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 !نەرجسیەت
  

 خوزگە ئینسان
 ئەوەندە نەرجسیەت و 
 خۆهەڵکێشانی نەبوایە 
 هەر کەسەو 
 بەقەد بەرەکەی خۆی 
 قاچی ڕابکێشایە 
 بەاڵم مەخابن 
 ئەم دەردە 
 بەدرێژایی مێژوو 
 بوەتە نەخۆشی یەکی کوشندە 
 رەگ و دەماری لەناخ دایە 
 ر کەسەو بێتە گۆهە 
 دەڵێ من و من 
 بەشێوەیەک عەشقی خۆیان بوون 
 !دیگەرانیان بیر چووەتەوە 
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 !پارانەوە
  
 بۆ چی 
 لە ئاستی من 
 چاوی دڵت کز دەروانێ 
 پەنجەرەکانی ئەندیشەت کڵوم داوە 
 دەرگای جەستەت داخراوە 
 ٠ ٠ ٠ 
 تۆ نازانی 
 کاتێ ئاژەڵەکان هێرشم بۆ دێنن 
 ێ جێ نییەوجێم پ 
 ئوقرەم لێ براوە 
 ٠ ٠ ٠ 
 تۆ نازانی 
 تا دوا هەناسە 
 ئینسان گیرودەی عیشق و 
 تەڵبەندی ئەوینە 
 مرۆڤە تەنیاکانیش 
 شەپۆلێک دەیانباو 
 مەوجێک دەیانهێنی 
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 !لەم دەریای ژینە 
 
 
 
 
 
 

 !الدیەیی
  

 ئەگەر ویستت
  موعانات 

 بۆ ئینسان
 دروست بکەی 
 لە خەونی الدێیەوە 
 گوازەرەوەبی 
 بۆ واقعی شار 
 لە شارەوە 
 بەرەو شارستانیەت 
 ئیدی وەک پروشکی ئاسنی 
 ژێر دەستی ئاسنگەر 
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 هەر رۆژەو پارچەیەک 
 لێ ئەبێتەوە 
 تا سەر ئەنجام 
 ئەبێتە ئاوێنە 
 تیایدا قارەمانەکە 
 شوناسی خۆی 
 !ئەدۆزیتەوە 
  

 ی(دونکیشوت )خۆێنەری بەرێز، بۆ تێگەیشتن لەم تێکستە دەبێ رۆمانی 
 !سیرفانتس بخۆێنیتەوە 
 
 
 
 
 
 

 !چنین
  

 کالرا زتکینم بینی
 بلوزی دەچنی 
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 پێم گوت لەباتی ئەم کارە 
 بۆ ناخوێنیەوە 
 لە وەاڵم دا گوتی 
 هەموو کتێبەکانی دونیام 
 خوێندەوە 
 تێگەیشتم کە ژیان 
 شانۆگەرییەکی تاڵە 
 بۆیە منیش 
 پەنام بردە بەر چنین 
 ەڵمێنمتا بە کردەیی بیس 
 دەتوانم 
 بەرگێک بۆ ئەم تاڵی یە 
 !بنەخشێنم 
 
 

 ئاوێزانی گوڵ
  

 (س)لەسەر زەمینی 
 گوڵێکم چاند 
 (ص)لە پانتایی جوگرافیای  
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 سەری لە خاک دەرهێنا 
 چووم بۆنی بکەم 
 بەچپە پێگوتم 
 )د)برۆ بۆ مەنزڵگای  
 بۆن و بەرامەکەم خۆشترە 
 )د) کاتی کە چووم بۆ مەنزڵگای 
 ست بوومئیدی مە 
 وام هەست دەکرد 
 دنیاو زەمین بوەتە پارچەیەکی گوڵ 
 لەو رۆژەوە 
 شەیدای راموسینی لێوی گوڵ و 
 ئاوێزانی جەستەی گوڵ بووم 
 
 

 خۆر
  

 لە دێر زەمانەوە
 مەراقمە بگەمە دەروازەی خۆر 
 زۆر هەوڵم دا 
 هەنگاو بە هەنگاو 
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 رۆژ لە دوای رۆژ 
 خۆم لە خۆر نزیک بکەمەوە 
 بەاڵم 
 مەخابن 
 کە گەیشتم تواندمییەوە 
 تەڵیسمی لە دەم و جەستەو قەڵەمی دام 
 نەیهێشت 
 نهێنی یەکانی 
 بۆ بەدبەختەکانی 
 سەر زەمین 
 !باس بکەم 
 

