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 ر کوردمھه
 

 مای خۆم ری یان لهدهربهده به
 ئران و ڕۆم ب ، لهرهخاکی عه له

 جاڵ بمبم، ڕووت و ڕه کۆک و پۆشته
 ماڵ بم قات ب، ورانه کۆشکم ده

 ندانڕزگار بم، شادان و خهئازا و 
 سووچی زیندان مل له یان زنجیر له

 ساغ بم جح بم، بگرم گوێ سوانان
 خۆشخاناننه یان زار و نزار له

 ختی خونکاریر تهسه دانیشم له
 ژاریم ھهکۆنان بکه یان له

 ڕی کورد و کوردستان کوردم و له
 ستانر دهسهپناوم و گیان له ر لهسه

 مرمکوردی ده ژیم، بهکوردی ده هب
 برمرامی قهم وهیدهکوردی ده به
 وهبمهکوردی دیسان زیندوو ده به
 وهچمهدهو دنیاش بۆ کورد ت ھهله
 

              *** 
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 نامرادک

 
 کچان، نازداران ورهکان، گهالوه
 کان، ددارانڕهران، دتهدلبه

 ڕۆن تاوێ بمنن لرهمه ده
 فاتحایکی بخونن خره

 ژار نژراوهھه م گۆڕهنو ئه له
 فای کشاوهجه ڕی ئوه زۆر له

 فیدای خۆشیی کورد ژینی خۆی کرد به
 ناکامی مرد ڕی ئازادی به له

 ندئازادیو سه تۆ خودا کات که
 ندقهکانو ھهزی خونمژهگهڕه

 الما الدا چی بهرکیژ و کوڕ ھه
 برم داداقه پم ب و پای به

 ستهتی مردن ھهسیهژار بهی ھهئه
 ستهربهت سهکهنهوتهب مه موژده

 
             *** 
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 1954 ورهسوندکی گه

 
 ڕن چی کرکارهو ڕاپهخه له
 یارهکی ئهمۆ یهکار ئه چنهمه
 بنرن بۆ نزی و دوورر بهخه

 کی سوورن ئایهکهبن، ھهکۆ وه
 ر شانسهرێ ب کوتکی لهئاسنگه

 م پانرێ خۆی و داسکی دهنجبهڕه
 وری ئا سروودی جژن ده له
 رز تکا ببژن :نگی بهئاھه به
 

             *** 
 زۆر دار پیسی پارهرمایهی سهئه

 ونخۆرش، زگزلی خش، دهسپی له
 ل، ترسنۆک ، خویزهوهڵ ، تهمبهته

 ر کۆمای زیبانبانکی نوستووی سه
 بی !کوژی ، دهنگ دهی تا کهتاکه
 کی !فرۆشی ، دهت دهو پارهبه ئمه

 ق بژمو و ڕۆژ ئارهچۆن من شه
 چژم !وری و شیرنی نهت تامی چهقه

 م نانبهنم چن بم ، شک نهچۆن گه
 زان !ڕاست ده به مهینک ئهچ د
 راترسهسکاری من ب کۆشک و سهده
 من بب قات ! وێ لهچی ج خهکه
 رتان من چنیم ڕستمریری بهحه

 ر خۆمم چنیم !کرد ھه م پۆشتهئوه
 رک و کورسیی دارتاش بم ب دهتاکه

 رپ وبرسی ؟جۆ و جوتر بم ب ده
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 ی فرمسکی ژن و مندامتاکه
 ند سامنجی چهقی ڕژتووی ڕهارهئ

 ی !کهرخۆش دهق خۆت سهئاره ی بهدهده
 ی !کهی خۆت بھۆش دهکهخۆش دهمن نه

 ورهپچ و ده ی زام دنیا بهئه
 : روهگه م سوندهئه و ببیه رزهبله

 
              *** 

 
 یاری ئهکهژنهم جهکهیه سوندم به
 ی چینی کرکارھز سوندم به
 چرچ و لۆچی ناوچاوم سوندم به

 شاوم، القی سوواومستی قهده
 شنوهکوتک ده و باسکهسوندم به
 ڕفنی کۆڵ دهو پشتهسوندم به

 قوڕ شانی به داس ، به گاسن، به به
 ی شهچۆغه کی کۆن ، بهستهپه به

 ردی ب ناناننگی زهڕه سوندم به
 کۆنان و لهنووستوی شه هسوندم ب

 
                   *** 

 زنشۆڕشگری ئۆکتۆبری مه به
 زنرگیز نابهوانانی ھهپاه

 پارزگارانی ستالینگراد
 گیانفیدایانی سۆڤیاتی ئازاد

 چین الوی کۆریا، به سوندم به
 نگی الوانی ڤتمینبر و زهزه به
 ندا ڕزاوبهی لهو توونسیانهبه
 ڕمبی ماوماو نگی، بهزه ندم بهسو
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 نگینغدای کرد ڕهی پردی بهو خونهبه
 شرینڕینی کانوون و تهڕاپه به
 دنیادا ی ناوی کرد لهو توودهبه
 ھابادامه ی کوژران لهوانهبه

 بارزانی چۆڵ کراو سوتاو سوندم به
 ت ، خرو و خۆشناوقودسی و عیززه به

 المکۆتری سه ئاشتی ، سوند به
 وامردهژین و خۆشیی گشتی و به به

 ناگرمست ھهھیچ سات و کات ده
 مرمستنم یان بۆی دهق دهیان ھه

 ناور"ویت زه" ماکارسی" ، " داالس" ، " ده
 ، ب خرڕینیان ب سوودهمانگ وه به

 زار "کای" و " سینگمان ڕی"ی ھهردهتم به
 دی ھنمهر دهئاواتی دوا ڕۆژ ھه

 بۆمبای میکرۆب و ھیدرۆژ ، ئاتۆم
 گۆم تھاومهملت و ده مهیخهده
 ک زاھیدی و شاتش وهھندی دیکه ده

 الی پیساوات *یار و مهنووری و به
 فری پاربه بوونه وهھاکا توانه

 ھزی کرکار دارهرپایهھه
 گوڕ و تاوه الفاوی مژوو به

 الوه هخاتپیسی و پ و پووش ده
 ر گۆڕی زۆردارانسهگرین لهزم دهبه

 ژارانجژنی ھه بتهدنیا ده
........................................................... 

