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 الدجه
 
 

 الد!جه رهوه
 ئیمانم. تاکوو بزانی چۆنه ت بکهت لهموو لهگیانم ھه رهوه
 الد!تۆ جهئه
 ربنی ئسکانم،ر دهگهئه
 زیزانم،عهر چاوم بکوژی گشت بهر بنی لهگهئه
 ھی،وه به
 خاکی پاکی کوردستان، به
 شیمانم..تیش نام پهمن کوردم قهئه
 

 الد !جه رهوه
 دکار !ی خونمژی بهئه رهوه
 ستۆم گوریسی دارئه یهتوانی بیخهده
 بۆ من ، شانازییه وهئه
 بۆمن.. رزییهربهسه وه، ئه ی ناکوژی ئیمانموهبه
 

 الد !جه رهوه
 ی دوژمنی بداد !ئه رهوه
 ی بۆچی ناکوژی ؟لی ، ئهعتهرچی مهبهله
 گۆڕا بۆچی نامنژی؟ زیندوویی له به
 ،م کۆت و زنجیرهم بهسهقه
 ،خسیرهرچی دیل و یهھه به
 ئاواتم ، به
 ئیمانم ، به
 یمانم ،په به
 ،وهڕی ئاواتی کوژرا ی لهو کوردهخونی پاکی ئه به
 ، خونینه م خاکهم بهسهقه
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 ،شواوه م ژینهم بهسهقه
 ربنی چاوانم ، ر دهگهئه
 ر بشکنی ئسکانم ،گهئه
 ھی ،وه به
 خاکی پاکی کودستان، به
 شیمانمتیش نام پهن کوردم قهئم
 

 1959تاران                                             
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 بۆمباران
 
 

 نگ ،وکی بدههش
 نگ،زهوهتاریک ، شه

 و،شه ھارهبه به
 و،نگ کاتی خهدره

 دێ دامرکاوبوو..
 

 ل،ی قهجار جار قه
 ی دار و باخ،بنه له

 نگی کوندک،یا ده
 الی شاخ و داخ،له

 ی گورگک،یا لووره
 ل و گرد،الی تهله

 برد..نو الده نگی دیان لهبیده
 دار،جار جار دوو لک 

 ک دوو ددار،ر وهھه
 کرد..یان دهریان وک دنا سرتهسه

 پاش تاوکی دی ،
 مرد..وت و دهکهکی دی ، دهیهگه

 
 پژاند،می دهماڵ خهشه بای پیره

 برژاند،دی ده
 کوژاند..ر گۆڕی مردووی دهمی سهشه

 
 و بوو،شه

 م بوو،ماته
 ھات،و دهدوی شه
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 ھشت..می ج دههکوشت و خی دهبزه
 ش، ئاسمانی ڕه

 بشت..می دادهی گوند تهچواچوه له
 یای،می واھی و خهناکاو خه له
 دی ھات..دێ وه له
 ی ئاوات..شی دایک، مرد کۆرپهباوه له
 باران، ک ڕژنهه

 و بۆمبا، گولله
 ر دێ دھات..بۆ سه

 
 دانی،ئاوه دێ ، نه ین نهسبه

 کانی، باخ ، نه پیاو، نه ژن ، نه نه
 مابوو..ھیچی نه

 دۆک، م لهبه
 نو دوو کوان، له

 م،گۆڕستان بوو پ شین و ماته
 م،م و خهخودای ته

 ھات و پ مشت،ده
 ڕشت..خمی ل ده

 
 1959تاران                                                 
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 سلركهڕهپه
 نهنگت ھه! دهسلركهڕهپه

 منهی ژاكاوی دڵ بخهخونچه
 كۆت و زنجیر کوو من نیی بهتۆ وه

 خسیررووی یهگه ھاواری باو له
 ستراو نییندی و پ بهئازادی ، به

 دراو نییخۆتا تھه ماه له
 رمن و كوستانگه وهخولیتهده
 خاكی كوردستان یکهر و خوار دهسه
 ڕی شار و چیا و الدێگهده

 چۆڵ و الڕێ ئاوا و له ئاگای له
 نی ھیچ ماكا تۆ بگانه له

 چیر كوێ دهلی بۆ ھهئاشنای گه
 رخۆشی دنی ی سهو چریكهسا به

 الونیل دهمگرتووی گهدی خه
 لی داماوم ب بزانم گه

 ش كراومش بهنیشتمانی به له
 یفن ؟ شادن ؟ دخۆشن؟کهچۆنن؟ به

 جۆش ؟ روا لهشنی دی من ھهچه
 باتمامی خهب بزانم نه

 دی ھات ؟؟ ئاوات وه ری ھناوهبه
 خونی ؟ی بۆم ده! كه سلرهڕهپه

 دونی ؟ی دم دهی كهب وازم ئه
 نهنگت ھه نازدارم ! دهمه

  خاری دم بشكنهی جهشووشه
 وهرزنهیام بلهی خهردهپه

 وهی ساوای دڵ بالونهكۆرپه
 

 1960تاران                                        
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 ژاكه
 
