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  ئاوارهر، مهکانی تکۆشهھۆنراوه

 
 
 

 
 
 

 رگیراوهنگ وهڕی گیاڕهماپه له
 ریم دانشیارکه
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 وێکوردم کوردستانم ده

 
 وێکوردم کوردستانم ده

 وێ م رۆژ و شهدا نادهھه
 

 وێوم دڵ ناسرهخۆم بسره
 وێ کهست دهلم دهتاکوو ھه

 
م ببوێن خۆراک و خهل 

 وێ ک کهر یهدونیا گشتى سه
 

 وێ کوردم کوردستانم ده                            
 وێت نانهرزم قهھیواى به                           

 
 وێکوردم کوردستانم ده

 ستى ربهتاکوو قۆناغى سه
 

 ستىباتم ناوهسپی خهئه
 ستى ژر ده چم لهرنهتا ده

 
 ستىھهو  رمایهوێ سهنامه

 ستىک ژینى ژر دهنه ،رگمه
 

 وێ کوردم کوردستانم ده                               
 وێ ت نانهرزم قهھیواى به                              

 ورىختهبۆ ئازادى و به
 خۆیى و رزگارى ربهبۆ سه
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 ختیارىرزى و بهر بهسه به
 م فیداکارى کهگیان دهبه
 

 دارى ستى زۆربم دهتا ده
.................................. 

 وێ کوردم کوردستانم ده                           
 وێت نانهرزم قهھیواى به                          

 
 قرتنم ستى زۆردار دهده
 ڕوخنمختى دهى سهقه

 
 ردنم ى دهردى بناغهبه
 پنمیتۆگ دهسه ک دهوه
 

 تنم هی ڕش تۆپی دهنه که
 ستنمى کوردى ل دهتۆه

 
 وێ کوردم کوردستانم ده                               
 وێت نانهرزم قهھیواى به                               

 تنم تا کوى قاف هى ڕده
 واف م تهکهجیھانى پ ده

 
 زافو الف و گه ب گاته به
 خیالف  یعدهم وهکهنه رتهشه

 
 یا بمرم یا بستنم ماف
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................................ 
 وێ کوردم کوردستانم ده                             
 وێت نانهرزم قهھیواى به                           

 
 مافى خوراو  وهستنمهده

 ت کراو بۆ نیشتیمانى له
 

 زگ سوتاو زاران دایکىھه
 زاران باوکى کوڕ کوژراوھه

 
 ئاو  ک گوڵ بهوه وهژنمهده

..................................... 
 وێ کوردم کوردستانم ده                                  
 وێ ت نانهرزم قهھیواى به                                  

 
 دکار سلى بهناھم نه

 کار ومهکهۆ لى دهک ھهوه
 

 خوار  چمهوى بۆى دهژر زه له
 م قوتار ئاسمان نایکه بچته

 
...................................... 
...................................... 

 
 وێ کوردم کوردستانم ده                                  
 وێت نانهرزم قهیواى بهھ                                  

 وارى ل ناھم جووقه
 ج دم  وتى پ به
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 کمخاکى خۆم بۆ خۆم ده

 ر و چم سوودى بزن ومه
 

 فرو فم  م بهچى دى نایده
..................................... 

 
 وێ کوردم کوردستانم ده                               
 وێت نانهرزم قهھیواى به                              

 
 م کهوتهو نه زنهى خهتاکه

 مده و فیت فیته هبۆکه به
 

 م کهنجى وتهر گهسه له
 م خه ک شاد و من دڵ بهخه

 
 م که خاکى خۆشم ئاواره

................................. 
 