 .پیساوا، والتی پاکستانه ژار له* پیساوا : نیازی مامۆستا ھه
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 كوڕیژار بۆ شركۆی ئامۆژگاریی ھه

 
 ویست و ژیرمشركۆ كوڕی خۆشه

 زاخای مژیم و ھۆش و بیرم
 

 زی دڵ و گیانمگهپنج و ڕه
 ی ژیانمكهقی باخهی شهخونچه

 
 ن مناڵ و كایمهته ھشتا به

 رییم دوازدا سایدهربهک دهوه
 

 ژاریكوڕی منی ھه ندهرچهھه
 نادیاری ژارهدوا ڕۆژی ھه

 
 ر دێسهیت بهپاشی چ لم ڕوون نییه

 ردێمه ببیه ل پتهھیوام گه
 

 كار و چاپک و زیتردكی بهمه
 ی و بزانی تۆ چیتبیرێ بكه

 
 ت بزانی چۆنهكهلهردی گهده

 ند برینی كۆنهوێ چهركهبۆت ده
 

 ت ژیاوهزار و سهھه خانی له
 چۆن دوواوه ئمه له و كاتهئه
 

 چوون تیشسسه وت لهفتا و حهحه
 مردوون كوردی ئمه وهپشتر له
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 یان بوو میری بۆ خۆھه م كهودهئه
 ڵ و پۆڕایه پساوه مۆ كهئه
 

 پشكی تورک و تاران مهودهبووین ئه
 جاران خراپترین له زۆر ئسته

 
 وروپایهژیانی ئه وتت كهنه

 و چرایهتری شه بۆ تۆ نییه
 

 نیشتمانی ئمه له بگانه
 نانی ئمه ون بههتر و قه

 
 موو كور و كوتر و برسیخۆمان ھه

 ترسیڵ مهگهویش دهژین كورت و ئه
 

 زمانی خۆ بخونین ناب به
 نینک ھهیهناسهھه ناش كه

 
 الوان زار لهزار ھهھه كوژران به

 تاوان ئازادی خوازی ببووه
 

 شتاه م ژیانهر ئهسهش لهئسته
 شئاه خونه ش ڕژتنی ھندهپا
 

 زانی دایهوی نهخه ر لهكورد ھه
 رایهیان گ و ھهوهر پكهھه
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 ویستهخۆ نه رستهپه بگانه

 بیسته ڕ و نهزی كهگهبۆ ھاوڕه
 

 یارنكتری دوژمن و نهبۆ یه
 بارنری تا بی لهبۆ نۆكه

 
 خانی پی ژیاوه كه و چاخهئه
 ر دراوهسهرا لهھه رموویهفه

 
 ند چرووكینوهزار ئهھه وستكه

 رازوو سووكینتای ته بۆ پو له
 

 خون پیت و نیوکرچی دهخۆ ھه
 شیوک لیش لهل و گهكه چتهو دهئه
 

 كوردی بدوێ ر بهھه كه رمهالی شه
 خوێ نهبۆگه شی مهڕهبۆ چاره

 
 وهنگی پشزه ن مل بهخۆی ناوده

 وكوو كهسی دژت وهده ت داتهده
 

 سركهكار و باری ھه له زۆرزانه
 سو به ژیانی خۆی نییه ئاگای له

 
 سک و سوور و شیننموو كهنگن ھهڕه

 بیننم دهكه تی زۆر بهكوردایه
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 رروهیان ھونه ری كوردهك ھۆنه

 رتوور و گزه له م باییترهكه
 

 م درۆیهمهئه وهكهوا بیر مه
 بابی تۆیه بۆ ڕاستی نموونه

 
 سی و نۆ ساڵ ییهگه وهكاتم ئه

 پار پتر ژیان تاڵ له ر ساهھه
 

 ری ژیانم ڕووپه دخۆشی له
 زانمی دهكهناوه یهر ھندهھه

 
 نیشتمانی خۆمم له ئاواره
 ژینی دۆمم خواز بهئاواته

 
 س و دڵ پ و پرژارمواده

 دارمرده، دهژاریی ھهربارسه
 

 کجیه ک و لهدیه له ر مانگهھه
 کخویهمیوانی خانه ر ڕۆژهھه

 
 دادی بۆ بنرم رك نییهده
 شرمخۆمی ل وه ردێ نییهھه

 
 گوناه و سووچم تییهكوردایه

 سووچمساچم و دهک مۆم دهوه
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 رووی ڕوونھیچ ده نیمه كه ندهرچهھه
 ردوونڕانی گهڕێ گهگههر دژ دھه

 
 داوهر نهھومدێ به ستم لهده

 ند و داوهپسانی به چاوم له
 

 ش دێڕۆژی ڕه دووا به پم وایه
 ش دێباو و ڕۆژی مه زۆر ناچ كه

 
 رد و كوڵ بمده جا با پتریش به

 دڵ بم با ڕووت و كۆڵ و داخ له
 

 كۆ بلم وه ژارهپه د ھندهسه
 خۆ بربهب ڕۆژێ سهر دههكورد ھ

 
 ژر گ ژاری بچمهھه با من به

 ر چسهگوڵ له بن بهكورد ڕۆژێ ده
 

 مڕۆه تۆیه تكام له ھنده رھه
 مم ش و شۆهئه كه ڕوانهمه

 
 ژار بیمنیش كز و ھه زۆرتر له

 بار بیب یار و نزار و لو به
 

 هلت بكۆش، بۆ گه بهس مهربهده
 ، خۆشهر بنۆشه سهھراوی لهژه
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 باوكی تۆ چلۆن بوو شونی بگره

 ردی بمرهمه ژی ، بهمه حیزانه
 

          *** 
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 من و بولبول

 
 ی درینکهی یارهبولبول ئه

 ی دندووک زینخونچیالنه
 ژاریردی زووم بۆ ھهھاوفه

 دداری ھاوڕی پشووم له
 پایزی پار ! بیرت دێوه
 ردیی دارشت و زهشپۆشیی دهڕه

 با دیبوو ! ت لهو گڤه گژه
 رمی شادی بوووای پش تهھه
 ڕزانی گهیدا خشپهده
 رگی ئازیزانری مهبهخه
 ستژن و بای نرگزی مهبه
 ستدا پ پهی گزرهگره له