 

 م !کهژاهكه
 م !کهیاهخه
 ڕابرێ ، زار ھندهھه

 ..کانمهستهونی بهیای تۆ ھهر خهھشت ھه
 ..انمهت ھومدی نیو ژیکهمزهبیری خۆشی ناز و خه

 م !کهالنی گیانهرمهگه
 م !جوانھکه

 .. ڕی دوو كۆتری جوانی چاوتهچاوه
 یای پووچ و خاوتهئۆگری خه دم كه

 دا..زووی تۆ لدهئاره ر بهھه
 م !کهژیانه

 م!کهالنهدوای مگه ی لههكورپه رخهبه
 ڕی ژیانمی ،وپهئه گوتت كه بیرتهھیچ له
 اسمانمی ،ی ئستره

 یانمی ؟ربهمای بهشه
 گوم !
 دم !

 زوو.. ؟واری ئارهڕۆیی بۆ ھهیامان دهخهبیرتهله
 فا ،ژر نم، نمی وه له

 می ،ر دهسه ھاتهی دهبزه
 زوو.. ؟ھاری ئارهگوی به

 ک ،یهركهشنی دهچه وست بیری تۆ لهئه
 ن،ر دهبهالتنم وهڕی ھه

 م ،داوی خه له
 چنگی مردن .. له

 م !کهویستهخۆشه
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 م ..دهخۆ فریو ده
 بم.ست دهزووی تۆ مهئاره م بهدهخۆ فریو ده

 کی وا ،ستییهمه ئاخ .. چ خۆشه
 بیر بردن ،بۆ له له
 بیر كردن ..بۆ له له
 

 1961تاران                                        
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 گوناھـ
 

 واركی خۆشنگ، ھهبدهوكی شه
 رچاكی ڕازداری خامۆشداری سه

 ماڵی شهسروه ری بهک وهالیهگه
 یارمی خهنه به ر جوووهسبه

 ی كرد :ال سرتهگه
 رنگهستن ، دهـ گه

 یان بدنگهبابی بههتا كه
 وهلک كۆ بوونه ری بۆ سرتهپه

 وهدوو ، لک جوێ بوونه ر بوو بهسبه
 دیکتریان دهئاوڕک یه جار جار به
 خرچی تا جاركی دیگوناھـ ! به

 
 1963تاران                                                    
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 خۆ فرۆش
 

 ک ،جیه ر کاتهھه
 شونک ، م لهردهھه
 ستی،مه و بهر شهھه

 میوانی نونک..
 

*** 
 نیاتهس و بکه

 م ،دیلی داوی خه
 وگارڕۆژگاری شه
 میۆگری ماته

 
*** 
 ھاتیو نهرهبه
 پش چتهده

 تاوانبار نییه
 کشتاوان ده

 
*** 

 ی مانگهتریفه
 الواننو که له
 ی جوانهمامهشه

 ستی الوانبۆ ده
 

*** 
 جامی ژیانه

 م شکاوهبه
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 ک بگرێ ؟یه تازه
 ..یای خاوهخه

 
*** 

 یبینیڕۆژێ ده
 ڕ بووڕپهگوک په

  :ک دهیه ک بهیه
 س چوو !ده ویش لهــ ئه

 
 1963تاران                                        
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 یاڵخه
 

 یاك بوو ..خه
 نووسمگوتم : با چاره

 بۆ من باب و باپیرم ــ دایناوه نووسکیکهــ چاره
 بگۆڕم ،

 م ،تکی ده
 .. مالی به

 
*** 
 یاک بوو..خه

 نی ژینی داھاتووم ،ردهگوتم : با به
 لالج ــنسووری ھهکوو مهــ وه
 م ، لالجی بدهھه له

 م ..الی ده
 

*** 
 یاک بوو ..خه
 یاکی جوان و پاک و پحرۆز بوو..خه
 ، مک ویرغهده
 ، رمهمک نهده
 مک پتاو ،ده

 کوتام ،
 انج ..و ئامرهڕۆییم به

 زم، ر ڕێ نابهسه رمم بتهردی سار و گهندی بهرچهگوتم : ھه
 ردم ..مه

 
*** 
 یاک بوو..خه
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 م وابوو ،یای دونکهخه
 ب ئاخۆ .. ؟ین چۆن دهسبه

 
 1964 زیندانی قزڵ قه                                                    
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 ڵداوه
 