 
 ئەستێرە

  
 لە ئاسماني بەغدا

 ئەستێرەیەکم بینی 
 )نجم)پێ یاندەگوت  
  

 هەمان ئەستێرە
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 لە ئاسمانی تاران بینیم 
 (ستارە)پێ یاندەگوت  
  

 چووم بۆ ئەستانبول
 هەمان ئەستێرەم بینی 
 چاوشارکێ یم 
 لەگەڵ دەکا 
 (یوڵدز)پێ یاندەگوت  
  

 دواجار لوغزی زمان
 الی من توایەوە 
 تەنیا ئەستێرەم خۆش دەویست 
 !وەک سیمبولی رووناکی 
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 !هاوار
  

 هاوار
 هاوار 
 نەدن سەواش 
 بەواتای بۆ چی شەر 
  

 بز ئەرخەداش
 مە دوستینئێ 
  

 بز قەرداش
 ئێمە براین 
  

 بز یوڵداش
 ئێمە هاورێ یین 
  

 نەدن سەواش
 بارش چوزوم دور 
 بە واتای ئاشتی چارەسەرە 
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 کوردو تورک ئیلیشکیسی
 ئەسکی 
 بەواتای پەیوەندی کوردو تورک 
 !کۆنە 
 
 
 

 
 دیزاین

  
 دیزاینی روحم

 نە سێ گۆشەیە 
 نە چوار گۆشە 
 نە الکێشە 
 نە بازنەیی 
 دیزاینی روحم 
 دوو هێڵی هاوتەریبە 
 بەرەو ئاسۆ دەروا 
 بەرەو ئاشتی 
 بەرەو چارەسەر 
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 بەرەو دۆزینەوەی 
 هەتوان بۆ زامەکان 
 بەرەو شێواندنی 
 کایەکانی قەدەر 
 دیزاینی روحم 
 دابەش بووە 
 !لە نێوان دوو جەمسەر 

 !نەخشەی بیر
  

 من سەر زەمینێکی رەق بووم
 دالە دەشتایی یەکی چۆڵ  
 کرێکارێکی عەرەب هات 
 نەخشەی بیری لێدا 
 هەندێکی هەڵکەندو 
 بەجێ هێشتم 
 ئەوجا کرێکارێکی فارس هات 
  چەند بستێک ئیشی 

 لەسەر کردم و بێزار بوو
 لەدوایی دا 
 کرێکارێکی تورک هات 
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 گوتی هەتا نەتگەینم بە ئاو 
 !واز ناهێنم 
 بۆیە من قەرزاری 
 ی عەرەب و(ذاکرة) 
 فارس وی (حافظە) 
 ی تورکم(بەلەک) 
 
 
 
 
 
 

 
 (سەراب)تەراویلکە 

  
 من لە رۆژهەاڵت

 لە دایک بووم 
 کەچی رۆژئاوا لە ئامێزی گرتم 
 رۆژهەاڵت و رۆژئاوا 
 الی من ئافرەتێکی مەکراوییە 
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 بە دوای دا 
 ڕام دەکردو 
 ڕا دەکەم 
 هەرچی دەکەم 
 !نایگەمێ 
  چەشنی ماسی یەکی 

 نێو دەریایە
 ی رۆژرۆژ لە دوا 
 بەرەو قوواڵیی رامدەکێشێ 
  نهێنی تازەی عیشقم 

 فێر دەکا
 کەچی من 
 بە گیان و جەستە 
 !داماوم 
 فریای نەخشەکانی 
 !ناکەوم 
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 ئەسپ
  