 رد و سووری زهو مالقه سوسنه
 ندوورهی تچیلهستهده بوونه
 فری درشت و وردبه کلوه

 کرد !وی کفن دهر زهچۆن سه
 شلی ڕووڕه، قهبوومه  کوونده

 شکردن بهپووریان دهلهکه
 سیومن و تۆ برسی و ب په

 کونج خزیو، ب بژیو له
 بانگ و ھاوار گریاین بهده

 ھار، بۆ گول ، بۆ بهبۆ خونچه
 

               *** 
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 ر واناب !تا سهمگوت ھهده

 یی خوا بزهبه چاوت له
 مایبای شه له بوانه

 رمای ڕامایی سهرمایهسه
 رمایهداری سهرمایهسه

 ر مایهو ب سه رمایهب سه
 ی بارانی ئازاریڕژنه

 زستان باری ئازار بوو له
 حووتا وتن لهدوو پۆلوو که

 ڕیشی سپی چالن سووتا
 وارانی ھهرمهرد و گرمیی ھهگه

 ورانشۆڕش بوو گۆڕیان ده
 ی وردی گرد و خوناوکهرزهته

 ی سپی کردچاوی کوه
 زووی پیرژن کوژاوهته

 ج مای ناوه ئاویان له
 کۆشکی کاوڕی وتهڕۆژ که

 ربیگیسکی مسیان بۆ سه
 نگی زوی بۆقانده به
 ی دناسک تۆقانوچاوهسه

 ھارانسووری به قوڕاوه
 دارانردهبۆ ده رمانهده

 و چاڵ ڕای مای پووش و چیلکه
 ب خاون ب ماڵو ده جژنه
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 ندماوهزه

 
 ردی زینهی زهورۆزهنه
 لوان ببینه ردی لهزه
 نوی دهزه ناز پ لهبه
 نکهورۆز پدهو نهرهبه
 ی ھناوهموژده زیزهگه

 ند و خاوهیکی گیابهپهپش 
 ھارێر بمن شای بهھه

 جارێ دوو بووکان دن به
 ورۆزهوان بووکی نهرخهئه
 نیسان پیرۆزه شت لهده

 و خۆشیی دنه ندهگۆوه
 نگی گونهو ئاھه زمهبه

 مای شا ب شایلۆغان له
 ب چی ب و چی تا ب !ده
 گوزاران له یرێ بکهسه

 تیپی ناسک و نازدارانتیپ، 
 رد و عابیسک و سوور و زهکه

 ننابییی و شین و عهقاوه
 شباتی و کاڵ و ئاڵ و گهنه

 شوش و ڕهسپی و مۆر و بنه
 ییمبهڕۆنیاسی و خاکی و په
 ییبۆر و سپات و سوورمه

 نگی خوا کردنی ڕهڕازاوه
 گردن ندهماوهر زهو سهله

 و گوڵ ر و مالۆچهنبهسۆسه
 ک و الوالو و سونبوڵمیخه
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 زی یارانک کهڵ بوون وهتکه
 ی دداران لک ھان ونه

 هیبوون و ھهکۆڕی به
 کن نرگزی چاو کاه له

 ڕۆنهو بژان و به سوسنه
 ردوو بۆنهی ھهشهو گه شهنه
 م کاشوور و گۆزروانلهکه

 ر وان !بهکوا جوان بکۆخ له
 نگشۆخ و شهباسی ھهالله

 نگو ڕهحه ر دا بهبهی لهتافته
 رد ، گالخهیدی پاتۆڵ زهسه

 قازیاخه گرێ لهچاو داده
 رزندی ی با بهو مه دۆریه
 رزد تهی سهو جاتره ڕهشاته

 دارر گوینگهی سهیدووکهسه
 ی چاو و زارر نوشتهندهسپهئه
 بۆن خۆشن و ڕیحانه عنانه
 فرۆشنده و ناوهلهتران حه

 داوهکو بن چادری ھه
 وستاوهناز ھهڕواس به

 ژنی ببینهو به وشهنهوه
 ! نینهو نازه ند خشپیلهچه

 گرتووه ڕهسوه گوی له
 ر خوار کردووهسهملی له
 نازداره پوولهو پهچاو له

 ! کارهرزهند دوو دڵ و ھهچه
 ی ژوانهمڵ شهگهو لهشه به
 وری گونهده ڕۆژ له به
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         *** 
 وری نیسانھه له گوێ بگره

 گرم و ھۆڕ دیسان وتۆتهكه
 خرۆش و جۆشه به دڵ خۆشه
 پۆشه وزهشتی سهزاوای ده

 رسه كا لهگوو پژن ده
 رمهو كه خشن سینهینهده

 مالقه تارای بۆ نارد له
 تاقه وایكه بۆی چنیوه

 نرهو كه بابوونه گوه له
 ڕ و شلرهشپهھرۆ و شه

 نگهرهی پ پهڕ گوارهشستپه
 ماس تنۆكی ئاونگهئه

  چی بیزایه له ملوانه
 زایهڕهپ چنوور و به

 *نیشانی یار ڕۆژی ماره
 ھارهبه میشهی ھهلزگه

 یاقووتی خاشخاشی تدا
 ك دا ! ی بهختهو بهجا خوا ئه

.............................................. 
 کردنی بووک.کردن ، ڕۆژی نیشانه= ڕۆژی ماره * ماره
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 ریرانكهسه

 
 ر الوهھه یری بووک لهبۆ سه

 رناوهری دهگیا و گژ سه
 ، كاردوو، پنگنگر، كوڕادهكه

 ز و شنگ، تیسوێ ، ھهپرپره
 هه، كووزكهتاوو، تۆه

 هو ڕیزه قهقچهو چه لووشه
 كۆکو ئاه و ترشۆكه پۆكه

 و مۆرد و كفۆک رخهگوێ به
 نگرتكی ڕهو زه قورینگانه

 نگربهو خوشلیک و غه تایشكه
 ناغسپه، ئهكشهمكووک، ڕه

 رباغتیز و گلم بهئاقه
 مایهت كارگی كهنانهته

 ماشایهر بۆ تهده ھاته
 ڕووگرژ و بن ناخۆشه چی

 نار و گۆشهكه خراونه
 اوهواڵ می تاڵ ب ھهكرهكه

 ركی مار ڕواوهده سیر له
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 مای دارانهسه

 
 ی پاش بارانزرینه كۆلكه
 بۆ پشوازیی یاران تاقه
 ری ئاواندر خوڕهی ھهھاژه

 الوک بژی بووک و زاوان
 ر، بیی و چناروڵ و سنۆبهسه
 ھاری بای بهرامهبهی مه به
 ژننرخۆشن خۆ ڕادهسه

 ردننكتر وهیه ش لهباوه
 و ب ووژهداری سو و ھه

 رمیسی و خۆخ ، بادام و ھهقه
 ری كوووكانژر سبه له

 بووكان د تازهسه له جوانتر
 ز و گوز و چاووکكفر و گه

 الووکن و بهگوز و بووز ، به
 توو سپیندار و گالس و

 ڕووو به موكانهمازوو، ده
 ر الوهھه له س گیرانهده
 م باوهده ن بهكهما دهسه
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 زمی بادارانهبه