 وێ کوردم کوردستانم ده                             
 وێ ت نانهرزم قهھیواى به                             

 
 تاوى ى ھه 1346
 ئاواره
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 ش بگیرىره

**************** 
 ى نوورى چاوم م ئههقه

 ناوم رگ و ھهى جهکزه
 

 ى ژیانمى مایهئه
 ى ھزى دڵ و گیانم ئه
 

 نگهو درهخه له ستهھه
  نگهمرۆ دم زۆر تهئه
 

  مینهدم زۆر ماته
  زام و برینه پر له

 
 کوردى  یم بهچیت پ ده

 وردى  زۆر به بینووسه
 

 نگ و باس ده وام زانیوه
 ناسى خوا نهندرمهس جه

 
 سى پنجى چل و سی له

 س  بژوێ س به ھاتنه
 

 ک خوى رگیان سپى وهبه
 شنى روى ترسنۆک چه

 
 برستانى دێ قه ینهگه

 ج ستبهیان گرت دهلیم)(سه
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 پ خواس میلیگرتیان سه که
 یاس ک ھهموو وهک ھهخه

 
 یشتن فیتى خۆ گه له
 ۆیشتن ڕ ایان کرد وڕ
 

 نو ئاالن  ینهھاتن گه
 ان کۆن و دان ڕگه

 
 گى ھار و برسی ک سهوه
 یان لیان پرسی رچى دھه

 
 ربهب خهو ناکاو  له
 ر ده ژوور ھاته کک لهیه
 

  قیرهو فهیزانى ئهنه
  شبگیرهو ره یهوزهحه که

 
 شى کوردانیزانى بهنه

  و زیندانه گرتن و کوشتنه
 

 ستودههمگ بۆی چوون دهک سهوه
 ست ستیان بههردووک دھه ،گرتیان

 
 خۆشی و شادمانى به

 ربانى سه ینهھاتن گه
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  و دوو نچیرهیرى ئهغه
 ستگیرهبوو دهسیان نهکه

 
 رچۆنى بوو مام پخواسھه

 الس س کردن خهده خۆى له
 

 دا خۆوى تریان پشئه
 تاغى مام کوخابۆ وه

 
 (اى کدخدا بیا پیش ) 
 ( بیا بیرون میندیش )

 
  ردانهم کوخا مهبه
  کانهو ج و مهرچوو لهده
 

 وهوى خۆى بردهزوو گره
  وهرچوو خۆى شاردهبۆى ده

 
 یانبهربهو تاکوو و شهئه

 ى دانورهت دهپیر و ئافره
 

  وهزۆریان ل پارانه
  وهدانهدیلیان وێ نه

 
  پاره بهرتیل و به به
 عیالج و چاره کرانه
 

 ستهبه ستیانى دههتا ب
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  ستهک خهژوور وه خستیاننه
 ند و چوونى پ ناوێ چه
 ڵ گزنگى تاوێ گهده
 

 سیرک ئهو یه ندرمهس جه
 پ و چیێ چهرخوا ھاتنه

 
 چوار خوارى چوار به ھاتنه

 و شار رهرگا به وتنهکه
 

 کى نو دێ ژن و پیاوخه
 کور و کچ و پیر و الو 

 
 تبارفهمات و خهموو ھه
 بار  کى تازیهک دییهوه
 

 رگیز خودایهم ھهبه
  ست نایهده شوکرى تۆم له

 
  ھا داناوهکوردت وه

  پیاوهــ ژن  ،نگانهبۆ ته
 

 مانتانى قارهئافره
 ک پیالن دایان نابوو یه

 
 و پیالنکى جوان  خشهنه
 الن رسهک داستانى ئهوه
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 م باپیررکى ماده ینهگه

 سیر پش خۆیان دابوو ئه
 

 پش پوور فاتمیان نارده
 مرخش مرخش  کردى به

 
 ن رى دهو به کورى منه

 ن دهتى مهزیهگباب ئهسه
 

 و تک نووسانتک ھان 
 سان اخون پک جۆخین کهوه
 

 کتر ھنا و بردزۆریان یه
 برد نه ترکیه ریان لهفهزه
 

 ى کشا تهعرهپوورم نه
 ت خرۆشا ھزى ئافره

 
 دار و گیر و ردهبه و بگره

 نار چوار که یدا بوو لهپه
 

 ن دهیگووت تیان ھهک دهیه
 ن ردهمیان پ بهزوو براکه

 
 م یکهر دهوت من ھهیگوک دهیه

 مکهب کوڕهتا رزگار 
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 یگووت ئاموزا گیانک دهیه
  ؟! زى ئرانرباتوو سهئه
 

