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 کی :پشه
 
                       یهسا دهخودا د ۆت هرهو گیهم
 یهم م قومهج یجام هد کهم تۆب
 

 ھان نوما بیمن جهل هایتا پ
                         ا برکئاش یگشت هم یخوازد

 ) همئ ی، ھ هم: ئ ه( م
 
  یننھ یم شتۆب هوهتوون بڕ

 ینهم ھۆب هگران کیپرس
 

وشوڕردوونهگ یرخهچ یهھاهو ین 
                  رز بوونهپاش ب هل ییهتیهایوهن

 : نزم . ) یوه( ن
 
 هداو همئ هل یرهس یختهدبهب
 هماوهن یسیهماکه اکزۆت
 

 م بوونکه هاتکوو بڕ بهد ۆئاخ
 دوونهگ یمان هب بهر ئهھ ۆا خی
 
 کرچ زوو چ د هھ که یب ۆت
 ؟ کرعاسمان ست هل همئ ۆب
 
 کجار ستهو ھهخ هل هم یختهب

  کار و بارک هتوکهب کجار
 
  کیهناهھانپیج ێوکهبهھن ل
 کیهپادشا هم ۆب دا ببیهپ
    کرت.)کار دهده»  ئمه لمان، له«واتای  تیدا بهنگوڕایهیی مهزاراوه (لن : له 
 یهما ابیهبنووس پ کینوو ۆب
 یهاک هتب هم یرهھون یریش
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 اکاڕ هر مهسهل یهشڕه هختهم بهئ
                       اکا یهپ وهبھان یج هش لیوردک
 . ) ڕواج ، بازاڕهن ، مڕو : ه(ب
 
 کندربهس یهببا کهش هم ۆب
 کندڕهرد و هر و میبهرزان و بۆز
 
             ش درابووهم یدراو هل خشهن
 مابووهو باو ن کنرخ و چروو ب
 کرت. )و دراو چاپ ده ر پارهسه خشک کهر دراو : نهخشی سه(نه 
 
 ارکسا یور و زز که ۆیهس ب

 شاندارین یھ یشنهچ ییهن ینرخ
 
 یپادشا یهباهھ کهش همۆب

 یایخشهبب پ کیخوا تانج
 
 و ناو ییهورهز و گڕبوو هدا دیهپ

 ر چاو        هب هھاتهش دهم یرکنگ و ڕه
 نراو، چندراو.)ه، تهردکار ، کسهر : دک(
 
 ناھهر دهد یساسکه هل یهمئ
 ناھهر دهبهو یوایھ یستانب
 

 ڵدا زا هر مهسهبوون بهدهان نکتر
 ڵو ما هالن هنیبووهدهوند نک ۆب
 

 ؟ستهردژ هنیبووهمان دهجهع ۆن بۆچ
 ستهو پ یوهھا نهو یشت یستهردژ
 
 توانا یخودا ێرهب یژڕۆر هھ
 دانا هر مهسهل یمهجهم و عڕۆ
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 همانهئ یسهردژ ییهرمهش ب
 هانکهورهگ هاویپ هل هرمهم شهئ
 

 ر و نامدارانیم هل ییههشوور
 ژارانهر و ھهنۆھ ییهان چیسووچ

 
در یستهد کیریش هاتکژ ب      
 یریگ هخاتهد ێویهب یرچهھ
 
 ڕکهوک ۆب هھانیج کیم بووهئ
 ڕکهر دست و شهد هب کیریش
 

     ینشایو ن یرنیو جل و ش خش
 یزانهگڕر و یب هب هنیخشهب
 

 یردهب هل یقڕهھان یج هم لیپرس
 یردهم هب ی؟ گوتییهچ هت بیرمهن
 

 ر، شخشش وهب هھا بهو کها یدن
 رسگهت و دبهد ۆمهسهاو دیپ ۆب
 

 نممهر دیهس ۆت هل یهسا خوا
 نمرهرم دهن سۆچل هژو گهل
 
 ش بنڕههو چارل ید بهن دۆورد چک

 ش بنهبهدوور یشۆخ هل هاستڕ یکه
 
 نگنهناو و دهب ڵخشش و دهب ۆب
 نگنهج ینگرا، پهھ هرن لش
 
 کهمهحات همانهئ یژدڕست هد
 کهمهستڕۆ هوانهل ێر گوردهھ
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 وارنیوو دکهم وهجهم و عڕۆ ۆب
 ژارنهز و ھکوا  که ۆیهم ھهئ
 
 نیهمئ هانوهئ یسهد یپاۆگ
 نیهمئ هشانیآل نهب یریت ۆب
 

 دوورن یهراهو ھ ڕهگ هان لۆیخ
 ر سنوورنهس یلیلکند و هورد بک
 

 نب یدیر ئهس ۆب یرشھ کیه
 نخو یآلهبن شهد هوردکر هھ
 

 یبپرس خششهو ب ییئازا
 یترسهو ن ڵو د ییتیهرداهم
 
 سهو ب یههوردسان ھک ڕیوک ۆر بهھ
 سکه یشهوان بهر ئهبهل هدراوهن
 
 ترسن هرگ و دوورهج هب که یهندھ

 پرسنهن دییهگ کیه هب همتر لکه
 

 ر بهبهچاو د ناب سکه ۆس بکه
 ر بهسهزل و ل ێویههس دکهرهھ
 
 انیزل یمارهو د ییهقڕهر هم سهل
 انیمل یبن سوارهد هگانب
 
 رۆش و بڕهو  هوکه، زل یتۆیهر خهھ
 رۆخ ۆخ یزھ هبوون یهۆیهر بهھ
 
 ستهو د ڵدکیه یهببا کهش یوردک
 ستهربهس یانیوت ژکههان دیستهد
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 رهر و بهم سهجهب و عهرهم و عڕۆ
 رۆکهبوون و نهد نهب همئ ۆب
 
 نیو ژ ییهورهبوو باو و گهدا دیهپ

 نیو زانر یبهرد بکهئر هناومان د
 

 کو ناپا کپا یبوو گفتهاواز دیج
 کچا یبوو شتهز دڕهنرخ و ب پ
 

****             
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 ن) :یم) و (زه(م ۆکیریچ ینینووس ۆیھ
 
 
      یخان یزانهو ن ڕیو هز لهمۆت
 یزان هلگۆچ هب یرهھون یشتهد
 . ) ، کاسی( وڕی : گژی 
 

 یریژ هو ب کیهریز هب هواتا ن
 یریب هھات یزۆھ ییرزهربهس
 

 ر چووهسهر، بهب هنانھ یالسار
 رچووهد هگڕ هن لب یشبا پ

 
 یشۆن یتژاند و تڕ یپاآلو

 یشۆخ یوا زمان یفارس کهو
 
 کند و ساهب هب هوهتهوینۆھ
 کایهخ ۆیھ هب هماندوو بوو ۆیب
 
 زاننهورد نک کهن هن هگانب
 ر و زماننهنۆر و ھهنووس ب
 
 ر وردیب یوانهژو همان نپ
 وردک یلهو گن هبوو لهن یدارد
 
 رهبد هرن نهتد هن هووا ؟ ئک
 رهبڕ هون نڕه هن هگڕم هل
 
       یانیو گ یشهل یهگر هش لهبب
 یقانهاستڕ ینیوهئ هش لهد

 .)وپایهن پله، گرێ، پیاوی خاوهرندیده: پوه (گره
 
 اسنکژ و ل و گگ هن هندھ وردک

 ساسنکهسن، کهب هوهداخم ئ
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 زاننهد کلهن گد هر و بیژ
 ر و زماننهس ب ییهوخ ب
 
 ردارهو و سخ یهباهھ کهش هم ۆب
 اریت و وشیر و زیو ژ هخشندهب
 
 باکی ڵد هب یرهو ھون یریژ
 بایژار سهھ ید هل ینگهژ
 

 وانانهژو کۆڕی هل هستمن ئ
 عاسمانان ها لکهشهئاآلم د

 
 یریجز یالهن میژ هوهم خستهد
 یریرهح یلهبوو عهندوو دیم زپ
 

 رانیهت یھیقهم فبوو پهوا شاد ئ
 رانیهس هھاتهن دیف هب یانیگ
 

 ڕبازا هسادکه لهگ کهم!! کهچ ب
 ارکی همی، ن هباش کههووتاک
 

 هندهب هپار هران بهھون ییهپا
 هندهگ یارک هژارهھ کهس کهرهھ
 
 هشۆدراو و ق ڕی هل کهس کهرهھ
 هشۆرهپد هشۆخهن هشۆرخهس
 

 پوو هب یهموو بدهھ زانست
 بجوو یسهس دکه بهت وانپ
 

 )ی(جام ۆخ یرهتیهم ها بکس ناکه
 )یزامـــی( ن یرۆکهن هب ێاگرانڕ
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 هواوھا شهھان ویج کهتمان ید
 هر دراوهسهرا لهنگ و ھهر جهھ
 
 رکهدروست ز هببم ب کهستم یو
 رهس ۆچهم نۆار و بک هوتمکه یل
 

 هوین هان لیز ڕێهگهم وۆتا ب
 هویب ید کیشت هچاوم ل

 
 مان بووهشیپ هج نهرهو ف چون ف

 مان بووهشیمهھ یشهب ینان ب
 
 ر بارهب هھاتهدراو ن ڕۆیین ید
  ناچار هب یرهمسگ هتهم داوۆخ
 ن.)رکهمس ساز د هل که یڕهوهفر و ھهو دهئ یهوهردنک یسپ یارک:  یره(مسگ 
 

 مۆخ یر مسهد هبوو خستم هراوش
 مۆنزا گو  یههو بنووس ھ کلهوا پ

 
                         یزان کیچڕ مکههوهانڕپا
 یامرانک همیهگ هوهگڕو هل 

 ییو. )ستراو، مهروو، به( ڕچ : ڕگا، ده
 
                     اکنا هپار یرچهگهئ هو پولهئ

 اکنا هچار انیژ ییتا
 خ . )م بایه( پول: پووی وردی که

 
               هورد یرچهگهئ ڕههو گ ف ب
 هوردک یستیوهشۆخ ییهرمانجک

 نا. )پچ و په، شتاغ، بههشقهڕ : ته( گه
 
 هویز هن ۆخ هم یمس هووسوورڕ
 هوین هب وین کهن ب هان زی
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 هزانهنرخ م ب هب هم یپوو

 هشانین ب کهسوو یههر پارهھ
 

    ێخوازهن یوهس ئکه ،چ وک جوان ب
 ێبناز یچهب هرهسهش بهھ مهئ
 

 انیناهپ ژار و بهھ ینووسراو
 انیپادشا یزار هل هباش ب
 
 رانیژ هل کلهگ یالهل هنرخ ب
 رانیب هب کلهن گک هل یهژاھ
 
 هناسکهر و چایژ که هم یزنهم
 هندرا چ باسیههگهنم تۆب
 
 یناو یهزاهریم که هریو مهئ
 یچاو هتین و پیژ ییهرچاوهس
 
 ێگهوون دڕ هش وڕه ید کیشیت

 ێز هاتکهد کچروو کیپوو
 

 داپ ێچاو بگ که د مس بهس
 داج هل ز هبن بهد کیرپاهس
 
 ستهر دهب هخاتهزل د ب ڕهر تووهگ
 ستهپ یا شتکهند دب ش بۆخد
 
 پاشان یوانهئ ێگرهل دید کهو
 پاشان هبن لهد هرهووت بڕ کهو
 
 ج دار و بهزار نهھ ێژڕۆر هھ
 ڕێر هس هدا لهگ یتهس ێر تاوهھ
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 نیخشهب هموو داخنن لهرفان ھیگ
 نیرژهپ هر و نهمپهل هن هوان ۆب
 