 ،و ب نووره ، تاریک وهشه
 ،زاه وهشه

 ، ژیان تاه
 ، ھومدم کۆشکی خاپووره

 
*** 
 دیر،ی ئاوی ھهھاژه نه
 م ، ی چهخوڕه نه
 ی کانیاوی ڕوون ، تهسره نه
 تیس ماون..و قهسامی شه ی گشتی لهده
 مشۆ ،کان ئهری چیرۆکهپه
 .. نخسیر و داماوهوا یهندی ب تروسکایی شهبه له
 

*** 
 ش ،کونی ڕه ت ئاسمانی مل بهنانهته
 وکانی دا ،ستیرهی مردنی ئهپرسه له

 ،رژینهم بۆ وی پهو خه می داگرتووهخه
 ..ما شینهژ و ل و چهرگی کهنو جه له
 ، م ھاواریان کورتهبه
 .. ن ژینهرچی پی دهھه ت ب لهعنه، له ر ژین وایهگهئه
 
*** 

 ،، تاریک و ب نووره وهشه
 نگا ،زه وهگۆماوی شه ل لهی مهجریوه

 ڵ ھاواری من خنکا ..گه له
 ی ئاسنینی دوی شادی کوژنجهپه به
 کانی سازی قرتان ..واوی تلهته
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 ی زریان ،وتنی کزهوژمی شادی فهته
 لی کووژاند،می ھیوای گهشه
 زاران داخی ب ئامان ، ھه
ی برژاند..دی برژاند، د 
 

*** 
 

 ، ، تاریک و ب نووره وهشه
  یتانهزمی شهرگی تاریکی دا بهجه له
 نۆشانه ریکی بادهوتن خهرکهستی سهمشۆ مهئه که
 ی ویو ھاوپیاه یفهرمی کهرگهوا سهئه

 دامی خون ڕژهسه دهم سهنۆنی ئه
 ، ھیتلر،نگیز، نۆنروحی ئاتیال، چه که
 نگ و داماوهب ده هو داوهی ئهندهنو ئسک و پرووسکی گه له

 .. جوویانه سرتن، جووه ریکی سرتهخه
 

*** 
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 شاری خامۆشان
 

 ی شاری خامۆشان ،کووچه تاقه
 ، رمهپۆتینکی نهخۆه
 ، رمه، گه ڕۆی ھاوینهقرچی نیوهقرچه

 ، چۆڵ و ب ئاواییه
 .. ھاتوچۆی تدا نییه مژهزۆر له

 منی ڕبوار ،ئه
 خوار ، ت دتهڕومه قم تک تک لهئاره

 ت ،کهیکوتم ماندوو شهده
 پش . . چمهده

 کش.. ی گیانم دهسووتن، دهتاو دنیا دهخۆره
 ک ،پیه جگه

 ک ،خشی ڕیهنه بتهمنت و دهج ده
 رم ،و گهتیشکی داخ  کی سووتاو بهڕیه
 رم ، پوتکی نه خۆه

*** 
 ر چاوبه ماک دتهڕزه

 ر نیشتوو،سهتۆز له
 س چوو ..ده له
 کدا ڕمیو ، مردوو ..ر یهسهرک و دیواری بهده

 ئاخرین ماڵ :
 کاول و وران و ڕوخاو ،

 سووتاو ، کی نیوهیهچاوه
 گیا ، تک دراو ، کی ئیشک ، بیهباخچه

 نگ ،چۆڵ و بده
 نگ ،مات و ب ڕه

 رکی ژینی داخراو ،ده
 بوو .. کۆشکی ئاواتی منی ئاوارهمکی ردهسه



17 
 

 www.gagesh.com  

*** 
 ی شاری خامۆشان ،کوچه تاقه
 ، رمهپۆتینکی نهخۆه
 ، رمه، گه ڕۆی ھاوینهنیوه

 ک ،شونی پیه
 ک ،خشی ڕیهنه

 ، رهیادگاری ئاخرین میوانی شا
 خون :م دهدوور ... کوندک خه

 .. ؟ مجارهئه ک ڕبواره م ڕگایهـ ئاخۆ له
 1966ھاباد مه                                                  
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 تاریکی و نوور
 

 تۆ جوانی !ئه
 تۆ گیانی !ئه
 یانانی !ر بهمای بهی شهتۆ سروهئه
 شکۆی کوستانی کوردانی ..! ننی خاوهک دیمهتۆ وهئه
*** 
 تاوم ،ر ھهمن دارکی ویشک و ڕووتی بهئه
 من کۆشککی ڕوخاوم ،ئه
 ج ماوم..به