 یگووت کورى خوشکهک دهیه
  لوم وا ویشکه بۆیه

 
 ى ئاموزا ئهیگووت ک دهیه
 پرووزا بۆت  رگم لهجه

 
 ھات خورشیدى کچى که
 ر و پرچى سه یدا لهده
 

 گیان  ھاوارى کرد دایه
 ژیان  ب مرادت کردم له

 
 پاش تۆ دایه له رتهشه

  و دونیایهم ئهرک کهته 
 

 نووم نه یهوم نهتا خه
 جووم یب نهبنشتم نه

 
 خۆمب نهتا برسیم نه

 رۆم رێ نه ومهکهتا نه
 

 ب ماستاور نهر ھهگهمه
 فر و ئاو نا ناخۆم بهده
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 ژارىر ھهبه ر لهگهمه
 ھرى مارى ژه م بهۆشت کهگ
 

 کرێچا ناخوم تا ت نه
 نرێ ناخوم تا دانهنان 

 
  موو باس وخواسهم ھهله

  ژاندارم بوون گژ و کاسه
 

 زار و پاش شین و گریه له
 دار  ستى دایهخورشید ده

 
 مانهژنى زه ک شرهوه

  یدانهى مهرگهگرتى جه
 

  رزهو ترس و لهژاندارم له
 وزهحه بیریان چۆوه له
 

 رردى سهد ف و دهسه به
 ر ده ست بردهده یان لهخۆ

 
 ژوورى دانیشتن چوونه

 نیشتن ک مریشک ل ھهوه
 

 مجار پوور فاتمى مردووئه
 توور خۆى الدا پهسهله
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 مردن  رزگارى بوو له

 کردن بۆ توتن پوه
 

 بوو واو نهداستانم ته
 م رۆژ ئاوا بوو کهداخه

 
  چۆل و بیابانهجم 
 خانهچرا و دیو نیمه

 
 لى خوشک و برایان گه
 م لتان کهننا دهمهته
 

 ى نزیک و دوورنوهئه
 قسیرم ببوورن ته له
 

 تاوىى ھه 1342
 ئاواره
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 سفى ئاالنوه
******************* 

 ى باغ و بستان ئاالن ئه
 ى کوردستان کهى ناوچهئه
 

 مین ر زهشتى سهھهى بهئه
 رین خشی جان ئافهى نهئه
 

 راوم شی خۆم گهمن به
 پش چاوم  جیھان ھاته

 
 ى تۆ چ شونمدى ونهنه
 رمن گه کوستان و له له
 

 ر دنىبهخۆشی له
 کا جوانى ز دهتا دڵ حه

 
 رچاو به رزن دتھه له

 لشاو و به موژ و دۆشا
 

 ردان)ت) و (به(گاک) و (تییه
 ردانڕ و ماڵ و وهجى مه

 
 کانى)ردهى (زهکهتوتنه

 نی ڕۆزمه= جغاره                قوربانى ن) بب(ڕۆزمه
 

 شھوور پیرى مه(پیر بابا) ، 
 نزیک و دوور ک لهخه
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 رمنگه یستان و لهکو له
 دن چن ،و پیلت دهرهبه
 

 وێ ھه ر بهبادار و سه
 وێس ناکهج وایان ده

 
 ) زناوهدان ب ( مهئاوه
 ک چاوههندى بهبهمه

 
 مازوو چنین  و لهکی له
 نینو پکه رکپهھه به
 

 کارى رزهدابی ھه به
 مبارىدونیای غه دوور له

 
 بورن و و رۆژ رادهشه
 چاو ترنو ست و دڵ ده
 

  مر)ه وى (خوارهخواره
 رهزن و مجی مه کۆنه

 
 رماو)زرێ) و ( گه) و (مهشکان(ئه

 غ و توتن و ئاون دهخاوه
 
 )بتووش(

********* 
  ى گونهبتووش باغچه

 ى بولبوالنهھالنه
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 کوڕ و کچ و الو و پیر 