 من دا هخشاندبا ب کیچاو
 بن دا هم لیسکهب یگڕهپسا هد
 
 ستهبهھ هبوونهموو دهھ هم گفتهئ

     ستهم و دهچوو دهد وو زکهم وهدور
 ر .) هسهچوهد یخیههم بکههدراوهبوو. وردهد یخیهچوو: باه( د 
 

 هخزاو ت هندھ یم دکهچب
 هماوهن ل هم ۆب کییهگاج
 
 هزانهن یشهس بهب ییهشۆو خهئ

 هجوان یهبد ینهمهت یهخوا
 

            ****           
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 : ۆکریچ ۆب ککییههشپ
 
 کهلهھ هدهم یسهد هل گیهم
 کهت یکیهمر مهن یانیگ کهو
 

 رکهوخهب ڵان و دیگ ییهو مهتا ب
 رهو س ڵن دیکهرم بهگ کیتاو

 
 شابوون           یئاو هایپ کهب گیهم
 وونڕا کهد ڵد یچاو که هو ئاوهئ

 ست بوون. ) رخۆشبوون، مهون: شاد بوون، سه( شابو
 

               ژمق ییمژ یهوهرکهن خاو
 ژمزان و گهن ید کهشۆرخهس

 ( قژ، کژ : ناخاون. پیس، چکن . )
 
 هاین پیرهوھهگ هب هد گیهم
 هو ئا کوان و پاڕه هلیو شهل
 
 هئاو یعلهل هتواو یاقووتی
           هشاوۆخ ڕیو دو ڕود یشاوۆخ
 گلووی ترێ.) به (دوڕ: مرواریی درشت، ئاماژه1
 .)ک، بنهت:خڕ(دو2
 

 هرامهشبۆژ و خچهش و بۆنگخڕه
 ؟ هامک هبزان همکه ککینهد
 
 ێبھاو ت یووتڕ ڕیدو کنهد
            ێوگو کهو یووتڕ کیهدانۆخ

 ش . )هل یقهئار یهپۆ: دکهدانۆدان ، خۆ( خ
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 رستانهپ یهم یستهد هزوو زوو بد
    ستانهد هل ڵد هشتھ که کۆڕیو هئ

 بوو. )هش نۆرخهشتا س، ھۆخهرهس هش لۆدست: ھ هل ڵ(د
 

 نگڕهن کهب یهم هب ڵد ییهایتا پ
 نگهزم و ئاھهب ب ڵد هتا ساز و ب

 
              ستاهپ هل ێرهاندیب هوهنپسهم

 ستاهش و ھۆھ هبن لهش ئهب تا ب
 یتاپریتا، زووزوو. خراخرا . )ستا: پهپه ( له

 
 ژمارهھ هر و دوور لۆز یخششهو بهل
 شدارهب هببم پۆد هوو لکشهب
 
                ڕهگ ب یدارهلیش ییهم یکهشهگ
 ڕهت یزڕه یتر یرهب یشاوۆخ

 ب گزی . ) ڕ : ب ف،( ب گه
 
 روونمهر دهس هاتکب کیارک
 بوونمهز یا دکب یزدارھ
 
 یکتار یانیگ هتوکهب کشیت
 یکبار یایهخ یرهس هتب ڵد
 

 ر بهگیاک هناسهھ یریدا ت
         ر بهپهد چهس نکم بشکریب

 .)هاچیره، دهچل، زرۆبار، گ: زر کری( ب
 

 نمرهد ڵد هل یهپهو چ کچ
 نموو بولبوالن بخوکهرچم وهد
 
 ێبف ستهھ س بهب یمردند

 ڕێبد هردهپ یھهن رمهبا ش
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 ێژان ببکو الو ییرانۆگ
 ێژبچ ۆیخ ینیوهئ هل ێژچ
 

 رگ و باخانم هبخات یھاوار
 اخان       یو  ۆکرهن بڕخونچان بد

 س.)راک یهخیراس، ئک ۆکیرهراس، بک یهخیاخان : ی( 
 

    ن             چوق هو ون لکبپش هخونچگو
 ن چق یداخ هن لیبولبول بگر

                 زی، دری . )( چوق : دڕوو، دڕک ، دڕکه 
 . )ی،  دریزڕکه،د ڕکوو ، دڕ: د ( چق 
 

 نهمید یشۆخ هنن لهجار جار بخ
 نهمیشت و چهد هل ێئاونگ بپژ

 
 باسان هتب ، زمان بهو هسنسو
 تاسان هو ل یوهوخهخ هل زگاربڕ
 
 نگهگو یکیهم مپ هبد گیهم
 نگهدا دهف نهت و دهنتوور چ نهس
 
 زاننهن نهر بیخا و گزوک
 واننهش لیوهم ئهو خ ڵوکن یکهرهد
 
 فرم                هد یکهتژ کههم یژدڕست هد

 بگرم هوۆخ ها بیج کینگڕه
 ( تژی کردن : پ کردن. )

 
 م بنازمۆخ هبم و ببش ۆرخهس
 را بخوازمکموو ئاشهازم ھین
 
 زانمهن کلهگ یکههن کهستم هم
 زمانم                 ڕێهناگ ڕێهگ یهم ب
  .)کتڕهکه، کیههشکه ، کجار، کخول:  ڕێه( گ 
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 ژمبهچ نیش و ھۆھهب همھهم
 ژمان بڕتا دوهھ کهتم ش
 
         مهرخهسهوان وردو شا هردهپ ب

 مهرخهدهان وییناز و نھڕگش 
 کان. )کان، گومبووهکان، نھنییه( شاردوان : شاراوه

 
 ب ۆداخ و س هم بد ر ببلو

 ب ۆگفتوگ همم بهد یتووت کهو
 
 شت)      هگا) و (دو (س کالو همکههھ یت
 شتهگست و گوهتار و بهو ق رانیهح

 زگای مۆسیقان.)شتی : دهشت، ده(سگا، ده
 
 نگهچ کهو م بناد هورت ب
             نگهفم دهو پت بدا د هنجهپ پ
 دان دا. )لهفهد یاتک هل هنجهپ یهپتدان، لهتی، پکهتیپ( پت :  
 
                 وبابمڕت وان بکهو  ێژب
 ھا بمهو بهد یهم یههبمد ۆت

 ن، گۆرانیبژ . )(بژێ : سازژه
 
 یهواهو ھهند و لیرز و بهو بهل

 یهماها سکب وامهھ هل هزوھر
 
 م بهر و بیز ینگهد ه، دهنگهت ڵد
 م) بهن) و (می(ز یالن هل یدارد
 
 هم وتانهل م بۆخ ید یردهد
 هھانهبن؟ ب چ یدهئ )مهم(و  )نیز(
 

 ۆڕێو بن ب ھانیج کهم کهواب
 ۆڕێگ هل )مهم(و  )نیز( هوهنمیهژهد
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 ماریزام و ب هن بیوهئ هل یو دووهل

 اریو زان کشیپز همکهم بۆبا خ
 

 سهن بم بهخ هو ب هوهش بنهبا گ
 سکهر یبهچن لهمر و نهن هببن

 
 گرفتار یم)ه(م یرهجگ یداخ
 دارد ین)ی(ز ینیژ ییشۆناخ

 
 و گوناھـ دوور یسیپ هل یم) الوه(م
 ووسوورڕرم و هش هوا ب یچکو هن) ئی(ز
 
 شۆو خ ڕهوا ت کیشت هم بیکههد
 شۆرامهبن فهھان نیج هز لیرگهھ
 
 نیش هونکهب ێم)ه(م ۆر بهبد
 ێن)ی(ز یردهد هنن بهدار بخد
 

 هشۆخ کیشت شینوورد بهھاود
 هشۆنار و گکهرد بگرن هد ب
 

 نکاست و پاڕ یوانهئ یهالم وا
 نکووناڕر یر و بیوونن و ژد
 
 نیبب یچهھا ھهو ستهبهھ
 نیرهئاف ێرنه) دی(خان ۆب
 
  یستهند و پب یخودا کهس کهرهھ
 یستیوهشۆخ هل کشهب هداو یپ
 

 نکهر یبهان لۆین خیهن بببا ب
 نکهر یژ هوپ هندھ ید یهرپکۆ
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 پ ل یانیگ یگو ێا بیکب

 ب ن دوو سکهب ڵد هاوا لیما
 
 انیگر است و بڕ هل هوامیھ
 انیربۆو ز ۆکچن هن لیهبهن
 
 هباوهان لی هخاو که هم نامهئ
 هدا دراو هگڕ هل ینجڕهد هس
 

 مشتووهرنی، شه،منایهساوا
 شتوویهگپه، تازهرهبهتاز

 
 هویدهن یسکهچ یھ یسهش من دپ
 هویمدزهن همۆخ یزڕه یهویم
 
 هتا هانی هشۆخ یههویو مهئ
 هوو مناکهو همن یندهبد
 
 ھاوزمانم یژبو هوامیھ
 انمکڕۆه هتگرهوسان نهت
 
 هخ، ته، تفتکهوش که هویو مهئ
 هنرخهالم بهر لۆز ییهوردک ۆخ
 
 هنینهناز هن یهد هرپکۆو هئ

 هنیرین شخو همانهرهبۆچون ن
 
 ماومهن ۆی، بهشۆ، خهمن یهویم

 چاوم یچاو هتۆب همن یهرپکۆ
 

 رهمبهو ز ار و زیو جل و  خش
 رهر و بهمنن س یھ هوهمخواستهن
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 کجارهپ بیت و تیناوئاخن و پ
  کان وتاری کیوش کیزڕی
 
 نگمهچ هھاتهس نکه هل همۆخ یھ
 نگمڕه یوسم و خکه ینهم خاوۆخ
 
 د جورهس یرین و بیریش یگفت مهئ

 ووسوورڕو  کبووه، تازهچک کیپا
 

 السار یاویپ یستهد هدهم یهخوا
 نگ و نازارهخ و شۆش یرهبو دهئ
 

 وارانهندخو هل همهوهانڕپا
 و و زارانل هومکههن هھوودب
 
 بوو یوهم و ئهن ئهن هتگا ۆب

 بوو یمکهر هگهن ئکهب کیبا چا
 

 شنۆپهردهپ کهژ و چاکپا یچ
 شنۆفر ڕهگ کهن هپهچ ڵر دهھ
 
 رانیرد و ژهم هل یههوهوام ئیھ
 رانیت یهشانین هبمهپ نهگ ۆب
 
               اومیکل هشمیھاور ،م وکرمک
 واومڕم ۆخ هم لۆستم و خۆڕخ

 ک . )ئاژه م و زاری ئینسان و  ھندهوانبووی ده( لیکاو : ئاوی ڕه
 
 یژ و نزارکها و یچ هوردم لک
 یوارهوردک کیند گفت و وشهچ
 
 وونڕ ییهنیس هربگرن بهم ول
 ش بوونۆخ هشۆگرن چ خهن یمل
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 رنبد ێگو کهش یقڕ هل پد
 رنشهم ویسیهماکه ێد ان لییچ
 