 ئەسپێکم هەبوو
 وا رام هێنابوو 
 هەموو دونیای خوش دەویست 
 بە تایبەتی ئافرەتان 
 تەنیا بە قسەو دەنگ 
 کاری لەسەر 
 ەتان دەکردیادەوەری ئافر 
 ئیدی ئەوانیش یاخی بوون 
 هەر بە چەکی خوشەویستی 
 ئەسپەکەمیان پێکا 
 لە دەست و ئەژنۆیان خست 
 یادەوەری ئەسپەکەم تورک بوو 
 بە تورکی پیمگوت 
 قاغ....قاغ 
 بە واتای هەستە، هەستە 
 بەاڵم هیچ فایدەی نەبوو 
 منیش دەستەو پاچە 
 بە دیاریەوە، ئۆتردم 
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 یشتمبە واتای دان 
  

خوینەری بەرێز من لەم دەقانە بە ئەنقەست ئیدغامی وشەی تورکی  :تێبینی
ئەکەم، گۆرانیش تێکستەکانی ئیدغامی وشەی عەرەبی کرد، هەروا مەولەویش 

 !سودی لە زمانی فارسی وەرگرت
 
 
 
 
 

 !لە ئەستامبول
  

 من وەک گەردیلەیەکی
 گازی هیدروجین ئەسورامەوە 
  

 رکیشحاجی یەکی تو
 وەک ئۆکسجین 
 منی لە کارخانەکەی خۆی دانا 
  

 لە ئاسمانی ئەندیشەدا
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 بووین بە یەک 
 گاڵسی ئاومان پێک هینا 
 تیایدا شوناس توایەوە 
 پەیتا پەیتا 
 دڵی چەندان زەحمەتکێشی 
 وەکو منیان 
 !فێنک کردەوە 
 هەر بۆیە یادەوەریم 
 !ئالودەی زمان و فەرهەنگیان بوو 

 یدسێ گۆشەکەی فرو
  

 سوپەر ئیگۆ
 وەک یەکەیەکی سوسیولۆژی 
 بریتی یە لە منی بااڵ، دەسەاڵتی کومەڵگا 
  

 ئەندەر ئیگۆ
 وەک یەکەیەکی بایلوژی 
 بریتی یە لە منی پائین، دەسەاڵتی سێکس 
  

 ئیگۆ
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 وەک یەکەیەکی سایکۆلۆژی 
 بریتی یە لە خۆد وەک سوبجەکتیڤ 
  

 کاتی سوپەر ئیگۆ
 ئامادە ئەبێ 
 یگۆ دەبێتە سفرئەندەر ئ 
 بەاڵم 
 کاتێ 
 ئەندەر ئیگۆ 
 وەک یەکەیەکی بایلۆژی 
 هێرش دێنێ 
 سوپەر ئیگۆ و ئیگۆ 
 ئاوا دەبن 
 قەدەری ئینسانەکان 
 بە شێوەیەکی زەمەنی 
 لە ناو ئەم سێ گۆشەیە 
 !هاتوو چوو دەکا 
 

 سەدان ساڵە
 لە نێو چوارینەیەک 



نەهرۆ هاوڕێ                                     یاخی       تێکستی                                                        19 
 

 کۆرەوم پێ دەکەن 
 جاران 
 انیئیمارەتەک 
 بابان و 
 سوران و 
 بادینان و 
 ئەردەالن بوو 
 ئێستاش 
 رۆژهەاڵت و 
 رۆژئاواو 
 باکورو 
 باشورە 
 بۆیە تورک ئاسا دەڵیم 
 یورڵدم، ئیکی ئیوز ئینسانلەر 
 یورڵدم 
 بەواتای 
 لەم دوو روویی ئینسانەکان 
 !ماندووبووم 
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 !ئافرەت و نهێنی شەر
  

 فەرعونیەکان
 شەرکاتێ دەچوون بۆ  
 لە ترسی پالن دزین 
 قوفڵیان لە داوێنی ئافرەتەکانیان ئەدا 
 کاتێ بۆیان دەرکەوت 
 ئافرەتەکان فێڵیان لێ دەکەن 
 ئەم جارە خەتەنەیان کرد 
 دوا جار خەتەنەش سودی نەبوو 
 ئافرەتەکان بەدڵ دڵداریان لەگەڵ دوژمن دەکرد 
 !زانیاری و نهێنی شەریان ئاڵوگۆر کرد 

 دیوار
  

 غی کالسیکلەقونا
 دیوارەکەمان قور بوو 
 سەر دەرگاو پەنجەرەکەی لە چەشنی تاق بوو 
  

 لە قوناغی مودرێن
 بوو بە کونکرێت 
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 دەرگاو پەنجەرەکان گۆشەیان هەبوو 
  