 موو دخۆش و دگیرھه
 

 باغ و باغاتى جوانى 
 وز و کانىوت و حهمزگه

 
  وزهخت و سهدار و دره

 وزهئاوى ساردى ب قه
 

 ا دونیا دونیا بتھه
 یدا نابیان پهونه

 
 جۆر  جاتى جۆر بهموه

 رد وشین و ئاڵ و مۆرزه
 

 خۆش  زهشیرین و مزر و مه
 رخۆشست و سهن مهکهپیاو ده

 
 وستان ى ئاوى کهڕ خوڕخو

 انخوار بۆ نو بست دته
 

 و ى کهقاسپه ،ى بولبولچریکه
 ویان تاکوو شهبه ر لهھه

 
 ئاواز و سازى خۆش به

 جۆش و خرۆش دڵ دننه
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 رزىفر و بهبه شاخى به

 رزىر ئهسه روانتهده
 

  وى بتووشی)ال عه(مه
 ت ب تووشیحمهزار رهھه

 
  م خاک و ئاوهى ئهرۆه

  ن ناوهدونیا خاوه له
 

 م هقه به زمان نه به نه
 مسفى بکهناتوانم وه

 
 نى رمههتورک و فارس و ئ
 نىمهکورد و روم و یه

 
 زانى ناوى نه س نیهکه

 یانىبه له چم داوه
 

 راستى خۆشی بتووش به
 یش و نۆشیندى عهبهمه

 
 کرێمن دهحت بهدچۆن مه

 کرێم پ دهندهوهر ئهھه
 

 یادم  رناچى لهت دهقه
 ش دشادمندهوهر بهھه
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 نگین جوان و ره(مرگاسی) 

  ى ھاوین و جگه سازگار
 

  یرانهنگ و سهجى ئاھه
  دگیرى پیر و جوانه

 
 ى (دولکان) و (کانیالن)

 یرانى ب حهد دڵ دهسه
 

  )جاکه) و (رهپه(مشکهله
  مام حاجى پیاوى چاکه

 
 ) و (بالتان) ) و (دگه(بشکه

 )و (دیناران (شیرانیان )
  )رووى (دنیاران)،  (بناوهسه

  ن ناوهکى خاوهدیه
 
 
 
 

 بژوێ
********** 

  (بژوێ)  نۆبه یشتهگه
  جى زیکر و دین و تۆبه

 
 میندارئه ىمین)(شخ ئه

 وار خودا و خونده پیاوى
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 بانگ و ناو بوو ناو زۆر به
 گاى پیر و الو بوو قیبله

 
 وى ناسیبوو س ئهر کهھه

 فرى خودا ناسی بوو 
 

 ى خودا بوو ھرهپیت و به
 وى رژابوو ر زهبۆ سه

 
 ندى قشبهى نهرچاوهسه

 ندى ى چۆ بهوهم بهخۆزگه
 

 گۆرى ت لهحمهزار رهھه
 نۆرى  زدان ب چاوهیه
 

 وور)س ردهبه) و (( و  (موونه(قوه
 مووى خواروژوور زرێ ھهمه
 م (گۆجار) و (س کووزو)ھه
  ک چنار و مازووپه
 

 نجیر و ترێھه (گویز) له
 ناگوترێ ھند زۆره

 
 دان ب ر ئاوهھه(گرتکى) 

 دان ب ر خانهتا سهھه
 

 رى (گرتک)و به(کاوژان) له
 ک که رن موژى بهزۆ
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  دهنو گوزار سو لهھه
  ندهند و مههڕ و بژووهله
 

 ھارى شادىبژوێ به
 نادى  ئاالن بۆته له
 

 و بیست ماڵ بایه دسه
  مووى ئاڵ و وایهھه

 
 کور و کچ الو و پیر 

 موو زانا و ئاق و ژر ھه
 

  ندهخه م بهدهدخۆش و 
  ندهى گۆڤهشینى ونه

 
 یف و دڵ جوانکه پیرى به

 پان ند و سهمهوهده له
 

 المن موو شیرین کهھه
 فامن  ق و ھۆش وعه به
 

 ار کرزهکور کچى ھه
 ڵ و قومار فرى گۆنگه

 
 توند  ڵ والوى گورج و گۆ

 نو گوند ر چاو لهبه دنه
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 و پینگن  کوران شر