 ژنڕهبا ن یژبو یووبئا
 ژنباش بب کیشت ێرکهر دهگ
 
 زمانم یههن ھکهب هنیم پۆب

 وانمهش لیر منیب هوهننبا ب
 

 ****                   
 
 
   : یانکهجوان کهتان و دوو خوشۆب یریم یسنهپ
 

 یژوو زانم یرانهپ یژنگڕه
 یشخوانۆخ یھانیج یژنگبهد
 

 رۆند جهچ ینگڕه هرد بکهد یخشهوا ن
 رۆند و باهب هگوتم بهد ۆب یوا
 
 شووپ یژگاڕۆبوو هھ ێریم
 بوو یمووهبوو، ھهھ یچهب یخوازد
 

 زل و ورد یلهگ لهگ یردارهس
 وردک یرهروهبان و سهرهع یوۆت
 

 چا بوو یختهر) و بی(جز یختهپات
 گوشاد و شاد و شا بوو یستهر دۆز
 

 رمانهف هم لهجهب و عهرهم و عڕۆ
 تان)ۆ(ب یریم هبوو بهھ یناوبانگ
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 ریباپ هل هوهگرتهد یندخا
 ریھانگهموو زل و جهھ یپشت پشت

 
 مابووهترس ن ب یوهعاسمان ل

   شا بووکرهخودا بوو د کیریش
 (شیر : شمشر . )  

                         
         ون بویزهب ن و بیدهد هن یانیز

 ن)بوویدهنیز یریمه(ئ یشیناو
 
 ن بوویز یخوان یختهت که نگهج ۆب
 ن بوویزهن و دابیزهب هتر نیئ
 

          یست بناسیوهت دیو یتیهئازا
 یمانگ و ماس هشتیهگ یناوبانگ

 وت . )ئه ویت ، ھهوت ، ئه( ویت : ئه
 

 نگ و ناو بووهد هش بیوهئ یخواناس
 داو بووھان خودا پیدوو ج رهھ ۆب
 

 بوو یزهب ییهھندهد هم لهحات
 بوو یسهب یو کیشڕههم ھهستڕۆ
 
 نیو د یارکهر و بهو ھون یریژ
 نیخشهداد و ب هب یهو بگر هردهب
 
 ا بووو بهئ یژنهب هب کهتگوت هد

 مابووهن سکه یشهو بوو ، بهتا ئ
 

 قووتایرات و واھهگ هرۆد جهس
        ووتو زم ڵ، الهزۆریماس و پهئ
 ڵئاما یخ، سوورۆت ی: سووریههھ  ینگڕهند ه، چهنرخ هب کیردهعل ، به: ل ڵ( ال 
 رد . )  هز هب
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          کنر شوهھ هل کۆ هرابوو بکدا
 کنلکهون و کموو هبوو ھ ڵدارما

 ک . )یه رسه ( داکرا بوو : ڕۆ کرابوو، ڕژابوویه
 
         هشتهھهر و بهندهھ کهت وابوو پ

 هشتیموو فرهھ یتژ ۆهژکی
 ت . )ی ووهره، دهوهرهر : دهنده( ھه

 
         بوو یرۆکهن کهو لووس هند سادھ

 بوو  یرهپ یر پهھ یرهژوور و د
 عنا . ): تاس و لووس، شۆخ و ڕه ( لووسکه

 
 وا بوونڕمام هونهو ندو هو باغهل
 خوا بوون یشتهھهناو بهل هنو ب
 

 وا بووڕشا  هپنج هدوو ل ڵسوورگو
 برا بوو کیهو  کخوش کیدوو خوش

 
 وانگاڕر هسهر لهگهئ یوانڕت هد

        مانگا      یورهد هب یدهژت ئڕۆدوو 
 (مانگا : مانگ دا . )

 
 یستهم یچاو هوشت بکهد یاویپ کیه
 ) یستهنرابوو (خاتووئ یو ناوهئ
 
             ر بوویم یناوهو ھ ڵد هل یدیئ
 ر بوویم یناو هل یو ناوهئ

 وی تریان . )وی دی، ئه( ئیدی : ئه
 

 ن) بووی(ز یناو یبزان هنگڕهت ۆخ
 ن بووزهتد ێن)ی(ز یتنیس دهب
 

 شاران هوتکه یجوان یناو کیه
 ارانی ڕیکۆ هتر لیبوو ئ انیگ
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           بوو یرهز کیهو  ییمهندهگ کیه
 بوو یرهپ کیه هشتیفر یشنهچ کیه

 رد . )ری : جوانی سپی پستی ئاماڵ زه( زه
 

 وا بوون هشتیو فر ییرهپ نگکه
 خودا بوون یشنڕۆ هل هم جووتهئ
 
 بوویدهن یوا یجوان سکهز یرگهھ
 بوو یچ هوان ل ینوهھ یمزانهن
 

 وس کهو هناگهو چوو زکهالجانگ و
 ور لهس هن لیژ یئاو هل یئاونگ

 
 ڵئا یگو ڕیهپ کیهو هموکرهس
 ڵخا کنهد کنها دینرابوو تچ
 
 ینینکهپ ینگهم و دهد ینگهت

 ینیچ یبتان یوهان بیبرد
 

 ژن و باآلهب هل ێزکه یشمارڕه
 ھاآلهژ دڕۆ هل شڕههورهھ کهو
 

      ووڕر هس ین بوو دڕهپ ینچاو
 جادوو هل یپ یهگهنهچ یچا

 نان. )ری چاوپھهڕن، البهڕن : چاو و زار په( چاونی په
 
 ڵئا یو گو هوشهنهو یشۆنخۆب

        ڵو شمشا ڵوهس یچوق هبوو ل کۆپش
 . )هرشهکه هپۆپ یرو، گوهس ی: دارڵوه( س

 
 ووا بووڕان کل یرهس هل ڵورگوسو

 ژابووڕا کیهر هس هموو ب یتاتا
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 ان بووییحاج یردهوو بکهو ڵشخاڕه
 مان بووهوان دهئ یجهح کهشکۆو هئ
 
 ڕکو  ێگر ب یوانکهچ  ۆبرهئ
 کپد یریبژانگ، چ ت یانیکهپ
 

 چاوان هب ۆهش و ھهل هب کناز
            تاوان هدآلن ل یبوو د یقۆت

 بوو . ) یقۆان تینینیب هالوان ل یبوو : د یقۆ( ت
 

 شنهمووق یوانهان نا ئیدا
 شنکهان دیگ ،هچاو ییهشۆر گهھ
 

            کۆش و ڕه یمهرچهپ یسپ یتو
 ۆئاس یسووچ هل یرهپ یبا کهو

 و ، ناوچاوان . )( تو : ته
 

 وان بووهناوچ کیرکههارکژ ڕۆ
 وان بووکهرهس و دپا هب یجوان هل
 

وک کێتن و بنانگویدهد یم 
 ێوکر هب هبردهد یناهمردن بوو پ

 
 هباد ۆکیوو قومقمکهردن وهگ
 هوون و سادڕ یوگو هل ب پ
 
 زانهد یپ نیبب کهس کهرهھ
 انیژ یکههئاو ییهرچاوهس
 

 یناوهخ کینویهو ن هنجهرپهس
 یتاو هن لژا دڕهد انینخو
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          شل و مل یرهمبکهر و هب ینید
 لک بهرد بکهوون دڕش و هگ یچاو

 ماشاکردنی. )یر و ڕوانینی، ته( دینی : دیتنی ، سه
 
 و بازن ۆڵق یماهد کهان یهھ
          ھان بنازنیر جهس هدار بوو لج

 او . )یدار : ش( ج
 
 هجوان هنگهخ و شۆش هو دوو گوهئ

 هدووان ڵواهھان ھیج هھاتبوون
 
 ن بووینه) نازیسته(ئ که هندهرچهھ
 ن بوویرین ش، خوکیخوش یرترۆن) زی(ز
 
 شدانگهش یگشت یوان بوو جوان یھ
 مانگ کیهن) وی)، (زیستهبوو (ئ هرستهئ
 

 رۆوو خکهن) ویوو مانگ و (زکه) ویسته(ئ
 رکۆبوو هد پ ۆکیس و چنیچاوپ

 
 وچراخانهوو دوو شکهر دوو وهو ھهئ
 باخان یریهس هچوونهد که اتک
 
 تاآلن هان بیانیچوو گهاندار دیگ
 ناآلنهرد دهگژ و دار و ب وا ویگ
 
 الجانگ یورهد هش لڕههوهم شهرچهپ

 مانگ یتهر لهس هل ۆبر یرشمش
 
       خشهبن نهر ھهسهل کهرچووهپ

ب ک پ یانیو گ ڵد خشهبهن 
 وری نوچاوان . )ی دهوه: پرچ و قژی ھۆندراوه رچووکه( په
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 رهوھهو گ ز هان بیهوهازانڕ
 رهمبکهو  ۆکرهبۆو گ هرزانهل
 
 د نازهس هب یترکۆ ییهنجهو لهئ
 چاوباز یمامهژن نهب یو جووتهل
 
 انیرهور و بهد هخ لۆش یچکل ۆل پۆپ
 انیگرهد ۆخ ینیو د ڵد ۆب ،ریپ
 

 ناو ناو و بهال و بهخواناس و م
 ان الوی، هری، پهژاره، ھهارکخون

 
 یجوان هتچهن ید که وانک

 یزانهر نۆز یزانهن که ینرخ
 
          ڵوکت هن بهدهن دیو د ڵد کندھ
 ڵو د ڵو گو چ یخودا هب ێندھ

 ی شت . )روهده لهست به( تکوڵ : مه
 
 وانش یوش هردهب کهیهر هست ھۆد
                     وانن ککهاکو  ڵوکت کهو
 شت . ) یروونهشت، د یکهرووهو: ن کاک( 
 

****             
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 : ێن)ی) و (زیسته(ئ ییجوان یباس

 
 اینهتاق و ت هب یخودا که یهندھ

 ایدن هژاندڕ یکهو شم ڵپوو
 
         وانو ز ز هل یبوو یچهر ھهسیهق
 وانپ هبژاردن و ل هرتر لۆز

 ر شتک . )رچی ، ھهچی : ھه( ھه
 
 قاقان یراتواھهماس و گهھ

 مانسل یکههمقهن هچتهتا د
 

 یزانهد یپ هگران ینرخ یچ
 یجوان هل کیهکهمووسکه نناھ

 
 ێن)ی) و (زی(ست یووڕ هل یو جوانهئ
 نیوهئ یئاگر ها بوو لیرهد
 
 النۆپهر شهس هوتکههد که اتک
 نالۆگرد و گ هرد لکهد یژڕرهس
 
 ژاندپهد ۆیخ کیشیپ یرچهھ ۆب
 برژاندهحاست د هو لهمهد یانید گهس
 

 ووتڕش و ڕه، کۆکدار و هدارا و ن
 ان گوتیهھاتبان د که هو دوانهئ
 

 رنۆمانگ و خ یدکیه هونیهجوان گ
 رنۆز هندھ ۆیهب هوهار ئکی

 
 هانکم ئاسهئ یهگڕ هر لکهاوڕ
 هانکاسم دوو نهئ ییهستهبد
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 ر بووش هرنگ و نور و پهر بهگ
 ر بووف هنا هب ێرهب یژڕۆر هھ
 