 
 ستهن بهو سروو ده سوڕه

 ستهده گ بهدمبه داركوتكه
 دوڕنا زوڕنای خۆی ھناوه

 ھۆی جۆش داوهپوو دهپه
 وهخولتهده زه ردهزه
 وهی نایلتهی دهوهئه

 پاساری الوی گوێ سوانان
 ی خۆشخوانانناو ڕیزه ھاته

 شمشای كوڕكوڕ توڕاندیه
 مایخۆی ل ھه شالقه

 چنهو گۆریه گا و قوتهبه
 پۆپنهو چووڕه وردهھه

 دیالن وتنهقومری و پۆڕ كه
 زانوتک باش دهڕه سوسكه

 ناز خۆی نواندبه سمهندهكه
 ی شكاندرهی تاق تاقكهتۆبه

 كایهستی کهده ش لهش بهڕه
 ی الیهقاژوو ماسیگره

 وهكهقانگ ، زڕهدۆی سووره
 وهوزی گرتهرسهبۆرچین سه
 رچۆپی كشنو سهكۆتر و كه

 پشن ر لهھه میشهشۆخ ھه
 ی ناو ئاوانشاھۆی سوفیلكه

 گاوان بۆته وهریهو سهله
 سریلهو  شینكههكاسه

 سووچ و سیله ڕوانن لهده
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 لهچووزه ش بهشینه مۆزه
 لهلوهھه گولكی خستۆته

 یان و ئوارانك بهكلهله
 پی سواراندا س تهلده

 پۆل پۆل به سلركهڕهپه
 چۆل دێ و له له ڕمبازیانه

 ی ماک و زایهو كاره باڕه
 مایهسه مای ھنایهسه

 عاسمانقاز و قورینگی 
 رانسه ڕیز دنه ڕیز به

 مننرسامن بۆی ڕادهسه
 شنن وهر ڕادهباڵ و سه

 قر و بازی خانگ، سهباشووی به
 ڕالنق ، شمقاڕ و تهڕهكمهچه
 كو ڕینهھن پهۆ و شهھه

 نو بته زۆردار ڕی نییه
 رتلركتران سیسارک و خهده

 ڵ و زگزلچهخونتان كه
 نگوینهی مشهخۆشی خۆش

 مژینهھه ی شیرهنگهجه
 نگینیسهخۆی دێ ده ر لهھه
 و شانشینی یری شانهسه
 ی گوڵ و گوووكانچژه له

 ی دووكانش گۆشهئاخنی شه
 لكی شین و سوورهی پهپوخته

 شیرن و سپیی ناو پلووره
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 یشتنی بولبولمراد گه به

 
 نگلهی چهكهنگخۆشهی دهجا ئه

 نگناو و دهی بهكهژهبو
 ناو بادار و گوالهله
 تاهی تۆ بهنیا جگهته

 وهگوڵ ئامزی گرتۆته
 وهخۆی ڕازاندۆته خونچه

 ر چ چاكراوهسهجت له
  داخراوهی گهڕهبه

 ی گوبارانداران ئاماده
 لت پیرۆز دیداری یاران

 كامی دت ییتهوا تۆ گه
 گوت دیداریبه شاد به

 توانیتا ده بچریكنه
 رانیكامه به بخونه

 سروودی جژنی ئازادی
 نامرادی ڕزگاری له
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 وهجوێ بوونه

 
 ممھاوده مایاوا كۆنه

 ردمئاھی سه با دوور بی له
 ر ژیان تامتۆ خۆش ، من ھه

 ھاوام ناتوانی ببیه
 جم بھیبه واباشه

 شون خی ر خۆم و بم لهھه
 كجار گرانهردی من یههد

 رمانهداییم بۆ دهوهھه
 مدونه، مه وهمكولنهمه

 دركنهسووتاوم پم مه
 یارت جوانتر گوی من له

 گوڵ خانومانتر یارم له
 
 

 ! ند جوانهچه
 

 شالوژی گهمانگ و ڕۆژ، گه
 شوی ڕهشه گی ئاگری به

 نگنگاوڕهبۆنی خۆش، گوی ڕه
 نگشیعر و خۆشیی دهباریكیی 

 ی شوانون، فیكهرشهنگی سهزه
 ج ژوان ماچ له ی وردهخشپه

 ئاوی كانی تیشكی مانگ له
 یانیبای بهی شنهسروه

 وێكه ی خاسهدوور قاسپه له
 وێڵ شهوهنازی بووكی ھه
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 ، شینی خاڵسپیاییی سینه
 سووراییی كوم و لوی ئاڵ

 وشیی موردن و ڕهردیی گهزه
 م و گوشادیی ڕوونگیی دهته

 پۆڕاستیی كه نیهسافیی ھه
 برۆی ئهوانهن ، كهچای چه

 ی برژانگستیی چاو، قوالپهمه
 ر الجانگسهم لهرچهی پهسایه

 م ، بندیی باخیی مه
 ما له ی تاقانهگاه

 ر ئاوسه ڕ لهردپهی زهیردهزه
 ر تاوبهی باران لهپرووشه

 درندازی ھهو چاوئه ڕهخو
 بازی ئاسک ، ئاوازی بلور

 ھاراننمی بهی گهروشكهكه
 سارانپه فری ھاون لهبه

 شتخشی دهنی كو و نهدیمه
 شتھهتا بهھه وهر لرهھه
 رچی جواننرچی خۆشن ھهھه

 ی جوانیی كوردستاننكۆیله
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 جی ئازایان

 
 كوردستان جی گوردی كوردان

 ردانبهشردڕ و نه یبشه
 ھابادشت و مهردهالنكی زه

 ختی شاھانی مادپایته
 وییخوسرهجگای تاجی كه

 ویموو زهبووی باجی ھه كه
 مرز و ڕۆستهیدانی گودهمه

 مكۆشكی دداری زین و مه
 ڕبازی بارامی چۆبین

 رھاد و شیرینج ڕازی فه
 ریدوون و كاوهزار فهھه
 و ناوههل داوهری ھهسه
 تی كۆن و نوێڕۆژھه له
 و بدوێ مژوو بنۆڕه له
 ن كوردی ئازاوهالیه له

 ! كراوهو داغ نه ك ساغ ماوه
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 كانیوانهپاه ھندك له

 
 فا بارزانیقازی، مسته

 وسی سانیشخ قادر و غه
 لیعیدی وهئیحسان، شخ سه

 لیحمودی داری كهشخ مه
 نیردهسمكۆ، خانی ئه

 سوارانی بابانیشۆڕه
 پاشای سۆران، میری بۆتان

 ی كۆتانن زۆران، كهخاوه
 لی جان پۆدبازو میر عه

 یسم و قوبادغانم و ده
 بوموسلیمی خوراسانی

 یوبی و ساسانیندی و ئهزه
 شری شوانكارهردهئه
 و نزارهند شركن لهچه
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 كانیبوژه ھندك له