 کچان قازو و قورینگن
 

 وت و چنارکانى مزگه
 وارقی و خوندهال فهمه

 
 جوانن  بژوێ ر لهھه

 و شانن  شانه وهپکه
 

 تاکوو مابم بژووى ھه
 ر چاوم به ناچى لهال
 

 رى دونیا بم و سهبا له
 تۆ دنیا بم  ر لهگهئه
 

 التم  له ر پم وایهھه
 نگى خاک و پاتم ھاو ده

 
 سپرم خوات ده و جار بهئه

 خر و برم  به بژوی
 

 خۆش  یڵ ب بژوگه خوات له
 رامۆشم فهتکهنه رتهشه

  
 کان)شه(سنجووێ) و (دۆلی)  و  (ره

 ر سکانهھ بمبورن به
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 زانمده وندهر ئهھه

 توانمتا دهبم ھه
 

 داننو خانه ورهجى گه
 ن قۆناغ و ناننخاوه

 
 ر دنى به له(گروس) 

 رچنىک گووى سهوه
 

 وى و زارى نى زهخاوه
 نارىنجیر و ھهھه جی

 
 ى ھاوینانت ماتهته

 نارانتبباى ھهموره
 ى دڵ و گیانن زهمه
 پاننئاغا و سهشی به
 

 )سپی) و (مرگان)  و ( زوه(گه
  سوورى کروه شخه

 
  ى داوهورى (ئاالن)ده

 ر ببن ئاوایاخوا ھه
 

  سوور) ) و  (شخهال پیره(مه
 نور دى پر لهرقهدوو مه

 
 از و نیازن جگاى ڕ

 خوازندوعایان ل ده
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 نار و که موو گۆشهھه له
 و شارن دھات و له له
 

  ستهده ستهپۆل پۆل و ده
 ستهب ماندو و بوون و خه

 
 دوور  و پیلیان دن لهرهبه

 سوور) ر (شخهبه زیاتر له
 

 ھارانتى بهتایبه به
 پشتى و بارانکۆه به

  ورهچه و نانه کولره
 ورهو دهلشاون له به
 

 نگ زم و ئاھهبه زۆر جار به
 نگو کچى شۆخ و شه کوڕ

 
 ک هش بههستى ڕگرن دهده
 کهرد و سوور و چاو بهزه
 

 گرین س ھهده با لره
 ک بگرینهش بههبچین ڕ

 
 تاوى) ى ھه 1346الوژى ى گه 14(

  ئاواره
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 شتردهسهی ناوچهوانکى ھاوارى توتنه
*********************************************************** 

 ژارموانکى ھهتوتنه
 وى و زارمب خانوو و ب زه

 
 ر بزن و مه ب پوڵ و باغ ،

 رشه خرم نزیک له دوور له
 

  مندام رووت و برسییه
  ترسییهمه ژینم پر له

 
 دارم ردهده ،رز دارمقه
 کى دێ و شارم ى خهندهرمهشه

 
 کخهنو  بچمه وم نیهڕ

 کرگ و پو و ب کهب به
 

 ممبهته ک پى وایهخه
 م پهسپ و کار و چهب که

 
 شم هڕ م چارهم چ بکهبه
 شم و ب به رمانم زۆرهخه

 
  رى ساهگوتیان سه ر کهھه

 ى جووت و کشت و کاهواده
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 و بچووک  ورهخۆم و خزان ، گه

 ووکلکوو ھهریین وهپهڕاده
 

 وێ و له ین لرهڕپههدھه
 وێس کهکوو کارکمان دهبه
 

 ینب کارى و خشتیا قوڕه
 دڕینوى ھهیا جووت و زه

 
 وت گوڵ رکهده ھارهوا به
 گرێ بۆ شتخۆش ده جگه

 
 پاچ  به رهپمه گاسن به به
 قاچ بهچنگ و نینوک و  به
 

 ینکهى بژرین و خۆشی دهده
 ینڵ پهگهب دهڵ دهتکه

 
 رێ کده مجار تۆ شتى پئه
 گرێرى دهو چاڵ سهچیلکه به
 

 وێدوو رۆژ جارک ئاوى ده
 وێکهردهب و دهتا شین ده

 
  ند ناخۆش ووردهى چهبژار

 و کچى کورده ى کوڕپیشه
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 چاو  و ناچتهو و رۆژ خهشه
 وێ ئاوکهرم دهنگى بهکه