 لە قوناغی پۆست مودرێن
 تێکرای بوو بە شووشە 
 لە ناکاو دەرگاو پەنجەرەکان دەکرانەوە 
 بەاڵم 
 جاران ئاسودەترو 
 !راوکێمان زۆرتر بووەئێستا دڵە 
 
 
 
 
 

 
 (پیرامید)هەرەم 

  
 ژیان هەرەمێکە

 سەرەتا ئینسان 
 لەسەر زەمینی نەزانین 
 لە خوارەوەی دایە 
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 بەاڵم بە پێ روژگار و هەوڵدان 
 بە پێچەکانی ناوەوەی سەرئەکەوێ 
 بۆ لوتکەی هوشیاری 
 کاتێ وریا بوەوە 
 دەبێ بە دیوی دەرەوەی دا 
 دابەزێ و وانە 
 نەکان بڵێتەوەبۆ نەزا 
 تا سەرکەون 
 !بۆ سەرتوپی ئاگایی 
 
 
 
 

 
 !ئابڵوقە

  
 گوڵە گەنمێکم

 دۆزییەوە 
 بردم بۆ ئاسیاو 
 ئاشەوانەکە 
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 مشتی ئاردی پێدام 
 پڕ بوو لە زیخ و چەو 
 دوای بژار 
 ئاو و خوێیم تێ کرد 
 بوو بە هەوێر 
 بە دارو چیلکە 
 تەنورمان بۆ گەرم کرد 
 وداکردمان بە گونگ، پێمانە 
 کەچی دوای چاوەروانییەکی زۆر 
 !بە تەنورەکەوە سووتا 
 
 

 
 دڵ
  

 هەر رۆژەو
 ئافرەتێکی دێ، دێ 
 دڵم ئەبا 
 بەکەیفی خۆی 
 جادووی لەسەر ئەکا 
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 منیش بۆ ماوەیەک 
 شەیدای دەبم 
 بەاڵم 
 کە پێاڵوێکی الستیق دەسوتێنم 
 دوایی 
 !دڵم وەک جارانی لێ دێتەوە 
 
 

 
 کچێکی تورک

  
 ورکم بینی زور جوان بووکچێکی ت

 پیم گوت سەن بەهار گبیر 
 بەواتای تۆ وەک بەهاری 
 ئەویش گوتی سەن دویشمەک گبیر 
 بەواتای تۆ وەک پایزی 
 لە وەاڵمی دا گوتم سەن قیش گبیر 
 بەواتای تۆ وەک زستانی 
 ئەویش گوتی سەن یاز گبیر 
 بەواتای تۆ وەک هاوینی 
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 وەرزهەریەکەمان بووینە نوێنەری دوو  
 لەنیو بازنەی فیزیکی زەمەن وەک دوو ئینسانی بێ ئیرادە دەسوڕاینەوە 
 نەمن دەمتوانی قژی ئەو بگرم 
 نە ئەو دەیتوانی دەستی بە دەستم کەوێ 
 ئەو لە نێو بەهار و زستاندا تەمەنی توایەوە 
  

 منیش لە پایزو هاوین هەر چاوەروان بووم
 
 
 

 
 باران

  
 کتێبێکم پێبوو

 دەکانی کەاڵتچووم بۆ هەر 
 دوور لە چاوی نەیار 
 چەند الپەرەیەک بخۆێنمەوە 
 هەر کە دوور کەوتمەوە 
 باران بە خۆڕ دایگرت 
 شەست و رەهێڵەی دەکرد 
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 چاوم دەگێرا بۆ پەنایەک 
  چەند قوتوو، تەنەکەی ژەنگاوی