 وهر شهگهژ ئڕۆرا بوو، هان بوو، ھیگر
 وهخ هوهونهخ هھاتهدهز نیرگهھ
 
 هنارکهبن و  ب ییهر جوانهھ
 هژمار ب کهلهگ یدارد
 
 ێبازهان دیگ هردهم یههدار ھد
 ێخوازهماچ د هورد یههواش ھیئ
 

  یاریبازم و  هل ێوهد یاری کیه
 یاری هدا بهن دیریش یانیگ کیه
 
 ن)یدتاژ(و  ی)ی(ست ۆب هو مژتنل

 ن)یم) و (زه(م ڕی هتد هوژتنک ۆخ
 

****               
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 ن) :یم) و (تاژده(م ییتیهستاۆد
 

 شپ یکههر وتارهس هوهنیبا ب
 شئ پ ینیبر ڵد یرهوداسهس
 
 ژمار بوون ر و بۆز که هندهرچهھ

 ار بوونکهو ب ییخو و زل ، کهگچ
 
 ود الهدا بوو سیهراهو س کشکۆو هل

 رچاوهو ب کو پ ڕکرن و ین شخو
 
 کووناڕ یژڕۆ یجوان هب کیهرهھ
 کپا ڵست و دهبار و دهش و لۆووخڕ
 
 یاستڕ یه، بهچارد هل یمانگ کهو

 یحاست هھاتهد کیه کهرد بوو، همانگ ز
 

 یان بوو گشتیهشیپ یرهوداسهس
 یگشت یداو هن بیوهئ یستبوونهب
 

 یزانهد کییه ید یازڕ کیه
 یر زمانهس هچوو بو ید یگشت

 
 تنید هب کهوهن د هودا لهس
 تنیپ هم بکه هنیوهئ هرۆم جهئ
 
 کالو هتاز هوانهدا بوو لیت
 کناو یوگشت و خ ییهستهردهس
 

 ! کجوان ۆم چتهن) بوو، بی(تاژد
 کوانهھان و پایج یرزهگوود
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 وان بووهو لهوو ئز بهگڕه هامکر یم
 و گران بوو هورهو گ ڵهمکۆر هس
 
 رجوام یناو بوو باب یرهندکهسهئ
 رگوت شهان دیب پهرهع هستوومیب
 

 یسوار هتاق هرا بهھ یژڕۆچون 
 یزارهھ یرهس ێرهب یتوانیهد
 

 وان؟ کیهوا وکبوو، هھ ین) دوو برای(تاژد
 وان کیهچ ڵهگهخودا د یردیمپ
 

 بوو ۆوان درهپاش ئ هل ییئازا
 ) بووکۆه(چ کیهناو بوو  ی(عارف) کیه
 

 مامانهموو نهو ھهر ئهسهن) لی(تاژد
 و مامان ڵخزم و خا هو ل یبرا هل
 

 س و برا بووکه یتر کیالو
 و چرا بووهبرا بوو ش هچم وت ؟ ن

 
 بوویدهن یو براهئ که ێژڕۆر هھ

 بوویدهن یاو چرهش هب هوابزان
 

 یکتار یر دوو چاوهب ها بوو لیدن
                    یکپساو و بار ید یرژک یتا
 ) ھاتوو.کرژ : توند بادراو،قرژ و وک(  
 

 م بووهش و خۆخ یمانهد یھاوا
 م) بووه(م یمان و ناوهخ یندهبد
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 وا بوو یاستڕ هش لیم)هن بوو (مۆو چهئ
 مابووهر نیبهل یچ بهن) نی(تاژد

 
 ر بوویم کیرهنووس ییڕۆهم) ه(م

 ر بوویزهو نیترهورهگ ڕیوکن) ی(تاژد
 
 و دوو کیه بهرد بکهدهان نیهھ
 ش بووهل هب ،بووهن ڵد هب یاوازیج
 
 بوونکیه هل ڵد ێرۆج هب هم جووتهئ
 جنوونهل و میهل هببوون کهتوت هد
 
 بوون کپا کیگرۆھ هوکهر پۆز

 بوون کتا یستیوهشۆخ هجووت بوون و ل
 
 یانیگ یستۆد هببوون یدکیه ۆب
 ینان هو ل ییزمان هرچوو لهد
 

 ییو برا یتهواهھ با واب
 ییواهو ھ یمهمدهد یههھوودب
 

 هگران ،یستۆد ییهھاسان ن
 هگ برانهمهو ئ یتیهستاۆد
 
 تۆخ یهبهگومان د ،گومان هب ڵر دهگ
 تۆب بهر گران دۆز کههم یستۆد
 

****               
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 ز :ۆرهوهن یژنهج
 
 ند و زاناب یخودا هوانب
 رد و عاسماناهھ هل هردووک یچ
 
 ز و گازهگ ، بهندڕهو  همشت ب
 ئامراز کییههرهناگ کهیهستاهو
 

 خ کیهژ و در کیهو  هورهگ کیه
 ڕو پ هویو ن ون هبو  وا
 
 وهئ یارگاک هگش ل هوتووکهرهد
 وهئ یگاهبار هھان لیج ڕڕهرسووهس
 

 ارنک هان لیگشت هوهش ئیریهس
 ند سوارن، ھهادیپ کیندھ
 
 وستن ێندران و ھهھ هب ێندھ
 سستن ێندار و ھکهلهپ کستهد
 

 ستهد ،ت وچهد کیهت و د کیه
 ستهوهد هشهو ھ هڕهگ هروا لهھ
 
 ستانهو ێندو ھ نووسهد کیندھ

 ستانهب یژبو کیه، هربهس کیه
 

 و  کهزوک کیه،  نوڕههم دهخ کیه
 وهش یچرا کیه، ستهرهپهژ دڕۆ کیه
 
 نازار ین)ی(ز یشنهچ هب کیندھ
 بن گرفتارهم) دهوو (مکهو ێندھ
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 جواننو  یشنڕۆ هب کیرپاهس
 وانن یریزهند وند شاھن و ھھ
 
 ناردوون ۆیهب ێندھ ییهرستهئ
 سپاردوون پ یھارهب ینانھ
 
 

 ھاتن که هوهتبهد هتاز ڵسا
 آلتنهر ھهس هتوکههرما دهس
 
 ر یپ کیهاویم پۆب هویهاگ
 ریژ ڵت و دیر و زیبهب کیریپ
 
 ن...یشپ یژگارڕۆ هل کها ۆیگ
 نیش بهر دهد که تڕههو ھ هنگهج
 

 ڵر ساهس یژڕۆ هبوو بهد کهواتا 
 ڵر پاهشت و بهد هچوونهرئهس دکهرهھ
 

 نسا هنکۆو الو و  ڕوکژ و کی
 نمنا ڵهگ هل کنهر و نیباپ

 
 زۆورهن یژنزل بوو ج هرهھ یجئژن
 زۆورهن یژنج بنووس هوتا پ

 
 ڵناو ما هل هویهماهدهن کیتا
 ڵبا یبا هگۆچ هر و لهد هدا لیهد
 
 شتوویهگ یچکو  ڕوک هخوازهن
 شتووچهژ نچ یدکیه هل هشتھ یچ
 
 باشا یرگهو ب خش هل هازاوڕ

 ماشاهر تهبهل یمووهر بوو ھچاو ت
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 یهستنااخو یریب هل ێر الوهھ
 ؟ یهای یت یچ نیبب ێژکیبا 

 
 شتهد یشتهگ هچوونهد که ێژڕۆ
                   شتهھهب ییهویم هشت مشت بوو لهد
 . ) اوپ، پ ( مشت : پ 
 
 ارکی هبوونهد کیه هر جوان بوو لهھ
 اریب هچاو هو ب ڵد هودا بهس
 
 اگهچاو د یجووت هبوو ل کر تاهھ
 وهھات لهچوو جووت دهد ۆیب کتا
 

****                 
 
 
 
 
 

 ست گرتن :ۆژن و دج یرانیهس
 
 زۆورهن یژنج ینواند کهسان ید
 زۆریپ ینو شو ڕێ ییهرگو هل
 

 ێر)یناو (جز یگش ورد و درشت
 ێریزهتا و شوان هل هگریب
 

 یرچهر و ھیو گز کیهمڕهو  یشار
 یرچهو چ ڕۆکهو گ هدا بوو شیت
 
 شتهو و دک هل انڕهگهل دۆل پۆپ
 شتهر و گیهس هاند لڕهپهان دیمهخ
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 باخان هچوونها دیپ هب کندھ
 و و شاخانک هان لڕهگهسواران د

 
 ییو جودا کیه کیه هب کیندھ
 ییباهت ڵد هل بهگ هب کیستهد
 
 جوان یند ھاتبوو خانم و ژنھ
 ر وانهب هبوو ل ڵگو یا پیدن
 
 هشتیو فر یرهند پھاتبوو ھ یت

 هشتهد هورهگ یشتهھهب تا واب
 

 نخا هوو بڕو الو  ۆهژکی
 ناک ۆمیدوو ل کمهند و مهو قل
 

 کن سووو خو ڵخاهووبڕم و هد هخونچ
 کتوو لووس و ب ، هو تاز ڕهت یالو

 
 نموو جوان بووهش ھۆار و فرکی

 نووان بووڕر هس هنرخ لهنرخ و ب
 

 وداهس یبار هھاتهد ینازدار
 وداهف و ھکهو  ڕۆهپ هنکۆ کهن
 

 رازووهناو ت هھاتهد کیجوان چا
 بازوو یرۆز هرد نکهد یارکچاو 

 
 ڵر ساهس یژنج که هبوهد هژڕۆو هئ

 ڵد ساهس یریو پ ڵساهد یمندا
 

 ێجار هر چیب هھاتهدهان نۆیخ
 ێوارزم بوو تا ئهنگ و بهئاھ

 
****            
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 م) :هن) و (می(تاژد ینۆڕیگ ۆخ
 
 نیش یزهگومب هل یچرا یشنگپ
 نینگڕه هول کهخا مهد یردک
 

 ژ و زوو بوومهل کلهگ ینو شو ڕێ
 پشوو بوو ۆب هژنج ییهژڕۆ وهح
 
 ژ و الوانکی هدرا ب هگڕر هھ

 باوان یما همان لهن کیدان
 
 ێبب کید ێرهد هچوهچ دک
 کێب کیگو ێرهب هچوهد ڕوک
 

 هانڕر دو دوو شهم) ئهن) و (می(تاژد
 هچانک یو جل کهان شمیشۆپ
 
 ڵسماهد ۆیهئ همالن ب هل یورهھ

 ڵو ئاراس و لک هجهوک هتافت
 
 مهرچهو پ کبس هبوو ببوو ب کۆڵاک
 ! مهر ببا مهگهئ زۆق یچکر دوو هھ
 
 ناسهن وانهس ئکهبوو  ۆیهربهھ

 نگ و باسهزم و دهب هنهد ێباش گو
 
 نان ینهناز یرگهب هب هان ھیب

 نـ) ـانی) و (زی(ست یال هوهنیبا بچ
 

****                   
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 : هوهنیوهئ یرد و داوهد هان بیگرفتار بوون
 
 اوۆڕگ یرگهب هان بڕهگهد کردووهھ
 اوکر و نایهس کیشت هامان لڕ
 
 اکرهر دهھ هل ێپ هان لیتید
 اکرهنجهو پ کشکۆو،  هووچکر هھ
 

 روانهس یشنهچ هجوان ل هند تازهچ
 ردانهب هنگ لڕهر و ۆموو جهھ یهپارچ

 
 هستهد هستهد هچ و الو بکل ۆل پۆپ
 هستهد هدار ب یریپ هوهش ئهندھ
 
 الت و لووتن یندھ ند زگ زل وھ
 ووت و قووتنڕ یندو ھ هشتۆند پھ
 
 نکسوو ێندگران و ھ کیندھ
 نکچوو یندالم و ھهز کیندھ
 

 خواسپ ککهیه  ،پهل هاک کیه
 اسکو  ڕو کیها، کهد هژیق کیه
 

 کۆڵاک هب ککیه ،هقژنهس کیه
 ۆڵر خهس هل کیه ،هرهسهو ۆڵخ کیه
 
 ۆڵتیت هب ککیه، ککیه ۆهتیپ

 ۆڵو چهووڕ کیهات و کهد ۆهب کیه
 

          شۆر جهسهل کیه، کیه هوکیمر
 شۆرخهس ێندوو ھواهخ کیندھ

 نگ ...)( مرکو : دامرکاو، ھدی، ھمن، بده
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 نچا هل ندند و ھب هل ێندھ
 نناهد کییهواهھ هل کیهر هھ
 