 
 م در بکه م بۆرهکهویهزه
 مکهک سیس ببن شتهوهنه
 

 ت و خه ردشیو برین و وه به
 رتپنج که گاتهکالن ده

 
 دان خاکاو کردن دراو ھه

 کوو کردنکور و کچ وه
 

 قاندن توتن چه ناخۆشه
 ماندنتروشکان پشت چهھه

 
 ى کهئاو داشتن سستى نه له

 ىکهنهگوورێ ووشکى تا ده
 

  ى پشک و بژار بهنۆره
 بژار په هرگ بجه

 
 وڵ کرا ئاو دراوا نو ک

 چاو کرا به وهدووره له
 

 وت ر کهدهى وهڕڕگهکو گه
 وتژنۆم شکا نوکم کهئه
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 بى کور ب و چاوى نوس ره
 نووسر نهسه زیادم له به
 

 دات ردى پرارم نهده
 چم داتنه سریم ب وکه نه
 

 توتن نووس بۆ خاترى خودا 
 دامنى گهبه وحمى بکهڕ
 

 نجى سام هڕ ى سووتینهمه
 ن کۆش مندامخاوه

 
 
 
 
 
 
 

 : توتن نووس
 

  وهشنمهى وهھه تازه
 وهبشمرى نایکوژنمه

 
 تم وهستى دهده من کار به

 تم دوژمنى خاک و میلله
 

 : وانتوتنه



28 
 

 www.gagesh.com  

  وهر پاڕامهبه زۆرى له
 وهدامهب پووڵ جوابى نه

  
 واو چل پوتى ته نووسی به

 رى دوابراو سه به پلهته
 

 سوار بوو رۆیى وههفیز به
 رۆیىنجههبۆ من جما ڕ

 
  رد و بهو جا بارین دهئه

 وانى ب سهبۆ توتنه
 

 ردى چاو ده رز و تا بهله به
 ر تاوتوتنى به کسیس بووم وه

  
 رمان وب خه ب پوڵ و پاره

 رمان وا و دهب دوکتۆر و ده
 

 زۆ و گه ه، کهش کرم و مه
 کۆ توتنى تایین بوون وه له
 

 ک خۆم سیس و داماو ویش وهئه
 فاف و ژاکاو چرچ و ب شه

 
 ژاریم بران خۆشى و ھهنه

 ردم گرانکارم زۆرن، ده
 

 پساندن ر سه ،چهو و چکهجوو
 داشکاندن ڕهل، تهبن په
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 کردنن پوههب چار داخ و

 شک کردنر تاودان وبهوه
 

 مباىلیس، شریت و حهته
 ى نیو مسقاىکهسار نهخه

 
 وا داگیرا، دانرا ئه
 رگیراى بارکردن وهتهپه
 

 خۆشی خۆشی دم شاده
 باده تس خۆرز بهخاون قه

 
  ندههڕم زۆر جوان و کهتوتنه

 ندهسهبۆن خۆش و باش و په
 

 م کهى بارى دهسبه رۆ و له وله
 م کهنو شارى ده وارید به

 
 کرێ چاکم ل ده دووخانیه

 برێ پووکى باشم پ ده
 

 وهرمهسه رزکى بهر قهھه
  وهرمهگه به وهمهیدهده 
 

 و کو  سرهجلک و پو ده
 و پوبرنج و رۆن بۆ چه
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 بۆ مام رچى پویستهھه

 بۆ خۆم و ژن و مندام
 

 رزانى ھه کرم بهمووى دهھه
 رجانى مه چاو جاران به له
 

 غد کمرز دار نیم نهقه
 رگ شمچی دى نام به

 
 )سابلى قهعه) ، (حاجى قادر(

 باب ڵ کهگهدهو چایی بنن 
 

 رنهر فهسهل لهھوت و لهشه
 ر تهب خه نووم بهخۆم دهده
 

 پوان  و بازاڕرۆژ تا شهبه
 م لدان دهقه وهفیزه به
 

 دووکان م دووکان بهڕگهده
 م جلکى بووکان کهودا دهسه

 
 شمینهرزى تاکوو پهده له
  نگینهر شت جوان و رهھه

 
 پرسم تى دهنرخ و قیمه

 ترسمچاو نه یهتوتنم ھه
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  ش تلى لیلیانهمندالی