 سەرنجیان راکیشام
 کە چوومە سەری رەبیەیەکی رووخا بوو 
 ە ڕامدەکردبۆ ساتێک بە ئاراستەی ماڵەو 
 کە ماندوو بووم وەک هەر دەستەپاچەیەک وەستام 
 بارانەکە هەر بەردەوام بوو 
 لەدڵی خوم دا دەمگوت 
 لەوانەیە گوناهەکانم بشواتەوە 
 ترسی ئەوەشم هەبوو 
 دوایی نە خۆش بکەوم و 
 باوکم لێمبدا پێم بڵێ خەتای خۆت بوو 
 بەهەر حاڵ 
 ەستمی خووساندبارانەکە جلەکانی بەرم و کتێبەکەی د 
 هەر کە گەیشتمە ماڵ 
 دایکم دەستبەجی 
 جلەکانی لەبەر داماڵیم و 
 کتێبەکەمی لەدەست وەرگرت 
 بە خاولی ووشکی کردمەوە 
 دەستی جلی پاکی بۆ هینام 
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 ئەوجا سۆپاکەی داگیرساند 
 لەپەنای سوپەکە هەستێکی خۆش 
 شانەکانی لەش و جەستەم تەنییەوە 
 قورس گەرامەتەوە هەستم دەکرد لە شەرێکی 
 پەیتا پەیتا وزەم دەگەرێتەوە 
 
 !چەشنی ئەوەی لە نۆژەنەوە لە دایک بێتەوە 
 
 
 

 
 سێ گۆشەی بەرمۆدا

  
 هەنگاوی یەکەم

 کتێبێکی شورشگیرانەی خوێندەوە 
 هەنگاوی دووەم 
 بوو بە جەنگاوەر 
 هەنگاوی سێ یەم 
 !شەهید بوو 
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 !کەللە سەر
  

 کەللە سەرم
 ۆپێکی فوتباڵبوەتە ت 
 دوو یانەی زلهێز 
 یاریی پێ ئەکەن 
 جەماوەرێکی زۆریش 
 تەماشا دەکەن 
 سەرمەستی یاریەکەن 
 بە بێ ئەوەی بزانن 
 !ئازار و نیگەرانی من چەندە 
 
 
 
 

 وێنە
  

 چووم بۆ الی وێنەگرێ
 کچێکی هاوتەمەنی خۆم بینی 
 زۆر جوان بوو 
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 سەرەتا ئەو لەسەر کورسی یەکە دانیشت 
 وێنەی گیرا 
 وێنەگرەکە زۆر سەرقاڵ بوو 
 دواتر منیش دانیشتم وێنەم گیرا 
 من و کچەکە چاوەروانی وێنەکانمان دەکرد 
 وێنەگرەکە خەرێکی شوشتنەوەی وێنەکان بوو 
 دواجار هەریەکەو زەرفێک پێداین 
 کاتێ لە ماڵ زەرفەکەم کردەوە 
 وێنەی کچەکەی تیا بوو 
 لەم ئاڵوگۆڕە سەرم سوڕما 
 ەبەر خۆمەوە گوتم دیارە ئەمە کایەیەکی قەدەرەل 
 ئیدی نە من بە دوای وێنەکانی خۆما چووم 
 !نە ئەو بە دوای وێنەکانی خۆیا هات 
 

 
 

 

 
 کچ

  
 دەستی هێنا
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 دەستیم خۆێندەوە 
 ئیمزای کرد 
 پەنجە مۆرەکەم لێک دایەوە 
 سەیری چاوەکانیم کرد 
 دڵم کەوتە خورپەو لێدان 
 قسەی کرد 
 ریشەی زمانیم دەرهێنا 
 کەچی کە دەستم بۆ برد 
 !خۆی کێشایەوە 
 منیش لە نێو ئاڵۆزی و 
 !مەکری کچا توامەوە 
 
 
 

 
 چاو

  
 پیشکەشە بە صاموئیل بیکت

  
 بەیانی یەک لەخەو هەستام
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 ردبە قووڵی سەیری ناو ئاوێنەم ک 
 چوار چاوم هەبوو 
 چاوێک لە ئاسمان دەپارایەوە 
 چاوێک سوجدەی بۆ زەمین برد 
 چاوێک عاشقی شەپولی دەریا بوو 
 چاوێک گیرودەی رەشەبا 
 ئەوەی گومانم لێکرد 
 !خودی ئینسان بوو 
 
 
 

 
 گوڵ

  
 تۆ داوای گوڵێکت لێم کرد

 منیش گوڵێکی سوورم قرتاند 
 هەر رازی نەبوویت 
 زم لە یەخەت داگوڵێکی سەو 
 هەر قایل نەبوویت 
 ناچار گوڵێکی سپیم 
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 پێشکەش کردی 
 هەر بێهودە بوو 
 