 زامانهب ییهنا هبوو ل پ ێگو
            امانڕ کیرهس یورد هب کترهھ
 ان . )کیردووهر دوو، ھه: ھ کرته( ھ 
 

 یپرس یریپ ککییه هل ن)ی(تاژد
 ؟ یترسهرا و مهو ھهئ ییهچ ۆالل
 
 ڕوکمام هن ۆم دوو نکههچکوت  یپ
 ر بهس یریم هبوون همهل ۆمهئ
 
 هم دوو الوهئ نیبب کهس کهرهھ
 هالوهنا ب  یشۆھ همهتر ئیئ
 

 نگن ؟ڕهو چ هتن؟ ئید ۆتهان ئیوت
 نگنهلهچ ڕیوکدوو  هب یرمووهف
 

 ر ؟هنجهر و خیت هانیهھ کهان یگوت
 ر؟همبکه هدراو ل کهتهش یریان شی
 
 ڕچاو و ئاو هلیس هب که یرمووهف
 ب ڵرگ و دهج هبوون ههمکۆم هل
 
 اوکنا هلدا  هرامهو پرس و وهل
 ر چاوهب هبوو ھات یچهل یترس ڵد
 
 الون هدوو تاز ،ڕوک دو هنو ب
 چاون هستهن و مۆبر ینگهبس
 

 ارنیهت لهگ کهنگ و شمڕه کیه
 ارنیناس دهنگ نڕهو  هگانب
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 رمنهان و نیت نهگهکهباآل 
 رمنهناز و ش هب ێویههتا چاو د

 
 چاوان هوت بکهچاو  که و جهر لهھ

 تاوان هل ڵش و دۆھ یف جکیه
 

 ن)ی(تاژد یچاو هژان لڕهئ کسفرم
 نیھاو یتاو هفر لهب هم) بوو به(م
 
 ژ بوونتاس و گ یجوان یو تاوهب
 ژ بوونگا درڕ یقهچ هش لۆھ ب
 
 منازیناز و نهب ڕیوکر دوو هو ھهئ
 چاو باز ینھهش یرهتن دوو پید
 

 ردنهنگ زڕه و مانگوکهژن وڕۆ
 ردنهد یردهب یاوکدار و شد
 
 قنۆبهھ هاو بوژک هتاز کهو
 قنۆچهدهھ هنیوهئ ینیو تهب
 

          رانیچر نهس هنیزهب هدوو سوار
 رانیب یچا هوتنکهانن و یتید

 خوار . )سپ ھاتنهئه زین، له: دابه زینه( به
 

 و بوونههقان کهریچن کهان یزان
 و بوونکه ڕههز هن ،داو هل هریباز گ

 
 یرمهگ هان بییوانڕستان و و
 یرمهن یبار هوتنکه یوکان ید
 
 هانکم دوو ئاسهب ییهو جوانهل
 هانکم دوو ناسهئ یسووتا د 
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 ئاشنا بوون کیه ید هان بید
 وو نوما بوونڕبوون و  هنئاو ڵد
 
 چاوا یسووچ هل ڵواهھ هبوون ڵد

                     ناوا هل یدبوو دوو هردکچ کۆ
 چم. )هخاو، بچم و نه، خاو ییاڕاڕ:  ی( دوود

 
 دانپ یستیوهشۆخ هل یندخوا ھ

 دان ێگر کیه هل یھاهو یدارد
 
 شهل کیه هانیچوار گ کهتگووت هد
 شهب هشان بوهچوار ل هل کهانیگ
 
 انیش و گهن لکیهر هھ ێوهاستت دڕ

          انیشهب هبوو ب یتکیهیه ێرهب یژڕۆ
 
 با بوونهت هوکهموو پهانان ھیگ
 خودا بوون یگاهبارهل که اتک
 

 شهل یکههگرتووخان هتیهناردوون
 شهدوو ب هبوون بها ویج هژڕۆو هئ
 
 و گرژن ۆڕمرچ و م ێشتا بھ
 دوژمن هران بناو ن یههریو تهئ
 
 دارد هبوون یدکیههل کیستهد
 زگارڕ یانیوت ژکه یستهو دهئ
 
 هم سرشتهئ یهرگو هل ێژڕۆ ێو
 هشتیدوو جووت فر یبوو د ڵکهت
 
 ر دوو زامارهس هنییهگ که اتک
 نازار یستهم هدید ڕیوکو دوو هئ
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 ڵوو گوکهو یدوو یهدا ید ڵدوو گو
 ڵد یوکژا ڕ ڵد یووت گوکپش

 
 )نیتاژد( ینیره) س(ست یانڕبوو 

 ن)ی(ز یشهباو هم) له(م یرهگرت س یج
 
 م و خاوک هخشاند بهان دیول

 ژن و باهب هبوون لهد هر نچاو ت
 

 بن یچ هچانکم هئ بهان دیوت
 بن ! یرهان پی هشتیفر که یب ۆت
 
                      چناون ک یباخ هل هویو مهئ
 واونڕ بنچ گو هل ڵو گوهئ

 ( چناو : چندراو ، چندراو . )
 

 راونهام دک یمامهن هدوو تاز
 ئاو دراون ێوگو هان بیگڕه
 

 ر سنگهسهل هچاو و خو هل کیسفرم
 ئاونگ هبوون هسیس یو دوو گوهل
 

 شۆوا خ ینۆب هن بیوهئ یشۆرخهس
 شۆھ هوهھاتنهچ نیھ که هریهم سپ
 

 ستانهم هدید یواهھ هتا ببن
 ستانهد هرخران لهد هلینگوستهئ
 
                       ۆخ ییهوانکهلک هوهاننۆڕیگ
 ۆخ ییهداو و دان هوهانینا

 . ) نگوستیله، ئهوانه: قامکهوانه( کلک : قامک ... کلکه
 
 هشووش هم دران بنق یماسهھ
 هپووش ید ی، شتهد هر بهار ھک
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 یتا هبوو ب هژنج یتیهرنایش
 ! یمنا هسهن، بیوهئ هبوون ب ڵقا
 

 مانو هما لهن جهبوو و ب ڕهتاوپ
 مانجهش بۆخهن ین و دووڕۆییش ۆخ
 

 نداریبر ڵد هب یم)هن) و (می(تاژد
 و نازار کناس کیدوو ئاس یندهوپ
 

 نگهزهوه، شهوهبوون ش هوهاریوش
 نگهد ییهن بهن ڵد ییهس ناهب
 

 ونیدهژ ون و نڕۆ هب یژڕۆدوو 
 ونڕیهنگ پڕه کیوهش همانگ کهو
 
 ز و تاس  کو  ز و سکز و ھ ب
            اس کو  ڕو و ن و توان ، ھیت ب
 اس . )کژ، : گ ڕاس .)  ( وکژ، : گ ( ھ 
 

 مردوو هویبوون و نهالواز و ز
 بردوو هردهج کیو د کشل هب
 

 هالر هالر هب ڵما هوهنیهتا گ
 هپار یرگهج هب تخ هبوون یل
 
 وهخواردن و خ هر، نهس هزمان و ن هن
 وهش ڵهگهژ لڕۆبوو  کیهوو کهان ویال

****                
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 : ڵد یردهد
 
               زاوووپ ڕهپ ینھهو باز و شهئ

 رواود هدیدوو د یم)هن) و (می(تاژد
 
 ێاوڕ هچوونهوان دکهو  ۆڕپ ۆب
 ێداو هوتنکه هجووت هب ێاوڕن ۆچ
 
 کسیاو برکو نا پهدان ل یل

 کسینهن ھهبدهبوو ھهسووتان ن
 

 شۆھات و چوو خ هژنج ییهژڕۆو هح
 شۆھش و بۆخهن ج هل هم جووتهئ
 

 ناشو هھات ب یشیتر یژڕۆند هچ
 ناهن ھیرهس هسهل کهان یرهس
 
 اوڕکنگ بزڕهچاو،  هل ییل

 ر چاوهب هھاتهن بهن ییتارما
 

 ؟ کی ۆتهگووت ئهد یم)ه(م هن) بی(تاژد
 ڕیھاو یاستڕ هبوو  پتر ل  م) سه(م
 
 نیاسیو نووشت و  کشیرمان و بزهد

 نیسو دوو نا کیهر هس هتا ھاتن
 

 انییندهبهپاچ یچپ هل یان دۆیخ
 ندانهمکهند هچ هان بیش و، گهچراو لپ
 
 تاو دان و، ئاو و، ب چاو و،ب ب
 ش خاوهن و لیبر ڵد هو ل ڵبا ب
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 شۆرخهش و سۆخهجوان ن یچاو کهو
 شۆاپیووان سڕر هس هل یخا کهو
 
 نگهتار دی یزار ییهخونچ کهو

 نگهوو چکهن ود یگڕه هن لینا
 

 ن ؟یواب همئ یچۆب بهان دیوت
 ن؟ینگوابهئ همئ هنگ بووهج یکه

 
 نیبوونهز و زکھا هو یچۆان بی
 ن ؟یروونهر و دهن دیرد و برهد پ
 
 مداهر و خیب یژگ هل ییهژو گهب

 م)داه(مکهاک یستهد هل ین) دی(تاژد
 
 رهوھهگ هم لنق کیههلینگوستهئ
 رهودهرهس سکه ینرخ ها لکرناهد
 
 سوور ینار و ئاگرهھ کینهد کهو
 دوور ۆب کیشیت ڕۆییه، دیهبا وهش
 

 ێن)ی(ز یناو یر وهسهل هنووسراو
نیبب یباشتر یسهد یشاک 
 

 نیش نگیوهئ یسهد هل یم) ده(م
 نیمهرزهس ینجهموو گهھ یژاھ
 
 یستهد هردک یریهس که ستهھ ب

 )یستهخاتوون(ئ یناو هب هوینگڕه
 

 هوانهاست ئڕ هھان لیج یناسڕدو
 هزانهچ نیل و ھو گ ڕو و ھ
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 قاروون ینجهگ ینگهس هب هنددھهس
 ناو چوونهل یچهو ھ یههھ یر زهھ
 

 کیهشت هھ هشتھ هوانهل نناھ
                 کهپ کهپ ها لیما جهن ۆان بیچیھ

 کوو! )ک : پهک په( په
 
 همو نقهچ باشن ئ که کهپ کهپ

 هم یقڕه ڵد یاری همهان بیناس
 
 ن) بوون) و (زی(ست ردک همهان بیرچهھ
 ن بوونیدز ڵد یرف که هاریدهو
 
 اوۆڕگ یرگهب ه، بۆخ همهان لۆڕیگ

 رچاوهب هھاتنهدوو الو د هالوالو ب
 
 ھاتن هژنج یژڕۆ هل کهوون و بهئ

 تنهژ ھڕۆمانگ و  هوهوتمان ئ
 
 ن بوونشهستوهد هانییرهو دوو پهئ
 ن بوونژڕن خو هنانیرین شو خوهئ
 
 ب ڵد هبوون همئ هل کهو بوون هئ
 ڕر دش هبوون کهبوون  هو مامزهئ
 
 فاندنڕان یهم یرهس یشۆو ھهئ
 اندنچاو چ یخنر هرزان بوو لهھ
 

 ال بوو یریش و بۆھ مکهن) ی(تاژد
 ما بووهر نهھ یبپرس م) نابه(م
 
 ! س بهب هستهھهد م)!ه: (مڕیاخوڕ یت

 ؟ و جن هل یبهد تخ نگکهتا 
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 نیما کیو دوو ئاسهئ همهن ئیریش
 نیوان بناهست ئهد هل ییههشوور