  ما خۆشی خۆشیانه له
 

  وهتهڕگهشار ده باب له
 وهموو شتکمان بۆ دتهھه

  
 رامبوارد م جۆرهرۆژ به ده
 م خواردییرز نان و چاقه به
 

 نگ و خۆشم دڵ پر ئاھه
 فرۆشمم دهکهمرو توتنهئه
 

 وت رکهییس ودههئاغاى ڕ
 ت ور کهبهم وهى نۆرهئۆخه

 
 یز کراو توتن ڕ ردهفه ده
 چاو  نایهھه انوقیر شهبه له
 

 بۆ دیتن و چاو لکردن 
 رت و بو کردنمووى پهھه

 
 کاندن تهر و بنى ھهسه

 راندنکى ل وهنیویه
 

 ستاوم جى خۆ ھه منیش له
 ستاوم راوه یب زمان به
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 نگ گویم ده ناکاو ھاته له

 نگ دهک خهوه رگمجه داى له
 

 واگوزار  ن بهگوتى: لى ده
 پار له راپترهمساڵ خهئه
  

  وهکى ترش و تاهویهڕ به
 وهماه وهگوتى: زوو بگه

 
  رهسه سری لهپووتت کهده

  رهو به ب بنه بی ھنه
 

 دا نگ و سهم دهگویم گرت له که
 ببا ک موقهوێ وهق بووم لههڕ
 

 سان بهتاسان حهپاش تاوى 
 ترسان  له نگکى پده به
 

 زمان، ھاوارم کرد  ھاتمه
 ى ھاوار ى داد،  ئهگوتم ئه

 
 ردگار روهى پهگهڕ ى لهئه

 کۆ بوون درشت ووردلم وه
 

 رزدارم ییس قههئاغاى ڕ
 ژارمخۆشم برسیم ھهنه
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                                                                      مسام رزى ئهب قهھیچ نه

 قوتى خزان و مندام 
 

                                                                       م کهربابهن با ئهبمده
 مکهبابهقى چایى و کهحه

  
                                                                       وهمهم ، بی دهرازى بکه

 وهرم بب بۆ شار بمه
  

                                                                       یان بمگرن یان بمکوژن 
 گرنر ھهسه ریم لهسهیان که

 
 ى خودا رگه خشن لهبمبه
 بۆ دادگا  رجیم نیهخه

 
                                                                    چوقامدهرزم ھههلدهھه
 رما توقامسه راندى بهنه
 
 

 : ییسره
 

 او دڕ ردهرمى پهى ب شهئه
 ى چنگى پیسى گو ئه
 

و نگ نهدهبئاب بی ب 
 زووئاره م بهدهدهتت ھه
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 ن که ریده لره دا کوڕینه

 نرى کهده، شار بهک لرهنه
 

 ڕاندمریان پهده شنهم چهبه
 فاندممى سایان ڕرھهبه
 

 ربابرز و ئهن قهدزى خاوه به
 باب چى و کهب پووی قاوه

 
 وهالره ملم بۆ نایه

 وهنو شاره وتم لهرکهده
  

  وهچاوى پ گریانه به
  وهک بریانهکى وهد به
 

 خاو و خزان نو  وهھاتمه
 زان  ڕک بارانى گهوه
 

 ژارىووتى و ھهفرمسکى ڕ
 بارى چاوى گشتمان ده له
 
 
 
 
 

 وانتوتنه
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 م باجت ى بدهدوژمن تا که