 ئاکام منیش تێکرای گوڵەکانم هەڵوەراند  
 
 
 
 

 
 ! مروڤ و کەو

  
 جاران

 وەک کەوێکی یاغنیش 
 هاورەگەزەکانی خۆم بانگ دەکرد 
 بۆ سەر خوانی فریو 
 بەاڵم ئێستا وەک مروڤێکی نیمچە هوشیار 
 زۆر جار بێ دەنگی هەڵدەبژێرم 
 نە وەک رۆڵی هەمان کەوی جارانم 
 !پێ بسپێرن 
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 !خەونی فرین
  

 وەک عەباسی کوری فەرناس
 شاباڵێک بۆ خۆم دروست کرد 
 دەمویست بفرم 
 ئەنجام 
 دەست و قاچم وردو خاش بوو 
 دواتر کەس نەبوو نە شاباڵەکانم 
 لێ بکاتەوە 
 بگرێتەوەنە دەست و قاچی شکاوم  
 ئیدی وازم لە خەونی فرین هینا 
 !دەست بە کاڵوەکەمەوە گرت با نەیبا 
 
 
 
 

 !ئایا دەزانی
  

 ئاو لە هیدروجین و ئۆکسجین
 پێکهاتووە 
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 هیدروجین دەسوتێ 
 بەاڵم یارمەتی سوتان نادا 
 کەچی ئۆکسجین ناسوتێ 
 بەاڵم یارمەتی سوتان ئەدا 
  

 ! ئایا دەزانی
  

 ئینسان
 هەڵدەمژێ و ئۆکسجین 
 دووی ئۆکسیدی کاربون دەرئەدا 
 کەچی رووەک 
 دووی ئۆکسیدی کاربون هەڵدەمژێ و 
 ! ئۆکسجین دەرئەدا 
 

 ! ئایا دەزانی
  

 سیروتونین و دوپامین
 دوو هرمۆنی گەینری مێشکن 
 کاتێ رێژەیان بەرز ئەبێتەوە 
 ئینسان تووشی هەوەس ئەبێ 
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 کاتێکیش کەم دەبێتەوە 
 ! چاری خەمۆکی دەبێخاوەنەکەی دوو 
 بۆیە دەبێ وریا بین 
 هەمیشە لەحاڵەتی بەاڵنس 
 ! دابن 
 
 
 
 

 
 ! نەخۆشی شەکر

  
 کاتێ ئینسان

 کاربۆهیدرات دەخوا 
 رێژەی شەکر لە خۆینی دا بەرز ئەبێتەوە 
 ناوی مەجازی شەکر لە خوێن دا 
 ! کلیکۆزە 
 بۆ ئەوەی کلیکۆز بچێتە نێو 
 خانەکانی لەشەوەو 
 ە وزەببێت ب 
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 پێویستی بە هرمۆنی ئەنسولینە 
 پەنکەریاسیش 
 کە لە پشتەوەی گەدەیە 
  هرمۆنی ئەنسولین بەرهەم دێنی 

 ئاکام
 ! کلیکۆز وەردەگەرێتە سەر وزە 
 
 
 
 

 
 ! بافلوف و فروید

  
  بافلوف

 کە خاوەنی
 تیئوری مەرج و رەنگدانەوە بوو 
 چەشنی فروید 
 لەسەر 
 الیەنی کیمی مێشک و 
 رسێتیغەریزەی ب 



نەهرۆ هاوڕێ                                     یاخی       تێکستی                                                        37 
 

 ئیشی دەکرد 
 فروید رەفتاری 
 گەراندەوە بۆ الوەعی سێکسی 
 بافلوفیش 
 گەراندییەوە بۆ الوەعی برسێتی 
 لە نێو ئالیەتی 
 پاداشت و سزادا 
 رەفتاری یەکەی بایلوجی 
 ! دیاری دەکرد 
 ئاکام 
 ! هەرەسی پێ دەهینا 
 
 
 
 

 ! ئەنزیم
  

 پروتینە
 وەکو هەویر ترش وایە 
 یاویەکانهەڵچوونە کیم 
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 لە ئاڵوزەوە ئەبا 
 بۆ ئاسان 
 یارمەتی دەرە 
 بەاڵم بەشداری ناکا 
  ئەگەر بخرێتە 