 
 ینا هنا هم بهو هم) ھاته(م

 یاکشتا ھ هاریدهن) وی(تاژد
 
 نمیبهق دۆم شۆخ ۆت هرتر لۆز
 نمیموو برهرن ھهگیارکر ۆز
 
 نمیمهر زهسهوا ل که هنیمبهم
 ن)می(ز یچاو ینیوهئ یوژراوک
 

 برژانگ هب هنجنهموو ھهم ھهنیس
 الجانگ یماھ هل ریگ هانم بوویگ
 
 ش داڕه یپرچ هم لد هنشو ب
 ش داهل هموون ل یرچهھ هرهشتهن کهو
 
 ساون هتاز که ۆیبر یریو شهب
 ر پساونهو جگ ڵد یندهند بهب
 

 هماوهم نکیهچ ج هئارا ل
 هماوهن ،هوتید یم)هو (مهئ ۆت
 
 رماهس هب یدا یاستڕ هب یدارد
 ر ماهس هن ،ڵد هن ،دا هرشو ھهل
 
 ناومهو ھ ڵر و دهان و جگیگ
 و پشت و چاوم ر و پهست و سهد
 

 ئارام هانییخودا ن هندم بسو
 ما رامهالم ن هموو ال، لهتن ھش
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 نیم شکههد مهمم دهد هتا من ب
 ن)!یا (زکهبانگ د ۆخ ۆب کهیهر هو ھهئ
 

 هتا هانیو ژهب یقهوا د
 هناهو م هسهب یهتووش بووم، و د

 
 نئاخ و داخ و نا هب هوان ب
 ناژکهچاو  یریهس هوهنیبا ب

  
 

****                   
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 دان ؟ : ڵچ حا ه) لیستهن) و (ئی( ز
 
 
 هو جالنهب ما هوهر چوونهھ
 هر شالنهمکهو هئ هوهووت بوونڕ
 
 انۆڕگ که کهجل و شم هندهرچهھ
 ان؟ۆڕد که ڵنگ و دڕه هوهنن دۆچ
 
 بووین خزناو د هل یدارد

 بوو یو دزم و لوک هل ینگڕه ڵگو
 

 ن)نی) و (زیو (ستهگوت ئهد یهس نکه
 ننیمهر زژ کیهخ کهت وابوو پ
 
 هھانیم جهئ یود یژنریپ

 هچانکم هئ کیشکۆ هن بوو لیهتا
 
 ئاو ککال تهل یکههوژکرھاد هف
 بون) ناوهزیهناو (ح هب یبازڕهگ
 
 مان داهوان دهرا لهس هو ھات بهئ

 چان داک یووڕ هخشاند ب کیچاو
 
 ز و التک ی؟ دوونی، چ ببیتید
 ر ھاتهسهان بییچ همانهئ یهخوا یهئ
 

 ئاگان هو دوور ڵایهخ یوا مات
 ناگانها چکهد یون هرچهب
 
 وهشکیه یمانگ ه، بوونییهژ چڕۆ یووڕ

 وکه م هبوون ۆمهرن ئکز چاوبا
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 ویبار هتاز یفرهب هتهن بوونخو
 ویوو زکهن ویو سپدوو ل یاقووتی
 
 سوور؟! یرد ببن گوهز که هاتکوا ک
 د دوور!هس و بیپ یچاو هل ڕۆه کهد
 
 ناومهھ یهزکو  ڵد یزھ یهئ
 چاوم                  ییشناڕۆ هوهل کیهرهھ
 . )هوئ هام لکر ه: ھ هوهل کیهره( ھ  
 

 ر خودا بهھ هوئ یرهزپار
                    ب هب ب اتکموو هو ھبا
 تان . )ژن و باهو : ب( با 
 

 ر چاوهند و بهبهند لهوهئ هووا ئ
 او ؟!ڕ ۆب هجووت هب ێرهد هن چوونۆچ
 

 ؟ ڵو ماهرهب هوهانڕهن وا زوو گۆچ
 ؟       ڵر ساهس یژنج هرد لکهرو نیهن سۆچ

 رد . )کهرتان نیهرد : سکهرو نیه( س
 
 ؟ هنگڕهو چ  ییهچ کههژن شتب
 ! هنگهب یایهان خی ییهژرگهس
 
 ؟ کهلهن تۆ؟ چێچ داو هران بیگ
 کهکهدوو یرچهھ هئاگر ۆیھ
 
 مچانکن کههن و نکهب نگهد

 زانمهد کموو شتهھ ۆخ ۆمن ب
 

                ژمڕهژم و دپهد کیقووم
          ژمبهو دپ هوڕ هل هویچوو د

 م . )( قووم : لم، ڕه
 ی . )ئوه ( پو : پتان، به 
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 مکهو کهموروو تو  هقۆشیش
             م کهو و بل یهد هتان لیچ

 . ) یهوئ ه، لتانو : ل( ل
 

 : زا هریپ هب یدز هان بییگوت
 ما هر لهد هنیچوو هوهاتکو هل
 
 بوو زوو همئ یدوچار کهس کهرهھ
 س چووهد هان لییو ھوش ڵت بوو، دش
 
 مانڕ هھات هرۆز ییهرۆم زهئ
 مان پ هھات نیوهئ یندهوپ
 

 انیرهس هل یو دا هم هت بوون بش
 انیرهپ یتش هنیبوو هوهش ئهمئ
 
 یهدا همانهمان، ئهل یستیر بهھ

 یهاک هوتکه یزمان ییلووسا
 

 زار جار      هم ھڕهروو گهسهس، دهچاوم
 ارکپاتشان و خون یچک یهوئ

 رتان. )وری سهده رتان، لهر سهسه روو : دهسه( ده
 

ب ک بب که ئ هلب هو کبا 
ب ک ئ هدات بهن کهکتایپ هو 

 
     دا      سکهر هھ یستهد هب کهستان هد
 داڕ هل ڵان و دیر و گهدا سیهد

 ستتان . )ستان : ده( ده
 
 دار د ب ییهرئ که هخوازهن

 ر بارهب هتد هستئ مهگیمن ب
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 نمھهد یدا هندیب یام دارک
 نمسهد یم دکههد یتر شهھ
 

 ییهد یرچهھ یهموو واهان ھییوت
 کی ۆ، تهمئ یالن هل یناسراو

 
 تست دهد ه)ت له(س ینیبر یرمانهد
 تن پیب ێمان گرهد کهرمهش
 
 ۆیهش و ئئ هب کلهگ هم یدهد

 کۆیه ، پڕکهد هب هروک ڕێ
 

 تان)ۆ(ب هل ڕوکژ و کی یههھ یهندهچ
 تانۆب هناو براو که هندند ھهچ
 
 نهداخ یناو یجوان هس بکهر هھ

 نهدا ھهمئ ییایس هنووسراو ل
 
 هچاو هستهم کیچهھ هم شارهل
 ناسراون یومانن و گشتید
 
 و وا ڵئا هچ بکدوو  ۆکهمیئ
 و با ڵسا هب کهشم هب کیه کهو
 

 و بوونهھ هن بزانهھ کهژ ڕۆدوو 
 و بوونهش هچارد یوو مانگکهوان ینهھ
 

 اوکنا هتووشمان ل هان بوو بیتووش
 ا چاوکهت و ئاو نڕهپهن ڵن دۆچ
 
 نهمید هوان ب یکینز هنیر چووهھ
 نهم کیهو ،ئاو و گ هل همان نید
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 بوون یرهان پی هشتیفر هاریدهو
 بوونیرهداو یشتهھهب یودوو س

 
 داوان هوتنکه هجووت هب هم ۆو بهئ
 تاوان هن لیبهت دش هوهش ئهمئ
 
 وا بوون ێژڕۆوو مانگ و کهوومان وڕ
 وو نوما بوونڕ کییههنو ئاوهئ
 
 رهرانبهب یش چرایمهئ هو شووشهئ
 رهو سهل هم ۆب هاوڕهگ هم کیشیت
 

 همئ هل یدا هاوڕهگ که قۆش
                    همئ هل ی، ھاهم ید یتاواند

 . ) همئ ه! : ھاوار لهمئ هل ی( ھا 
 

 بوون گهب یئاگر هم یموکرهس
 بوون پ ینڕۆ هل یدوو چرا کهو وهئ
 
 ر دووالمانهھ هوتکهو  ییگرت گ
 ن و زامانیبر کۆیهم هتۆب ڵد
 

 نیزوخا کۆی هستن گش و ئیسووتا
 ن؟!یایهناو خ ینوقم که یهالت وا

 
****                     
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 ن :یهتا ییردانهرگهس
 

 هم وتانهبوو ل ڕسوو یرهن سیهدا
 ؟ ه: چتان یچان وتک هردک یووڕ
 

 چاوان یلیت هچوون بهن هون ئۆچ
 الوان؟! هرن لهب ڵن و دکهاوڕ ڕوک
 
 اروو؟         ی هبن بهچ دکچ و، کو ۆخ ۆب

 و بارتان ارک هقۆش یهالم وا
 ئۆگرتان. ) یارتان ، به یاروو : به ( به

 
 یهنا هوئ هچان  لک یدارد

 یهواهو ھهب یهماهس هس ناچتکه
 
 بنازن ڕوک هچان بک هستیوپ

 چان بخوازنک کههرهش گیالو
 
 هجووت کهچ ک هچ لک یههھوودب

 ه(لووت) یزۆھ هل ێبو یوالو،ال
 
 یهخودا یچنسهد یچ سوورگوک
 یهال ینیژ ،و هانیژ یئاو ڕوک
 
 نتا جوهشن ھهلش یچکن و خو ڕوک
 نخو ب یشانهشن و لهن لخو ب
 

 مانگ بهب هوه، شڕوک هچک تا ب
 بانگ ب یژچ، نوک ڕهوک تا ب

 
 ؟ب یرهھاوس هن بۆچ یچک ۆچ بک

 !ب یرهپ یپاتشا یچکجا با 
 



53 
 

 www.gagesh.com  

 دارد هبن ببن گو هل ڵر گوهگ
 ژار یبولبول ر بهسهو ۆیبا خ

 
 زودهش یبا سوارهن کهو هخوسر

 ز؟روهپ هبوو بهر دکهش هرن لیش
 
 بووناهر نهگهن ئیریرھاد و شهف
 ستووناب هھات بهد هن کووشڕ
 
 شارا هن لهھ هاکو  ڕوکو گش هئ
 ساز و دارا هو ساد هگزادهب
 

 نۆچکدوو  هو دا بچوونوو د
 نکۆو  کرهد ینپهاو چکچ
 
 ناسانهس نکهشان و یناو و ن ب
 و ھاسان کسوو هندھ هن کهارک
 

 راسانهبن ھهچ میھ هوهممن د
 تاسان هر لهھ هشتن و ھهتیو دهخ
 
 ن)ی(ز یگو ییههگ که ههچهتهو چهئ
 ن !یرشهس یریپ یهسه: بڕیاخوڕ یت
 

 رتووت هف هنکۆ یچ یهد یننازا
 و چت گوت یهد یچ ییهشت نۆھ
 
 یکهبا هب یقوم و گ کهت گوت هن
 ؟ یکهرا کئاش یننھ ێرکهت دپ
 
 هونهو خ ڵایهخ یهد کهستا ئ
 هونکهو و یزڕت ۆوو خکهرت ویب
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 بوون یرهان پی هشتی، فرهو جووتهئ
 بوون یرهندوکو  کو  ڕوکان یچ ک
 