 
 و خانی سوی و بكهولهمه

 شانیردهحوی و بهنالی و مه
 كوردی و گۆران و جزیری

 ریریمدی یو حهحاجی و حه
 یاره مردی گردیپیره
 و گوزارهند خونچكن لهچه
 نو خاكهندی ئهك تۆ فرزهوه

 نو ئاو و خاكهبولبولی ئه
 
 

 رچگوی سه
 

 یارم یهو كوردستانهئه
 ژارمو و ھه بۆ وییه

 نشت و كوهو دهئه رمدلبه
 نوت و ز و زوهو پ نهئه
 تهمباری ڕۆژھهعه كه
 و فوراته جلهی دهرچاوهسه

 رزی ویربهبۆ كوانی سه
 ویكا نهردهعاسمان سه

 شتیھهو ھۆریی به فریشته
 شتییرانی پ دهسه دنه

 ونارای دنیایهداری كه
 كوی دگر و خۆش نومایه

 وڵ و لق و پۆپهگشت تك
 رتۆپهكوردستان گوی سه
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 ش !ختی ڕهبه خ لهائ
 

 سهرهردوون تهم گهئاخ چبكه
 سهمۆ بكهكوردستان ئه

 ستی توركانهخسیری دهیه
 داگیركراوی ئرانه

 خۆرتیی مارملكهیان پاپه
 زۆر ن بهیبهتی ڕۆھاتوون ده

 ڵقهڵ و ڕوی و چهگۆڵ و ده
 ڵجی فیل و كه لهوزن گهده

 کهروشک و دهفسۆس و كه
 کهبورجی به النیان كرد له

 تۆپیون و مشكه مهمشهشه
 ردار خزیونی سهقه له
 قالوهجی خانزادی شه له

 ڕ ئیخ دراوهوشتری گه
 ڕێرگهختت وهک تهلهک فهده

 ڕێگهختت ھهبه ئاگر له
 توركی حیز، تریاكیی ئران

 ر دلرانسه نكارن لهخو
 پنگی ڕازی كوردستان 

 ستانمی دهی ڕۆستهوهتهنه
 پ زینی خانی لهپاشماوه

 نگی دی خویندیلی چه
 ونخه ت بهنانهك دی ته

 ون !بن حیزان كهئازا وه
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 فریودرام

 
 ندند و بهزه ردم بهكوردی مه
 ندمهكه وتمهكهدهھاسان نه

 زی بردمكی ھرهدووبه
 ك و نینۆكی كردمشخ چه

 ستی گرێ دامالی پیس، دهمه
 لكاوی فێ دامبۆ ناو زه

 نجا ھزی ئیستیعماریئه
 كجارییه پای پدادام به

 نوقمی قوڕی دیلی كردم
 الن ڕۆژیی بردمدزی گه

 رگی شارستانیناو بهله
 مزانیناو ئینسانی، نه به

 ندی دیموقراتیتا ڕووبه
 قاتی * دی بوو به الچوو ڕووم

 غ و دانمده وتهكوللۆ كه
 خۆم بردی تانمر بهھه
 كوردكی زل كرد ند زۆهچه

 گری ناموسیان بۆ شل كرد
 ند قۆشک سازی كردنچه به
 ندی ویستی لی بردنرچهھه
 نم و جۆ و توتن و دراومگه

 لشاوم وتی بهز و نه
 ركووک وتی كرماشان و كهنه

 بووک نی كردهنده" له" ستی 
 ختیاریھی " رمان " و به

 دیاریبۆ " وال ستریت" چوو به
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 ناورویت زهو ده سهلهده
 فر مۆی ئمهپه گولكن به

 رچیلرچیی مل چرچی مام چهچه
 فیل نان و ڕۆنم بوونه به

 ـــــــــــــــــــــ
(قاتی)  یی دیموقراتی حروفی (ڕوم دی)ی ل الچ، وشه* وشه

 .وهمنتهده
 

           *** 
 
 زمانم 
 

 زمانم ل داگیر كرا
 مشک و دم خورا ، برا

 خونیان مژیم، گۆشتیان خواردم
 سپاردمیان ئهسه ئسكیان به

 الكمی كهنیوه الی توركه
 لووالكم ربوونهم بهجهعه

 وێشی خۆی دهبیش بهعاره
 وێپک لهقه پک لرهقه
 مک دهعات و یهک سهیه ر لهھه
 مجهبم و توركیشم و عهرهعه

 ن توركی كوانیپم ده
 یتانی حتان و شهقه یان له

 كه مژوومان یهك دهیه
 كهنگ مهر بشت خۆم دهگهئه
 

*** 
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 ن !كهیاڵ دهخه

 
 ردده زار ھندهھه م بهبه

 ردبه له ریان داوهنامرم، سه
 مردمبانیپاڵ نه به من
 كردمنگیزخان قی نهچه
 فۆنزنهلیبی چوون، مرد گهسه

 ک خۆنروهھه وهزیاده كورد به
 ھنامی نهبنهباس لهشا عه

 ر مامبا بوو من ھه تۆزی به
 ڕوه خورام ، دهشر نه به
 كلكی خوی! م خوا ؟ ھای بهده
 ل گرانهل خواردن گهگه

 مانهی ئهۆهنایبا ڕیخ
 د ساڵ جوورابم، خورابمسه

 زم نابم رگیز ھهقورسم ھه
 پاروكم چی و دڕكاوی

 ناویبم ھهك بمخوا ده
 ردنمر دهچاویان ڕا سه له
 روا نامنمر ھهتاسهھه
 ناب وهر بن سهرخ ھهبه

 یدا بڕۆژک دێ شاخی په
 ڕێگهگۆڕێ و دهوی دهزه
 ڕێووپهڕ م دنتهردهھه
 ڕانهرخ و خول و گهو چهله

 شی كوردانهسوڕكیش به
 وهخولتهو منیش دهرهبه

 وهش دتهی گورزی مهنۆره



32 
 

 www.gagesh.com  

 رخی بیستهم چهله خوازهنه
 ی دنیای كمۆنیستهگاه

 یهڕێ و شونی لینین ھه
 یهسۆڤتستان و چین ھه

 رزی كركاریئای به
 ی ڕزگاریموژده ھناویه

 تكی ڕۆژھهملیار خه به
 تئیستعمار ھه ئازا له

 مریكا كردچین داری بۆ ئه
 كا كرد ری پ لهی سهللهكه
 ئینگلیزی گالو رخهند چهچه

 ھندی تان كرد و چپاو
 ڕفاندی ، كاندی ، ساندی

 ی گاندیدیتت چۆن كۆمه
 شی ڕستنته ڕۆژو، به به
 !كلكی خستن  ی دهكهنهته

 ندی چاندسۆكارنۆ ھۆه
 ی دڕاندرانسهھیندوچین فه

 و بایهب ئه وهو كونهله
 ؟! لكی منیش نایهچۆن ھه
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 مكهشۆڕش ده

