
 ها  برای بچهگانه هھای دوازددرس
 

 شو شاعر ملی کورد عبدالله په           
  برگردان از حسن ایوبزاده

 درس اول
 

 !کوچولوها
 !رتلخ روزگاسآشان 

 یدو شبزرگچو فردا 
 )الوک*( ها در عاشقانه ترانه

 )یران حه(ها ودهسر در حماسه
 سرای خان در مسجد و 
 در داستان
 در شعری 
  ترسوریاز شاع
 سیار بشنویدبشاید 

 ماازما و شجاعت 
 )ی کوردبودن فلسفه( تی از ما و کوردایه

 زنھار که باور کنید
  دروغ،نھا دروغندآ
 

 درس دوم
 

 ها  بچه
 به صد رنج مبتالئیم

 م سو است ک بس ی ما اندیشهچراغ 
 یمکورانه گام برمیدار

 
 درس سوم

 
 ها  بچه

 دآشفته خواهیدکر راباتالق شمائید که 
  فردا که هستید هائی زمین لرزهشما 

   دن وامیدار فورانبه راساران چشمه 
  فرداشمائیدکه



  برمیداریدمرزهای ساختگی را
 ی زنجیررا های گسسته حلقه
 هم پیوند میزنید به

  فردائید کهشما
  در قامیشلی

  دیاربکر شخ سعیددر 
  سلیمانی زخم بر تندر
  مھاباد قاضیدر

 د داشتیخواهفلسفه یک تنھا 
 :دانستدنهمه خواه
 نواندیشنسل  واستانکه کورد

 ی  توشهویرا 
 یستبا ''تی ه کوردای'' ره
 

  چھارمدرس
  

 ها  بچه
 دیروز به گاه درس

 : گفتم
 ایم   تا بوده

 ایم به خود دروغ گفته
 در زندگی 
  ، در نوشتنیدر هرکار

 ای نیستفلسفه مارا 
 دگرگشت م جھانو گفتم  را این
 رزنشسابر 
 افق فکرم جنبید سوی
 !ها بچه

 خدایرا بپرسیدشان 
  دیدشان  که توانبپرسید از انھا

 ی پانوک پنجهتانمیرسد
 :ترسید،بپرسید، بگوییدن
 ی خون جزیرهبه  سفر از''

 ها    برای بچه
 چه اوردند؟

  اوردند؟ چه



 
 درس پنجم

 
 !ها بچه
 !بی کاشانهان  روزگارتلخ
  گاهیستدیر 

 ستانشیر آزادی در پ
   است خشکیده مادران این سرزمین

 دیرگاهیست
 سرزمینکوهساران این 

  پیغمبری از خود ندارند
 ها  بچه

 ان نتمن در اتشفشان چشما
 زردشتی هستم  ورودچشم انتظار

 زجای این بتھا  بلرزاندتا
 م انتظارچش

  که ی هستم اوستایدرخشیدن
 را  شب شق کنددل تاریک

 
 درس ششم

 
 ها  بچه

 گاه کوهدر کمر
  گذرکردم ی خالیسنگرازکنار

  متروک خشابشماریشنیدم از 
  شھید سخن میگفتنداز پیشمرگ

 
 درس هفتم

 
 ها بچه

 نامزدم
   کبوتری از دیاربکر است

 است  کبک و رنگ برفبانگ ،ی کوهسار شیفته
 وصلش ،بھر 

 هارا یکان یکان در نوردیدم  صخره
 کردم برگ برگ پاره... روزشماررا 



 ام، گذرنامه
 رزو و تبسم آ

 ای حنا بود  کیسه ودان سرمه
 ی مرزرا کوبیدم دروازهینکه مه

 جای بوسه
 ی گرم نامزدم  بوسه

 پوستینی سیهتف زرد 
 رخسارم بیالود 

 
 هشتمین درس

 
 ها  بچه

 !روزگار گشنگان تلخ
 ی  بر سینه

 کان نفت باباگورگور
 آبشار ی زرین   شعله...کنار

 ، رو به اوج
 . کوچکی دیدممزار

 :آنبربود نوشته 
 اینجا 

 ای کورد زیبا بچه
 '' مرد...ازگشنگی

 
 درس نھم 

 
 !ها  بچه
 -یکی دانه کاشت  کهانکس

 درو نمود گل گندم
  خونی  ی انکس بداد قطره

 .یکی تابلو نقاشی کرد
 - تنھا فریادی کردهنکآ

 .پژواک صدای خویش شنید
  ما اما

 میکاریمی چشم  جمجمه و کاسه
 .ن میبارانیمآن خون بر اربا

 .ما نامعلوم است هنوز فصل درو



 پیدانیستباخون هنوز گلی از این کاشته 
*** 
 ها بچه

 بگذارید تغییر دهیم 
 جویباری که خون ما در ان جاریست

 تغییر دهیم ان زمین را 
 سراست که خورش وی چشم و کاسه

  را نشان دهم ایی کشتگه روشنانگه
 مینانگه فصل درو تعیین ک

 :ها بچه
 انگه که درس را مرور کنید

 اگر روز است
 ای خاموش ارام گیرید گوشهدر 

 اگر شب بود 
 بگذار چراغ کم سو سوزد

 خوب میدانم
 شوند ان شما آگهترگر بزرگ

 شمارا وداغ میکنند
 را ماھایمیسوزانند درس

  گشت و خواهندباز
 دارمیزنند بار دگر حالج را

 
 درس دهم

 
 ها  بچه
  تانکر نفت ی هبر بدن

 بردیوار 
 ابریزگاه مسجد

  بار ونده میلی
 نوشتیم زنده باد ستمدیده

 دیدهباد رنج زندهنوشتیم  
 ها  اما هرگز نوشته

 ولو یکبار
 نشد یکی لقمه 

 کارگریشکم  گشنه نکردسیر 
   



 درس یازدهم
 !ها   بچه
 !تلخکامان، انخانمانبی

  و بودمیشبی در خواب رهرو
  روان'' نیوا'' سوی بارگه 

 مرا واشداش  دروازهچو
  دیدم پرچمی داشتاهسی

 دیدم پرچمی داشت سفید
 ه دیدم پرچمی داشتکهر 

 :فریاد زدندجملگی 
 !  شوبی پرچم بیرون

  بی وطن خارج شو 
 : گفتم
 !آرام

 برمیگردم
 باز میگویم

 هارا این داستان بچه
 درس دوازدهم

 ها بچه
  درسمروربھنگام 

 یرید گاراماگر روز است 
 لوت ای خ درگوشه
 بوداگر شب 
  چراغ کم سو سوزدید بگذار

 خوب میدانم
 سخت گیرند برشما 

 ھاتانبزرگ
 باز میگردند 

   راحالج  بر دار بازهم میکشند
 
  