 هشانین ێوهشتهومانن و ، دید
 همانهنجهپ هان لیهلینگوستهئ
 
 هر زمانهھ هت نیرهر جادووگهگ
 هوانکهلک یوخ هوهنیان بییب
 
 ژ و جادووزمان در یژنریپ
 جا زووهد  :یس! و گوتهد هن لهرخهد
 

 ژمسنوهد هست بهد هوهژ ئڕۆتا 
 ژمپهد ژم و قومهو ناچهخ
 

 هوو و خد هو چ یرهان چ پیو خ
 هوڕ هم لهو دناسم و پیهد
 

                   کسینگولهھ یه) دای(ست گورج
 کسینهھ ڵهگهدا دهد ین) دادی(ز

 . ) نگوستیلهنگولیسک : ھه(ھه
 

 انیگر هب نیهتا هل هاوڕپا
 انیبر هتبهر دهجگ م دوور بل
 
 ژارمهھ ین دخو هل هکمۆگ
 ژارمهند پهوهئ یب هندهرچهھ
 
 شۆجهد ڵد یژگ که هاتکو هئ
 شکۆهر دهد هو چوونرهانم بیگ
 
 همو نقهئ همد یوک کینف
 همیق هتبهر دهجگ م ون بل
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 زووم لهم گهدهخودا د هندت بسو
 مردوومهن ۆیو بک، تاهوهنب ۆب
 

****                 
 
 

 پیرژن
 
 ینگو هپلهت کهلهس یژنریپ

 ینوت نھکهرهد که هبوول
 

             داکجادوو یتیوک هرد بک ۆیخ
      دا کل یلم و توورهس یمهد ۆیرتۆت
 
 . ) ، ژوورۆچکه ( کولت : کۆخ ، کۆخته 
                   . )  یچیهست ، قهقه: م ۆرتۆ( ت 

 . ) ییهرانئ ینکۆو  ییهفسانهئ یدوو پاتشا یلم و توور: ناوه(س
 

 ومسهپ ب کیژنهومن ب
 ومبژ و ب هو الن هخان ب
 
 نهم ھڕوکدوو  ب ڵگو هب نیرژهپ

 نهم ھڕو و ر شۆز یسکهب یدوو
 
 ڵر ساهس یژنج هببو که هژڕۆو هئ
 ڵمندا هنۆچ یبزان هنگڕهت ۆخ
 

 یشتهو د ۆڵچ یانڕهگ هچووبوون
         شتهگ هزنان لۆمڕ هتووش بوون ب

 . ) یایهخ یهزمهرد، مۆکه، جندهزمهوزن : دۆمڕ(  
 

 اوڕکنگ بزڕهت و ش هوهھاتوون
 ن چاونهد کل هن نۆخهد کیشت هن
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 وتنکه هوج هش و زمان، لۆھ ب
 وتنهو سر هوهسانهح هم ماوهن
 

 ناون یستهد هان لیکههندوو م
 نگواونهئ هشاوهو لان یسهد
 
 بزانم ؟ ب ییهچ هوانب
 انمیو گ ڵد یهزک هردت لهد
 
 هشئ ڵ، دییهت،شییهدار ف

 هشپ هم لڕو چ  ییهچ هم بهچار
 
 یهاڕ هم دووانهل یههھ یرچهھ
 یهایان تییستهد هوهو ش هئا
 

 ونو و د، چ خۆان چ مریوخ
 ون ؟ن، چن و چ نک ب یمپ
 

 شانان هل کر و سوویژ یرهجادووگ
 و زمانان هوش لهگ هزانا ب

 
 انانڕ هنکۆ هئامراز و پسوول

 عاسمانان ڕیسوو هل یوانیهد
 
 نید کیه یکیش نزهگ ی»وکه یهجووت«
 ن)ی) و (تاژدیبوون (ست هوهرچوون ئهد
 

 »جنوونهل و میهل« هشتیهگ ینداڕسوو
 م) بوونهن) و (میم بوو و (زهخ یمهان تیرهب
 

 یهداهریپ ییهسهب یجادوو گوت
 یهنا ییت دواۆدر هرۆند زھ
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 همانهناو ھ یسیگور هب یم بوول
 همانهس لهب هشیپ کهب یاستڕ
 
 یستهبهد یه؟ ھیچ ڕیوک وانک

 )یستهن) و (ئی(ز یارکدوو  هل یھاتوو
 
 زۆورهن یژنج یژڕۆ هل هشتهو دهل

 زۆق ڕیوکدوو  یتووش هان بوو بیتووش
 

 شتنیهگ کیه هژ بڕۆدوو مانگ و دوو 
 شتنیهگ کیه هد ڵم و دهم دهدکیه
 
  یوارهوردک هل ێد که هژنم جهئ
                          یارکهسکۆ هو باو هشیر پۆز
 ن . )ۆڕیگۆخ ییاری:  یارکهسکۆ(  
 
 ن)ی) و (زسته(ئ هان لڕوک یرگهب ۆب
 نیرژهپ هچانک یان بوو جلڕوک هل
 
 شۆھب ینیوهئ یهگ هو بوون لهئ
 شۆرخهس یجوان ییهم هم بوون لهئ
 
                 ننیوهئ یالهمگ یهو سووتهئ
 ننیوهئ یالهربکه یینوویم تهئ

 گ . ) ال ، ئاگری زۆر بهمه: گهال ( گمه
 
 دوو جووت هوانکهلک هوهانۆڕیگ
 اقووتی ینرخ هن بیش ییهقۆشیش
 

 یند یهشهم گۆت ین گوتیهتا
 یزانهد کموو شتهھ ۆڕیپسپ

 
 زنۆق هندهوهئ یڕهوک هو جووتهئ

زنۆھ هامک هزن لهگڕه هھک 
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 شارن یدانهو خان هگزادهب
 ژارن ؟هاگ و باب ھیپ هرۆان بی
 
 دا ڕیهتد یوشتڕه هل یرمووهف
 دا ێو هن لهد یههھ یهوداهس
 

 شتنیهگ یرتکیه هب که ڵدوو د
 پشتن هان لیکهر و خواهمبهغپ
 
 ڕوکن یدوون شر هوانهئ هخوازهن

 ڕوو دوکهو کییه،  کیه ییهمروار
 

 هریم کیرهنووس ییڕۆه کیه
 هریزهو باب و یکنز یخزم کهی
 
 هھانهو ب ب پ ینیهو تاهئ
 همانهن ئین هشانین کهگوت  یپ
 
 هزارهن) ھیو (ز ی)ی(ست یدارد
 هژمار ، بهزارهھوو! چ ھ یهھ
 

 هو دووانهئ یچاو ی»وژکاروانک« 
 هجوان یجا هچ ێوژکهش دیریپ
 
 هر)یم (چزهل هندهچ که هوونڕت ل
 هریزن و مهو خان و م هگزادهب
 

 هالد یشۆپهردهپ کهب یکهچا
هزاد هورهگ هساد هم دووهن ئک 
 
 نمان دویبزانم و ب ار بیب

 نمب یتۆب نم ،بس ێز چل
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 نشو هنیبهت وۆخ یجادوو گوت
 نولکل و کهگش  هنکپش یب
 
 هشۆخهو ن هزکن هد کهس کهرهھ
 هشکۆب ت گورج یتنید ۆب
 
 ازیو زان کشیبز یهکهت بۆر خهگ

 دارر دوو دهھ هب ێوکههچاوت د
 
 یجوان ۆب هشتیفر هم جووتهئ
 یزانهحاست د هو ل همهد ینیان بییب
 
 نینگڕه یمست نقهد هل هخوازهن

 ن)ی) و (زیسته(ئ یناو هب هنینگڕه
 
 نلوقما هبوو ب هریپ هوهاتکو هل

 توانهئاو و ھ هشووش ین پتوورب
 
 رهشتهز و نۆت ،هنگڕه همهرمان ھهد

 رهرانسهن سینکپشهد یآلنکۆ
 
 تیو چاو ز ڕووکو مووچ و  و م یدھ
 تید یهد یرچهھ کهشیوابوو بز یپ
 

 ارانکهشیپ هشتیهگ کیگورج
       ارانی یماهت ج هوهتید یزوو

 . ) ێوکههردهو ی کشوکه که کن، شوکشروکه یهشارگه: ح ڵماه(ت 
 

 ژن ؟ریپ ێره، ئیسکهان چ یپرس
 ژنب کشی؟ بزیچ یژن یرمووهف
 

 زانمهباش د ێردهموو دهھ یچار
 ر گرانمۆز یدوو ژان ۆڕیپسپ
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 هانیگ ین و ژاند یشئ یچ
 هوان یسازهچار همن یستهد
 

 هرۆجان ، چ یگ یژان ییهان چیگوت
 هرۆز یشانین یوت کهژان

 
 هختهگران و س لهگ کیردهد

 هختهب یدراوگر یچابوون
 
 ڕوک یلهدوور، گ هوئ هل هشو ئهئ
 ر بهچا جگک یووڕ هل ککهشیت
 
 کهوو برووسکهو چهر ئهد اتک
 کهترووس بهو ب پ و گگ ب
 
 هنیبر ست و بکزام و ش ب
 هنیت هر بۆز ،هنیوهئ هو ژانهئ
 
 ناوانهو ھ ڵووز دهخ ها بیکهد

 چاوان هل ،ڵد ها لکهد هچقین فخو
 

 همئ یچاور دووهس هرهان ویوت
 همئ ین دوو الویژهد هو ژانهب
 
                            هتپ کیچهوو ھڕ هرهخیب یهد

 هتست و پهد یتیپ هل هم یچاو
 ر شتک. )کی : ھهچ(ھه

 
 سهر دهب هتد گورج ێت بویرچهھ
 سهب یهتا دهھ هوهرهب ند زھ
 

 شانۆخهر نهس هشتیهگ کهن یهتا
 شانۆپهن ییهاز گین هب یزان
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 نمیبب بهو دنهتهب یرمووهف
 نمیوهئ یزاهشار هوا باشتر

 
 یپاش هم، لهو بگت بهد ێجار

                                یباش هونکهم بکهب رمانوهد
 تان . )هرمانتان، چارهرمانو : ده( د 
 

 انیال هر لهد هموو چوونهھ ڕێھاو
 انیبرا کهت هدا ب کیهن تیهتا
  
 

****           
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 : بهرا دکئاش یدارد یازڕ
 

 ناهان ھییچاو که ،هدوو الو
 ناخو همۆگ هوان لهلهم یچاو

 
 اوکترووشهھ هریپ کییهان یتید
 اوکو ش ق و شهش ۆڵش کیالن کهو
 

 ێژبهد کورت شت هوا ورت
 ێژڕهز دک یچاو هل کیسفرم

 
 یهدا هریپ کیسکهان چ یگوت

 یهال هت لی، چ هرخهده؟ ویگرهد ۆب
 
 ێ)نی) و (زی(ست یرهس هب یرمووهف
 نین و شیم گرکههد هوئ ۆب
 
 نـ) ـانی) و (زین (ستک هل هخوازهن
                    نانیبر ۆب هتهش یههم ھ، پێد
 . ) یرمانهد یایگ هرۆند جهچ یهوهوتراوک:  هته( ش 
 
 نهم دووانهانوو ئکهلینگووستهئ

 نهشانیم نهوهن، ئکههن که ڕهباو
 : ئنگوستیلکانتانکانووتیلهنگووسئه
 
 یردهم هوان بهئ یھ نهوا بمدک

 یردهب هن لهدهچان مکدوو  یووئاب
 
 وانمهئ ینیهم و، تاهاسپاردڕ

 زانمهد ،دناھوم هوهرننامن
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 یھا دهان ویهریپ که کیاتک
 یشاد هبوون ل کهشهگ هوهستانهھ
 