 
 ڕیمھاكا دیت منیش ڕاپه

 خوڕیم، گوڕیم ، چیم ، دڕیم
 ی دڵ پۆپان و پاهسه
 چۆ شار و الدێ، له له

 سده سار شان ، داس به كوتک له
 سر كهشۆڕشی ھه هبتده

 شرن خوی و قزهخۆ وه
 رچی حیز و دزهبمرێ ھه

 ردنمچنگ زۆردار ده ک لهچه
 شكنمری دهنق بكا سه

 بمڕیشی ڕیخنی شخ ده
 دڕمال زگ دهالی البهمه

 كوردی ب ئابوو زۆه
 ڕووی بهر ھۆرهسه نرمهده

 مكهش دهڕووی گوندی خۆران ڕه
 مكهش دهیان دابهویئاو و زه

 كیژ و الوی جووتران له
 ی شرانوهوانی نهپاه

 ھزی كوردستان پك دنم
 ستنمدوژمن ده له تۆه

 كوش، گلدم، ئولدمبگا و مه
 م كوردم، تناگه یا یوممه

 وهڕشتهك خواردوومی ده
 وهدرتهك لی دام لی ده

 گورگان كیاری پۆستم له
 ریان یار و دۆستمبۆ ب زۆ



34 
 

 www.gagesh.com  

 كوو منش بوون وهویش ب بهئه
 ویش خونی مژتوون دوژمنئه

 ئیستیعمار روهدوژمنی گه
 مار ی شینهت كوژهڕۆژھه

 رمرموو چهی چهردم خۆرهمه
 رمیی و شهشووره ش لهب به

 بی چاکڵ تورک و عارهگه له
 لی ئرانی باش و پاکگه
 ردننک وهدی یهقه ست لهده

 ردنینی ئیستیعمار دهڕیشه
 ژارانزیای خونمژی ھهحه
 بارانردهین بهكهل دهگه به
 كوچچه داس به ر و گوی بهسه
 جنن چ كوڕ چ كچبن دهده

 ونیش ببینین خهڕێ ناده
 مینر زهسه زل بوو له كه

 وهو خهین ئهكهرام دهلی حه
 هوگی ھار چل شهرگی سهمه

 سپرێكام ھزی ده پشت به
 شرێ !خۆی ل وه كوێ ماوه

 رچیلو چه سهلهی دههكووده
 دیل یان گرین بهده ئمه

 ھارابه ك گیسكی مس لهوه
 دارا ین بهكهبن كلكیان ده

 ین بژاركهنیشتمانمان ده
 ژارر ھهسهبن لهخونمژ ده
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 زمهی بهجا نۆره

 
 نگینمڕه نگیئای س ڕه

 بینمرزان دهی بهپۆپه له
 وهكتهشهرێ و دهلهده
 وهبتهردم ساڕژ دهده

 گیانم نامن برین له
 زوون دنست گۆشتهم و دهده
 یارانكوریی نه م بهدهوهئه

 ھارانی بهلوهگشت خاكه
 ر ساڵزگاری و سهبۆ جژنی ڕه

 ی كورد و كوڕ و كاڵكیژۆه
 ستانرزان و چاومهبابه

 موو الی كوردستانھه دن له
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 كوێ ؟ * كوێ و له له

 
 زیز ، بتلیس و ماردینعه له

 كس و كلس و عیفرینزارا و مه
 نجانزهڕۆم ، ئهرزهرسیم ، ئهده

 زید و سعرد و وانبایه
 و بۆستان و دارنده التییهمه

 كر و جزیرا و پاۆدیاربه
 ماكۆمرگ و مووش و چوه

 یفی و ساریقامیشكنج و كه
 رعیشنتاب و مهک و عهسوره

 نگاررباسی و ژهو ده عامووده
 ب پیناررهتا قامیشلی و عه

 رپووت، خهروون ، ئۆرفهندهسكهئه
 ، كووت ، مووس، عمارهقرهعه

 میدیاد، ئامد، دھۆک، زاخۆ
 ولر و كۆركووک، ھهكفری، كه

 پنجوین ،بجههواندز، ھهڕه
 قینلی و تووز و خانهندهمه

 ویسر و خوسرهكرند و قه
 ویھلهر پهندهر و بهشووشته

 ھانھبهم و بهیلهر و دهندهبه
 ھانماباد و ئیسفهخوره

 یمانسجیدسولهر ، مهالیهمه
 ركانسوتان ئاباد و توسه

 دانمه، ھهھری كورد ، سنهشه
 ورامانقز ھهكرماشان، سه

 تا شنۆ شت و بانهردهسه
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 مان و خۆتا ورم و دیله
 لماسو شاپوور و سه دهغهنه
 ر ئاوی ئاراسردوو بهھه له

 میاندواو، شاھین دژ ، بۆكانی
 یمانیھاباد و سولهمه

................................................ 
 .كوردستانی داناوه بهژار ، ھهدا ھاتووه ندهم بهله ر شاركی له* ھه

 
 
 
 
 
 

 ! ر دایهبهچییان له
 

 رگی ئاڵ و واوهبه به
 ناویان باوه ر چۆن لهھه

 وا و پاتۆڵشاڵ و شاپک، كه
 ک فشوفۆڵنگ و نفهجل ته

 و جامانی دهكوومی سوور، شه
 بان خۆمانیی لهپلهته
 کستهجی و پهرهوای شۆڕ، فهكه

 کو كورته بامرادخانی و عه
 ی بۆتانیكنجی دوجامه

 نگوچكی شۆڕی سۆرانی ئه
 ی گرژاڵرپی سپی و چۆغهده
 واڵھه بنهش دهوش و كهكه

 موو شۆخ و الوهل ھهكوڕگه
 چاوهبۆ كچانیان چاوه
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 جل و خشی كیژان

 
 م و زارازار ڕندێ و شهھه
 ک و خارارتاپا خامهسه

 رچینمبهو كراسی كه سایه
 نینوشی و نازهزار ڕهھه هل

 و گلگله تارهلک و قهپه
 زو، پشتند شله رهمبهكه

 و بازن و خخاڵ رهالسه
 ئاڵ ر و سوخمهخمهی مهكلۆجه

 لیسم و الگیرهتۆق و ته
 لیره رۆک ، ملوانكهگۆبه
 رزیلهک و دهو كرمه گواره
 نگوستیلهند و ئهكبهمیخه

 ندی قۆڵبازووبهڵ ، مایهحه
 نگوڵو مه و قاش، خرینگه لووله

 ، پاوانهردانهرموور، گهبه
 رزانهو له و پپه سسه

 ئۆیه سماڵ بهزم شۆڕ، دهخه
 دابی كۆیه كالوز به
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 ڕكپهند جۆر ھهچه

 
 رنبهگوعه یرچنارسه له

 ر *نبهر كانی مام قهسه یان له
 ڵ خالهد ال ھسه دیتت له

 الپی و ھۆزی و مهڕاست و چه
 و س پیی و شخانی ڕۆینه

 جیدخانیدووپی چۆمی مه
................................................................ 

