
  دژي    سابوون  و    ئاوة

      خراوةئةصثي    لة  قؤذ
×  

  رووخساري چةشين بؤقة
  چاوي    كاين       ريبؤقة
  لة    ترسي     دثيتة لؤقة
  گوثي   كوصكنة  و ملي شل



  دامي    ئةكا     قسةي   زل
×  

  قةول   و  مةرجي   بةتاصة
  درؤ  بةسةريا           زاصة
  قسةي   گةپ   و    فيشاصة
  نزيكي   ترس   و    خؤفة

      بلوفةهةرچي    ئةصث    
×  

  رووناخؤش     و  نةمرچة
  نثو   چاوي  مؤذ  و چرچة
  دميةين    چةشين   ورچة
  دةستةوئةژنؤ     ئةذوانث
  وةك    عةمتةري  نستانث

×  
  كاتث   مةنگ   و  خومارة
  دنيا    لةسةري        بارة
  ژيين    وةك    ژاري مارة
  وةختث  مةيلي لة  چةسپة
  باوثشكي  چةشين  ئةسپة

×  
    شوغص و ئيش و  كارةبث

  بؤ  كؤمةصي        سةربارة
  هةرچي   ئةخوا   خةسارة
  چةشين   كارگي  جةنگةصه
  بؤ     كؤمةصي       ئةنگةصة

×  
  بة   قةول ي پوورة   مثشث
  هةركةسث   هثن   ئةكثشث



  ئازاي    ئةندامي      بثشث
  سؤران     نةچي    بة كنيا
  غةرق    ئةيب    لة     بنيا

  
  :ام بؤ دةروثش  هةياس وةص

  لة ديواخان چ باسة ؟! هةياسة 

  
  

  
  

 