 خت و تاجت رێ تهرگهک وهده
 

 ى جووترانرزران ئهى وهئه
 وانى ماڵ وران ى توتنهئه
 

 ک زوبان ک دڵ و یهیه با به
 مان یباتى شگیرخه به
 

 ین وڵ دهتا دوا پشوو ھه
 ین دهھه و رژمهق دهشه

 
  وتنهرکهگگرتن ھۆی سهیه
 وتنهستکهى دهبات رگهخه

 
 ک بگرین کبین و یهر یهگهئه
 کدا بژین بمرین ڵ یهگهله
 

 وینکهر دهبین و سهزاڵ ده
 وین بین و نانهدهرز به
 

 الى ب وچان قهوڵ و تهھه
 ب ماندوو بوون و پشوو دان

 
  زگارى یهى ڕڕگه تاقه
  رى رۆژى شادییهھنه

 
 ز) 1964تاوى (ى ھه1342
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 ئاواره
 
 

 ىساواکه کوردک بۆ کۆرپه ى دایکهالی الیه
************************************************************* 

 ئارامى گیانم ، م کهکۆرپه رۆه
 ى ژیانم ى گوزارى باغچهخونچه

 
 مى ژینم رھهم بهکهر گۆشهجگه
 ئایین و دینم ، ت و مام روهسه

 
 بیناى چاوانم ، وژمم ھز و ته

 وانم زمى رۆژ و شهنگى بهھاوده
 

  ھانهبه گرهگرى مهگیان مه رۆه
  یانهى بهربه نگهبنوو دره

 
 ى ساوایهکۆرپه ى الی الیهھه

 نایهتۆ ھه ى بهو چاوهکویر ب ئه
 

 بابهرگم کهگرى جهند تۆ دهرچهھه
 من بۆ تۆ چۆنم تۆش بۆ من وابه

 
 وانم تۆ شاگوى باغ من باغه

 توانم تا دهکشم ھهنازت ده
 

 وێسرهى دى دهو کاتهدایک ئه
 وێرکهم وهبخهى ساواى کۆرپه که
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 ى زارىندهخه ى لو بهبزه یان به
 گۆڕیان کا گریان و زارى  ئاڵ و

 
  ى ساوایهکۆرپه ى الى الیهھه
 ى دایهگیانم تاقانه زات لهقه

 
 منداى ووردى  کهتا ئستاھه
 مامى بستانى کوردى ف و نهخه

 
 باى باڵ ت داوهشلکى ناسکى نه

 ت وخاڵو خه ڕپه هکردوورت نهده
 

 تب ھۆش و تاقه، ب زمان و بیر 
 ت و زاقه گریه ى بهکهمبارم دهغه

 
 ىده ھیواى دوا رۆژم سا م بهبه
 ى ده با نجم بههگیان ڕ ى رۆهکهنه
 

 ى ساوایهکۆرپه ى الى الیهھه
  وت نایهبۆچ خه نگهبنوو دره

 
 اکت ک باب و کوه ھیوام زۆر پته

 و خاکت  وهتهربازى نهسه ببیه
 

 دڵ گیان و به م بهکهوت دهخبه
 ى س ھیچ بکه له ى بترسی وکهنه
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 تر بی  و دڵ چاو ،وارزانا و خۆینده

 پنگ وشر بی نگانهرۆژى ته
 

 ن ھۆش و بیر الوکى گورج و خاوه
 کۆت و زنجیر  له ،ندبه ترسی لهنه
 

  الی الیه رۆه ى الى الیهھه
  ى دایهتاقانه بنوو درنگه

 
 شرى  کورم تۆ کوردى تۆ بچوه

 ى ئازا و دلرى ى کاوهوهتهنه
 

 کار س وباب و باپیرت خزم و که
 تى وئازار ینهمه زۆریان کشاوه

 
 بۆ پارزگارى نامووس و مایان 

 گۆپایان ست وده ستاوهوهت نهقه
 

 زبهترس و نهنه ،وان بهک ئهتۆش وه
 سفهوى قهک کهنه،  بازى کوى به

 
 الی الیه رۆه ى الى الیهھه

  ست تۆ دایهده ھیواى دوا رۆژم له 
 
 

رانی تکۆشه سپاس و پزانین لهڕی وپهئهڵ گهش دهڕی گاگهماپه       
ال زن، مهری مهکانی تکۆشهھۆنراوه وهشانازییه نگ)، بهڕی(گیاڕهماپه

 .وهکاتهئاواره، بو ده
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 شڕی گاگهماپه                                              
 
 