ئستا  ھاباد، کهمه ک بوو لهیرانگایهران = سهمبهکانی مام قه
 .ی ل ساز کراوهرهخانوبه

 
 

 زم گانبه
 

 ندانبه یگن بهنگخۆش دهده
 ندانلی خهیران، عهجهمهحه

 مۆردی و ڕهر تۆفیق، گهتایه
 شۆڵ و كوڕۆیس و ڕهكاوه

 گوێ جهڵ، مهد گۆزهحمهئه
 و مامل وحاجیله المهھه
 م خانلماس، مریهو ئه وزیهفه
 یراننیج حهسرین شیروان، مهنه

 ركوریمهرشین، كهسالق، سه
 بلور مامی سوانیش به

 وهفهده رمابردوو بهسه
 وهفهر سهبه خول بهدهھه
 وریم، قادری ئهال كهمه
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 وھه سووچ له س لهركهھه
 واڵگه گ بهتار و دنبه به

 مان و شمشاڵو كه لهچووزه
 نبوورته زیدی بهالوی یه

 متووردیالن جۆش دا ساز و سه
 مهخۆنادۆ و خهن شلده

 مهم دهھۆڵ و زوڕنا دهده
 
 

 ندهو گۆوهی لهھه
 

 کهش بهزمی ڕهبه بتهده
 کیه ن بهگهكر دهشیر و شه

 ست كوشینهده كانهڵ تهھه
 ڕك خشینه ڕانه ڕان به

 شمای زولفی تاتاییڕه
 سمی خورمایی  درن لهده

 ران سمهقی سپی و ئهئاره
 راننجهر گۆی خهسه نهتكده

 لواننكهر كوم و تهخوی سه
 سوانكرهنو شه ڕژتهده

 رشالنمهخۆبادانی كه
 كالن ی چاو بهچاوبكنه

 رزانمكی بابهی مهرزهله
 رزانن ھهكهخر و خۆشی ده

 رزی پانی بهرمهل خهگه به
 رزرزنن دی عهلهده
 کلهر شینی سپی بهسهله

 کلهفه ک لهلهن مهكهشت ده
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 كی پچهی خ و مهفهكه
 ن قكهر دهسهخن كهھه

 مان !وان دهله كیه ك به
 مانمه رنهس بهده لهكوڕ ھه

 مهند خۆش ڕابورن كهرچهھه
 مهقهو له چ ڕۆژی لۆمه

 تاه موو ژینهو ھهدوای ئه
 ساهند م چهرد چژتنی ئهده

 چژنچژی ئازادی ده
 ڕژنم دهخه كوڵ و كۆ به

 وهنهكهكتر دهدڵ بۆ یه
 وهنهكه ن بهكهده سرته
 نینڕن و الون و نازهدڵ ته
 ر چ نیننین ھهو پكه سرته

 و جیهله و ڕۆژه،م، لهو دهله
 ماچ و مووچیش عافووی لیه

 ی مندانو تریقه زیقه
 سان ی كۆنهكهو كۆ حیلكه

 دایك و بابی كیژ و الوان
 چاوان دونن بهكتر دهیه
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 ھاواڵ وهبینهده

 
 م سازمودهبولبول منیش ئه

 دخوازم م بهگهك تۆ دهوه
 ژرایم می ھهوێ تهڕهده
 و زاریم ناه م لهكهس دهبه
 بژمی دداری دهستهبه

 نژمڕژم، گوڵ دهدوڕ ده
 سندی ئازادیم پهدهده

 شادی داخنم له دنیایه
 چریكنمڵ تۆ دا دهگهده
 خونمی خۆمت پ دهستهبه
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 یهكهستهش بهمهئه

 
 ی نیشتمانمكوردستان ئه

 ھزی دڵ ، ئارامی گیانم
 ربندی و شانازیجی سه
 خوازێ دخوازیتا دڵ ده

 گوی پشكوتووی ب پاییز
 رگیزھه ێرسیس ناب و ناوه

 ستم ، بیرم ، ژینممشكم ، ھه
 ی گیانی شیرینمبۆ تۆن ئه

 ستمبهر تۆی مهتا زیندووم ھه
 ستمرهت پهوی دهخۆشم ده
 گ بووشی بهبشمرم له

 ند گوڵ و دڕووڕون چهده
 ستی ددارتگوم بۆ ده

 دكارتچقم بۆ چاوی به
 عاسمانت فتهگیانیش ده

 یرانتكا سهوسا تر دهئه
 

       *** 
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 زیندان وک لهشه
 

 و، دنیا خامۆشهشه ، نیوهوهشه
 شپۆشهوی ڕهتباران زهک ئازیهوه
 نانبا ده ێ ساردهناسهھه
 ڕژنسرن ده، ئهور دپهھه

 لوولئاسۆی مه له سترهتاک تاک ئه
 ک پیاوی فزوولوه شینکه ڕواننهده

 ی زۆردارشهڕهو ھه ێ پالقهڕمبه
 ھاوار ڵ بهی قامچی و دار تکهقهشه

 ی خۆنکی ئازادو فیشقه پیشکه
 »!ی دادھه«نووس دار و دیوار ده له

 ، خونتاه ، مووچهقهگزیر ده
 ستی زالمی زاهکی دهکوته

 : وهحیلکتهده جوابی ناه له
 ! وهم پت دا دتهزهکوردی؟ جۆن به

  شت مردنهئازادخوازێ؟ به
 ق کوردستان پاماڵ کردنهھه

 تۆی چقی چاوی ھزی ئیستیعمار
 ی دۆرڕگه ب بت نژم لهده

 مۆسکۆ کۆشکی کرملین،« نووسوته
 مین، ی ئازادیخوازانی زهقه

 رستان،نپهتهباداری ھیوای وه
 »!یرێ کوردستانسه جارک با بته

 ت نووسی بیبممههست ئکام ده به
 یدڕم !ی خواست تا ھهمهکام دڵ ئه
 مھشت بخونی !ستووی نهزمانم به