 نێو کلیکۆزەوە
 دەیکاتە ئەلکول 
 هەموو شانەیەک 
 ئەنزیم دەر ئەداو 
  یارمەتی 

 شانەکانی دیکەش
 ! ئەدا 
 
 
 
 

 !خیزانە فیزیاویەکان
  

 دایک و باوک
  parallelپەیوەندییان تەوازییە 
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 پەیوەندی نیوان مناڵەکانیان
  successionتەوالی یە 

 کەواتە
 پەیوەندی تێکرای مناڵەکان 
 لەگەڵ باوک و دایکیان دا 
 parallelتەوازی یە 
 
 
 
 

 
 !هیموگلوبین

  
 دوو پارچە پروتینە

 وەکو یەک وان 
 پێکەوە نووساون 
 یەکیکیان پێ دەڵێن ئەلفا 
 ئەوی تریان 
 پێ دەڵێن بیتا 
 او خروکە سوورەکانی خوێن دانلەن 
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 ئیشیان ئەوەیە 
 ئۆکسجینی خوێن 
 بگوازنەوە بۆ شانەکانی لەش 
 دووی ئۆکسیدی کاربونیش 
 هەڵمژن بۆ سینە 
 ! هەتا دەری بدا 
 
 
 

 
 

 ! سندوقی شووشەیی
  

 هەموو کەسێک
 سندوقێکی پی یە 
 یادەوەریەکانی تیا 
 حەشار داوە 
 بۆ هەر کوێ 
 بچی 
 لەگەڵ دایە 
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 گەر نەشی کاتەوەئە 
 خەڵکی بە ئاگا 
 دەزانن 
 ! چی تیایە 
 
 
 
 

 
 ! زانست و ئینسان

  
 بروانە

 ئەم هاوکێشەیە 
 ئینسان زانستی دۆزییەوە 
 یان زانست ئینسانی ئاشکرا کرد 
 پێش هەموو شتی 
 زانستی فیزیک لە نێو سروشت دا بوو 
 زانستی کیمی لە نێو یەکەی بایلۆژی دا پەیدا بوو 
 رمەندان ئەوە بووئەرکی بی 
 لە بواری تیئوری هەڵێهێنجن 
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 لە بواری عەمەلی تەوزیفی بکەن 
 دەسەاڵتەکانیش دەستەمۆیان کرد 
 هەندێ جار بۆ خزمەتی مرۆڤایەتی 
 هەندی جاریش بۆ دژایەتی مرۆڤایەتی 
 ! بە کاری دێنن 
 
 

 
 (سمیر امیس) ئەفسانەی

  
 ساڵ پێش زاین ٠٠٠

 شاژنی ئاشور بوو 
 دەڵێئەفسانەکە  
 کاتێ رووباری دیجلە 
 هەڵسا 
 ماسیەکان کەوتنە کەنار 
 هێلکەیەک سەر ئاو کەوت 
 دوو ماسی چوون هینایان 
 کۆترێک لە ئاسمانەوە هات 
 لە سەری دانیشت 
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 هێلکەکە هەڵتروکا 
 کیژوڵەیەکی جوانی 
 لێ هاتە دەر 
 کۆترەکان 
 لە گەرمای رۆژ و 
 لە سەرمای شەو 
 دەیانپاراست 
 یبە مەبەست 
 دابین کردنی خوراک 
 کۆترەکان چوون 
 لە پەنیری شوانەکانیان 
 بۆ دزی 
 کاتێ شوانەکان زانیان 
 شوێن پێ کۆترەکانیان هەڵگرت 
 کیژوڵەکەیان دوزییەوە 
 بردیان بۆ خۆیان 
 لە رۆژێکی تایبەت 
 لە بازاری نەینەوا 
 فرۆشتیان 
 کە گەورە بوو 
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 مێردی کرد 
 شای ئاشور 
 یەوەلە مێردەکەی سەند 
 بۆ خۆی 
 بەشداری پالن دانان و 
 شەرو شوری کرد 
 چل و دوو ساڵ 
 لەسەر تەختی فەرمانرەوایی 
 !مایەوە 