**** 
 م گرتووم ،من کوستانی تهئه
 وتووم ،پ کهله
 ڕۆ ماوم ،نجهنووسا ڕهرینی چارهربهشتی بهده له
 و و داماوم،سراما بهزیندانی خه وینی تۆ لهزنجیری ئه به
 نی عیشقت پشووب بووم ،ندهڕژدی به له
 م پ بووم ..خه له
*** 
 س چوو !ده ی لهباریکه ی کۆترهم ! ئهکهتۆ دخوازهئه
 ی ژینی ڕابردوو،ر پاساری کۆشکی پ ترووسکهسه له
 کانت دا ..ی باهققهشه ڕزا ، لهی گهردهڵ زهگه له
 ستا ..بهم و زیندانی ھهی خهنو ئاده ت ھشتم لهجداماوی به به

 لک دوورین .. ندهمن و تۆ چه
 کوو تاریکی و نوورین ..وه
 

 1975میاندواو                                                             
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 ! یه مهمه
 

 م ،کهیاهخه
 کانتا ،چاوهگۆمی  له لیسمییهسیرکی تهئه
 م ،کهیاهخه
 ، یهروشکهکه
 دا ..با ده می دم بهی خهکهپۆلهشه
 یای من ،خه
 یانمی ،ربهبۆنی پنگی به تۆی کهئه
 گیانمی ، تۆ کهئه

 تۆ !م ئهژیانمی ، به
 ت ،کهیاڵ و بیر و ڕایهخه
 ، رستییهسیری خۆ پهئه
 فا ،جامی جوانی و جه له

 .. ستییهکی نۆش و مهریخه
 زانی سوور ..من خهھاری و ئهتۆ بهئه
 چم..ھار دهو بهرهمن بهئه
 .. تهخهرد و سهزانی زهو خهرهقاوی تۆ بهچی شهکه

 می ژیانی خۆت و خۆم ،رزی دووھهوه وچان بگره
 تۆم ،من ئهمن ، ئهتۆ ئهئه
 م !کهیاهخه
 ! یهمهوابوو ھه که
 ! یه مهمه
 بۆ دی کۆی من ، ت لهکهچاوه که
 .. ی ـ ه، مه یهشئهنه میشهھه
 ! یه مهمه

 نووسی تۆ و من ،بواری چاره
 ، یهڕوانی ئمهچاوه مژهله
 .. ! یه مهمه
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 ماوایی
 
 

 ی ئاگرین !! بووکی دم ! خونچه وریلهھه
 یانی ژین !ربهوین ! بهئه ستنی نادیاریبه
 و !کهشنی باڕهوت چهڕه ی بههژیکه ی یارهئه
 و !نی گی نو تاریکایی شهدیمه ی جوانهئه

 الت ، دوا جار دمه
 فات..تۆ و وهئیدی ئه

 ڕۆم ،نیم، دهوتهق ڕهبهشه ئوارێ ڕوو له
 شۆم..خۆم ده ستم لهده
 ، ڕی منههل چاوشۆڕشی گه مۆکهئه

 ، نگاری دوژمنهرهریکی بهلم، خهگه ڕابوه
 م ؟و بکهخهمنیش خۆ دهب ئه! چۆن ده وریلهھه
 م ؟و بکهشنی کهفریو چه فر، بهنو به ر بنمهسه

 ڕۆم ،ڕۆم ، دهخۆ نا ، ده
 شۆم ..خۆم ده ستم لهده

 ، تهخهرم ، دوور و سهفهڕی سه ھاتهھات و نه
 ، تهینه، مه ، شوانهژارییه، ھهناخۆشییه

 ، مهسته، ئه، ڕژده ژه، کهواره، له درهھه
 ، مه، خ و چه ، نشوه، دونده النه، ته ختهسه
 وێ ،رکهختی سهی سهوهگه ی لهسهو که! ئه وریلهھه
 وێ ..، نانهو پیاوهئه
 ! ! لو قوته ندهنیگا مه ! ! دفنه وریلهھه
 ! مکوتهنگی مهب ده، به ! بمدونه مکوژهمه

 بم.. ستی بادهبا مه چاوی من به چاوت ده
 ک ،یهماوه وا دیاره

 و چیام کو و ئهر ئهسهبم، لهک دهبابرده
 بم..خسیری با ، دهیه
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 ، ژاتهئۆگری چاوی که با دڵ که
 ، هیاتستی خهمه

 بۆ جاری ئاخرین ،
 وین ،ستی ئاگرینی ئهبهھه

 تۆ بکات .. ش بهپشکه
 فات ..تۆ و وهئیدی ئه

 
 1979الوژی چیا گه                                   