 دونی !ی ھومد دهندهڕهچی پهبه
 نی! کوا دان و ئاوت !چی بۆ داده
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 رگی سووتاوت !فرمسکی چاوت ! جه
 ستتبهتبگا مه ئا !.. ھیوات وایه

 !ستت ند و دهی زنجیری پوهزڕه له
 وێ بژین !تهھای کورد دهملۆنه

 ژر زۆری و خون مژین !  ڕزگار بن له
 ! ی ھیوات گیراوهتزانی ڕگهنه
 ! ماوهت نهچاره ت باوهرفهده
 پۆ و ئاسن نیوی بهم تهروهده
 الن بتناسنبم گه ھاتهھه

 رهسه غدات لهیمانی بهکوندی په
 اورهنھری ئایزهدان و ئاوده

 ل و نوقوستاندی الوازی شهعه
 چیای ڕژدی کوردستان ناگاته

            **** 
 می خونی دهدهنیسک و غهناو ھه له

 م :حاسته نووزک به وهداتهجواب ده
 ، ببه، بکوژه، بدڕه لم بده« 

 ، نانی پ بکه نامووس بفرۆشه
 دار ھانه ، پستم لهخون بمژه

 ر من ئستا ھزت بنونهسه هل
 و ئیستیعمار می دواڕۆژی تۆشجه

 گی ھارودای ژینی سهمه وهچل شه
 ژاران ، دنیا داگرهھزی ھه

 بۆ پووشی گیانی خونمژ، ئاگره
 چیا و نوان ھاکا گوڕاندم له

 تان ڕوا بهگیانی تۆ و ئاغات ده
 رتزناوه تۆ نه نامنن نه

 رتکرێ سهان دادهداری بست به
 وهیمانتان مردار بتهب پهده
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 ر گۆڕی ئوهسهر گۆڕنگۆ = لهسهله وهر بنتهر گۆڕینگۆ سهسهله
 یارکوری چاوی داس و به به

 یاربن نهبن ڕزگار ورد دهکورد ده
 نونینالندا خۆمان دهناو گهله
 دنینرمان ھهربندی سهسه به

 شباوه گرینهی دهیاری ئازاد
 »شوی ڕهپاش شه دێ لهڕۆژی ڕوون ھه

 
          *** 
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 کوردی قین بهته
 

 ر *کهی خودا کوڕی کارهندهی بهئه
 ربهنگهناو گۆڕی ته له گوێ بگره

 ڕ کۆچت کردووهدنیای ب فه له
 ڕ خانووت گرتووهوالی بگهئه له

 ردانتک ھاو فهوه ک مردووی ترتۆش وه
 ردانتسه ری خودا دنهدوو په

 ردی سووری چاو شینندووی ددان زه
 رزیننوهته تاڵ، بهگورز و مه به

 تۆزێ م و مۆچ ، ڕوو تاڵ و تفتن
 »گفت و لفتن به« ن ک دهم وهبه
 »مووکهڕنهکوا مه«زار جار بن ھه

 جووکه یهنگ، ق و قپ، لت نهبده
 ن تفن، پشت دادهدهر تشت ھهگه

 عرفب من کوردم، زمان مایه
 جون رهدهترس، گوێ مهدار مه له

 کوردی بدون به ناچاریان بکه
 زمانی شیرینی کوردی مجار بهئه

 وردی ، ھدی ، بهکهمه هخۆت ھه
 قهر ھهمبه: اللۆ ! خوا و پغه بژه

 قهڕهبی کوردی ھاسان و عاره
 ستانی دواییباسی مردن و ھه

 خۆڕایی ن ، با بهکهخۆ ماندوو نه
 : ر دنیا مردووهسه کورد له« ب 

 وان ڕابووهت لهقیامه مکهده
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 رگ و پو، بئ نان و ب دۆنب به

 یانخۆنب دهم و عارهجهتورک و عه
 ن زۆرنو خاوهو ئه پۆکهکورد ژر چه

 سومان خۆرن !برای موسمان، مو
 یهمهر دین ئهخوا پرسن : گه با له

 یهو زیانی مه یهمهپ و گهگه
 ژر لیچ شی کورد بخاتهدین به

 »ھیچ وێ وهب، نامه ورهد بار گهسه
 زانیشت زۆرباش دهھهرامی بهوه

 شتی کوردانیکی چیا و دهخۆت خه
 وای کوردستانی ئاو و ھهباس بکه
 شت و کوستانچی جوان ، پ دهکوڕ و ک

 شینایی و کانی و باغات و میوه
 شتت دیوهھهن بهکهڕ دهپت باوه

 دنیا په ی لهخیش ونهدۆزه
 .رم و قاقهبی گهچۆی عاره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب بگوترێ:م بۆ ژن دهکرێ، بهکار ده) دهنده* بۆ پیاو (به

 رکهرێ خودا کچی کارهکهارهک
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 ژارکفرمسکی ھه
 

 ڕۆژگارێ جارێ له» ڕاین«ر چۆمی سهله
 ژارێکوردێ، ھه شکی ئاوارهتکا ئه

 ی سوری تکهریی ئهریا خوڕی : کوندهسه به
 فرمسکی ب خر ؟ نکهچی ده تۆ و ئرهئه

 کوڕی کوردستانمئاوی چاوی « وتی : 
 ناو و نیشانم و فوراتایه جلهده له
 المتاھۆ سهڕوود و ته زینه له
 یامپه پمه شمهچل چه ژنت لهبه له
 ی ڕاینی شۆخ و شیرینئه رخۆبهسه له

 سیرینرچی ئستا ئهش گهمهشتک بووین ئه
 نیشتمانم  شهند دیل و بچارهرچهھه
 زانمخۆشتر ده جی تۆی به له خشهببه

 ڕۆیهو چ سیروان و ئاوزه وهچ که
 تۆیه نگتر لهمووی شۆخ و شهن ھهدیمه به
 تیمانگبهی نهمهم تهچ ئهالده رگهئه
 ویمانب کو و چۆم و زهن دهخاوه به
 کرێیاران بژارکی دهدڕکی نه له
 درێشاباشی ده ک تۆ لهزارانی وهھه
 کزاومدڵ ھه  ئاوی چاوم لهبه
 »خۆبوونی کوردان ڕژاوم ربهڕی سه له

 ی تیشک و ھزی دی منئه« وتی ڕاین: 
 حری ب بنبه مهشم ، بت بهباوه رهوه
 ژنهھاوار و دادت موحیت بشه به
 »شی کورد بسنهردوون بهردی گهپگهچه له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وێ، سیروان، ، کهشمهتاھو، چل چهڕود، ته ، فورات، زینهدجله

 م و ڕوباری کوردستانن.ند چهڕۆ : ناوی چهئاوزه


