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      سكَيضي �ياني ئة��� بة�شةسكَيضي �ياني ئة��� بة�شة

حسَين لةتيف

1.ئةحال� مةنسو�

هةمو� شةقامةكاني سلَيماني
بةشي ثياسةيةكي ناكا�

تانجة��� قلياسا�
تينوَيتي ناشكَينن

لة باخي طشتيد) هة�)' ثاكي &%ست ناكة�َيتلة باخي طشتيد) هة�)' ثاكي &%ست ناكة�َيت
كة ال�%كاني ئة�كة�)3' لة هةمو� جا&%' ئؤ�&3' ال جو)ن/%كة ال�%كاني ئة�كة�)3' لة هةمو� جا&%' ئؤ�&3' ال جو)ن/%

َيك بؤ &يعاية' جلوبة�7 6 سةيا�%� سمت6 مةمك &%3)نَي
َ
َيك بؤ &يعاية' جلوبة�7 6 سةيا�%� سمت6 مةمك &%3)نَي3)نكؤ' سلَيماني بةكةنال
َ
3)نكؤ' سلَيماني بةكةنال

فشة' بةثر�;%' (�%هةند)6
بةمؤ&َيرنة�

تةكنؤلؤ;يا &َيت
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 الخؤش/%
َ

مة' لة ماكد�نا<
َ
�ل&

هةمو� شةِ�%كاني خؤ' لةسة� كاغة3 &%كا�
لة &)خي سيمؤ� &' بؤظو)�� سا�تة� ثا�يسي جَيهَيشت

جا� جا� بֲר لة بةغد) &%كاتة�%
ئَيستا لة كا�َيز% �شك &%;'

� هة� خانةقֵר بةنيشتماني خؤ' &%3)نَيت
َ
بةال

****
2.محةمة& عومة� عوسما�

ثيا�َيكي ثايزيية
د) نةبو�)ية

َ
ئةطة� ثايز لة نا� �%�3%كاني سال

ة�%
َ
ئة� &%يهَيناية سال

هةندَيكجا� فريشتةيةكي توِ�%ية
يةJ بست خاJ نيية ثَيي لةسة� &)بنَيت

 ئة�%شد) طة�مة شֵר بؤ هةمو� جيها� &%طَيِرَيت
َ

لةطة<
&يو)نَيكي بةخوَيني خؤ' نو�سي

لة بة�&%�كي سة�) بة&�� سَي &ينا� فر�شر)
نَيكي 3��% �)3' لة شيعر نو�سֵר هَينا�%

َ
ساال

كةضي هة� شاعֲר)نة &%;'.
****َ

ال
َ
شا& عةبد�ل

َ
3.&ل

هة�ضةند لة هة�لَير لة&)يك بو�%�..
نَيكة لة سلَيماني &%;'

َ
ساال

���لة سة�&%مي جةنطي تֲר
..6 

َ
طلؤبا<

مؤبايل 6..

مؤنديالد)..
بֲר لة &)مة�3)ندني كؤما�َيكي شيعر' &%كاتة�%.

هةمو� �%3ير%كاني شاعֲר &%بن 6
تييةكانيشي هة� شاعֲר�..

َ
هةمو� ها�ال

****
شا& حسَين

َ
4.&ل

ضونكة لة�َ' يا&طا�' نةبو�
ي سينةما�

َ
هؤل

ي شانؤ �
َ
هؤل

ي &يسكؤ�
َ
هؤل

ي كاف/يا6
َ
هؤل

كاQ ئينتة�نَيتةكاني جنَيفي
ة ثة�ثوتةكة' &%�بةنديخا�6

َ
بةهؤل

ئَيو)�% ضةمةكاني سֲר�)�6
 ما� فة�يد)

َ
ثياسةيةJ لةطة<
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طؤِ�يية�%..
هة�ضةند خو) بؤ شانؤ خولقاند�يةتي

جا� جا� بةِ�َيطا' 3بر' سياسةتد) &%ِ��)�!
****

مة�
َ
5.لةتيف هةل

لة�%تة' لة&)يك بو�%
بةبة� ضا�' خو)�%

لة شا�% بضكؤلةكة&)
هة� كولةكة &%شكَينَي!

****
6.&يا�' قة�%&)غي

نيشتما�..
تةنها....

لة طؤ�)نييةكاني ئة�&) ما�%.
****

7.كاني مةحمو&
ئةطة� لةسة� بانَي

َي،
َ
طؤ�)ني بل

هةتا ما�� ناضمة ;���%�%.
****

8.قوبا&' جةليز)&%
ئة�%ند%' 3��با ;� &%ناسَيت
ئة�%ند%' �قي نيتشة لة ;�

خؤشي &%�َين.
****

9.ئاكؤ كة�يم
ماسييةكة

لة هةمو� شوَينَيكد) &%مرَيت
لة سلَيمانيد) نةبَيت.

****
10.ئاكؤ قا&�

ميز�
ميديا�

طرياني با�ين نةبو�)ية
نةئةسا.

َ
هة�طيز لةخة� هةل

****َ
11.فة�ها& ثֲרبا<

�قي لة لةشكر كَيشي تو�كياية
لة �َيزماني كو�&يش ياخيية�

حة3 &%كا� الفا�' ميز
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3)نكؤكاني كو�&ستا� ببا�
****

12.تا�يق فاتح
حة3' هة� لة سَي شتة

c%يةكةميا�: عا�
.c%6 سَيهةميشيا�: هة� عا� �%��&
&%تو)نَيت هةمو� شتَيك تة�J بد)�

تةنها سَي شت نةبَيت
c%يةكةميا�: عا�

.c%6 سَيهةميش: هة� عا� �%��&
****

e13.شَيركؤ بَيكة
يكر&��%�

َ
�3يانَيك هةل

ثَيد%شت بةثَيد%شت شيعر�
لو�تكة بةلوتكة ئا3)&' 6

6 
َ

َباf بةباf طو<
 بةما<

َ
ما<

&%طةِ�َ' 6
لةسة� هةمو� ثةنجة�%يةكيش

نيشتما� &%نو�سَيتة�%
تا لة ;ياند) بَيت

خؤيشي نا3)نَيت كة' ئةهو%� &%بَيتة�%.
****

ةبجةيي
َ
14.مة�يو)� هةل

�%�طَيِرَيكة،
ثَينج &%قة،

بةبَي باسي ئة&%h نا;'.
****

i%� 15.حةمة كاكة
�حةمة كو�&

&�� &َيِر �%خنة' لةسة� نو�سيو%
يةكة� طوناj 6 &�)ين طوناهي ئة�%ية

 لة&)يك بو�%!
َ

لة ضةمضةما<
****

16.هيو) قا&�
لة باخي شيعر' ئة�&)

بة�لة�%' بة&َيِر% ئا�ييةكاني &%� 6 ضا�� بشؤ�
هة�ضي طَيالسَيك شة� �%�يو%

ها�ِ�َيكة� هةمو�' بؤ خؤ' &%ضنَيتة�%! 