 یچچر یستهد هدان لهد یماچ کیه
 یپرچ کیسیت هرد لکهد ینۆب کیه
 
 

 ناورهو ڕوک یژنهب هل یستهد کیه
 ر و چاوهر سهس هخستهد یوشکه کیه
 

 انیبر هبوو ب یرگهج همهن بیهتا
 ان:یگر هل پ یدوو چاو هگووت، بیهد
 

 رمانهس یژوور هل یخودا هم بڕۆه
                    رمانهد هبم بهوو دد یردهد ۆب

 . ) ( دوو : دتان ، دی ئوه
 

 گرمهد ێداو هد بھوم یداربا
                      مرمهم و نیم بژکههد وشوۆخد

 شتان . )ۆخشوو : دۆخ( د
 
                کۆوو کهم وکههد کۆهر چوارو وهھ
                  ۆنگید یزووهئار هب ێد کار پک

 ر چوارتان . )و: ھهر چواره( ھ
 . ) ( دینگۆ : دی ئوه

 
 مامانهژن نهب ۆب هلینگوستهئ
 مانو هوهنمد هوهرمهر بهھ
 

 ۆیخ یھ یرانهد یسهد هن) لی(تاژد
 ۆیب هوهبیرموو بهف هرهوت و یپ
 

 ێن)ی(ز یمنق بهب یوانڕم) ه(م
 نیمهر زهس هان لیژ هب یناژ
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 تر پهب هرم له، سیگوت هخشهبمب

 تبم شهد جهت لپ هوهر دامهھ
 
 همیقهو نهئ هتۆچ که هو ناوهئ
                همیرگ و سهج یندهب هل یندهوپ

 . ) همکالهپی، س همکلهپی: س همی( س
 
 هپساو ڵد یندهب مهر بت دهگ
 هاوشم بهان بیژ هو لهئ ب
 
 ێن)ی(ز یجوان ڕی هل یهدا یهئ

 نیبر ڵد هت بییهزهت ببا ب
 
 مهر دهھ ینیبهن) دی(ز هویهر چووهگ

 :م)ه(م هد من ب هل که یپرس
 
 دا بمهمن گ یرچهگهئ یهو شاهئ
 نابم یدناھوم که هوونڕم ل
 

 رموهن یتنیبا خواستن و د
 رمبوهادڕ یایهخ هش بۆخد
 

 مردمهد یهوهش ئپ هل هزگۆخ ئاخ
 ردم !ک یادی هن)ی(ز هوهمگوت ئهد
 
 بترس ڵد یئاھ هل هر جوانۆز

                 بپرس کیههنۆچل هجارجار
 . ) کنیپرس، لکییهنۆو چ ک: چاکیههنۆ( چل

 
****           
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 ن :یهتا یهوهانڕهگ
 
 نگهشوا  یمامهژن نهر دوو بهو ھهئ

 نگهتد هخونچ یشنهچ هشتوو لیدان
 

 نندو ینڕهوپهخ ییهم یخاو
 ننوڕهم هخ یکیهم یدھوم هب
 

 اوکنا هان لییاند، دڕهگهان دیچاو
 نگاوهھ هورد هب ێد هنیهوا تا

 
 ێژوور هھات هریپ کهبوو  یریهس

       ێپوور یورهد هل یرهبوو پ یهپوور
 ن. )ینگوهش ھم یهخه: ش ه( پوور

 
 ستانهم هدید هشتیهگ هزۆریپ

 ستانهالق و د هزار لهھ ییههماچ گ
 

 امنک هشتیو فرهئ ان بیوت
 امنڕ هانی ۆت یهوز هدوورن ل

 
 ؟ھا کهپهت هت لییهرهو دوو پهئ
 ! وا یستهد هب هوییهان ھاتی
 
 چووناڕ همئ یرگهج هل یریو تهئ

 بوون ؟ ک یزانهوان د یرهژھاو
 

 هوئ یستهم یدوو چاو هندم بسو
 هوڕ هوان لهئ یال یم، وتدوا 

 
 ێدا د هوانهب ییهزهندم بهچ

           ؟!ب هب و بوژنهب هردووکچوو 
 . ) هوئ یژنهژنتان، بهژنوو : به( ب
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 ژنبهن) دی) و (زی(ستێر جارهھ

 ژنڕهن دخو کهن دوو پلووسایچاو
 

                   چانمک ێروو مرهبهن دیهتا
            و دازانمپ هستوهئ هند ساهچ

 . ) ر ئوهبهرتان، دهبهروو : دهبه( ده
 ( پو : پتان . )

 
                         ن بژاردنۆو چلڕهوک هو جووتهئ
 ن سپاردنیوهئ یخودا هنتان بۆچ
 )و جووتو : کوڕهئ و جووتتان . )کوڕهئ 
 
 ینگڕه هل ییهس نکه که یهو خوداهب
 ینگهخ و شۆش یبارهل هو جووتهئ
 

 نهھانیم جهئ یانڕوک یپۆرتهس
 نهوانهن، ئکهر بهگهئ هوئ یتا
 

 راونکت هل یشتهھهب یودوو س
 ونو دوو الهتا دوو ئهوهت ئهدوو ل

 
 اوانڕچاو و  هر بهب هگرتن یوا
 تاوان هبوون لهت نبوو ش هندر ھهھ
 

 وت و پووشووهن هاندیهگهد یئاور
 ند بوویب رد و گکهد یشۆر خهھ
 
                              داگر کهن گیوه، ئهتوور ڵد
 ئاگر ێگرهد هندھ ڕههت هندهچ ڵد

 . ) کوی تووری سیناـ یهست به( توور: مه
 
 یهن چرایوهش و ئهل هتاق کهو
 یهراکئاش هت نیپ هنڕۆان یگ
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 یهر چراهگ هتین و پڕۆر هگ
 یهتا هتاق هب یمووهھ هسراوهب
 
 رهر و بهان سییگشت هم ئاگرهب

 رهرد سکهن یرهد کیهسووتان و 
 

 سازمان هچار یهبب بهان دییگوت
 نازمان ێوشهن یکهب کیارک
 

 نیاک هشتھ همو، ئ ییرئاود
 نیو پا ڵال هم، ئبهمان نۆت
 
 رهب ن و بیبهئ کوش بهمان نۆت
 رهوهزهن خیکههد ییههدهشمان نۆھ
 
 یرشتهرپهس یاسڕهب همۆب ۆیت
 یگشت هار و گشت لکس و که ۆر تهھ
 
 و الوهئ هپوولهوو دوو پکهت وت؟ وهن
 ووزاو؟!پهاو و ھکووش )مهم( ۆب
 
 وان بنڕهچاو هندهچ بهسا دیهد

 ت بنش یکهر نزۆز هوییهچهزوو ن
 
 ن)ی(تاژد هب ز بهل هب کهاڕر هھ
 ن)!ی(ز م)هت و (موه) دیستهو(ئهئ
 

 نیساز همئ وان بهل ینمزگ
                          نیخوازهد ڵد هو ب هشهم یئاوات

 . ) هشهمئ ی، ھهشهم: ئ هشه( م
 
 هرمهرم و نهگ همئ یوان د ۆب

 هرمهش هچ بک، هگران یانکدر
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 هماوهان نڕوک یووڕ هل هردهو پهئ
 هاوڕد یگهدمب یونرمهش
 

 شپ هرنران بنیکهنخوازب
 شکهن یس پکه یههوا ھیھ
 
 ندهبد یو دوو الوهب خوا ب ۆت
 ندهوست و پهست و دۆد یههان ھیندهچ
 
 یهواڕه ین نزاهد که یرچهھ

 یهاکن تکهخودا ب هل یگشت
 
 ال باتهناو و همان لییهم دوورهئ
 ئاوات هنیهو بگ ێمان ببکپ
 
 

****         
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 : ینخوازب
 

 ب ڵد یشۆخهش، نۆخهن هشۆند خهچ
 ب و گ ۆڕگ یکینز م مابکه

 
 ا بیهپ ۆب کیشیبز هاتکو هل
 ات و چابکب ید یرمانهد
 

 دارد هم بگاتهو هشۆند خهچ
 اری هساز بوو بدات ینمزگ

 
 نیهتا هریپ یریهس هرهسان وید
 نیهنا هبنهل یف که ییهآلوف
 
 انکشیبز یناو جل هوهوتکه ۆیب

 ان            کشیپ هبس هچاو و د هل کهلیچاو
دارک ک چقوولیکی تایبتی ب سرەوەی و تایبتی ست، ه: دارد کشی( پ

 ) .کنگر و گیاسارمی ندنکههھ
 

 نالوا هجووت یالن هوهردک ۆیخ
 نو و چاوال هوا ل هو بز یشۆخ
 

 شهگ یئاگر یشنهچ هل ینمزگ
 شڕه یوهشوان هرد لکهد کیووناڕ
 
 انیوک هب یدا دهد ییاکنف

 انید ینیموو برهژ بوو ھڕسا
 

 ڵخزم و ئاوا هدرا ب ینمزگ
 ڵتا یمهرد دک یبار ،یهشادمان

 
 یهال هل یکهیهر هھ هوهبوونکۆ
 یهالهو م ین سپدڕر و یند پهچ
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 خودا بوویکهش و پ هل که یرچهھ

 شا بوو یما هل یووڕر و هب یگشت
 

 ڵر و ماهس ڕێهرت گهسهان دیگوت
 ڵچ و مندایان و زیژ هشتکهشپ
 
 یندڕهرد و هم ،یوردک یلهگ یزنهم

 یندهر و بیآلت و گهسهن دهخاو
 

 تڕر هس یبازهموو پردهرمان ھهس
 تر پهب هتیهرم نهسارد و گ یچ
 
 هم یهر سهسهور لهچ یهسا ۆیت
 هم یرهنابهپ ۆب یرهھاند ۆیت
 
 هختهب هب لهگ کسکه هووت نا لڕ

هختهس یانیژ ێوهتهن ۆت ک 
 

 ۆیهت یخزم یکهنز کهن) ی( تاژد
 ۆیهت یو نزم کچوو هرهھ یهندهب
 

 و باوا یکدا یشکۆ هساوا بوو ل
 زاوا یکهب هستئ هزاوا بوو

 
 نیبب یواڕه یههوهوا ئیھ

 نیرهھاوس هب هیه) بدیسته( ئ
 
 ھا بهبا وهن دهچ د یرمووهف
                        وا بڕو پ کیشت هریگج

 التان . ) هتان، لو : پ( پ
 
 ستنهوهن ال بهاست و ممهد

 ستنهبب کیه ه) لین) و (ستی(تاژد
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 ئاوا یاوک هم بد هر شادۆز
 و زاوا کبوو یانیژ ز بۆریپ
 
 ریژ ڵد هب ی)کۆهس (چهم و دهتا دسهھ
 ریم یست و پهد هوتکه هوهسپاسهب
 

 رانیم هگ لهب هران لیکهنخوازب
 رانیدار و الو و پهدارا و ن

 
  یوارهوردک یزنهم هوهانڕپا
 یداریهام و پاک هب ندوو بیز
 
 یشاد ۆیھهوتن دکب یرمووهف
 یدای هتب کیه هلهو ھهئ کهو
 
 ۆکهـ تن ۆکتن یمهد هن گیهم
 که ڕۆ هووپک یزار هل هنکۆ یهم
 
 بادا هن بیهم بدهخ هل ھاتووهھ
 نادا یستهد هس لکه هوتووکههھ
 

نیهخهبا ن ی؟ وچان یزان ک 
 نیهسب بهد ی، چهو ئاوسهش
 
 نکزگ یرهن بیو ش ییشادد

 نککل یرهن بینکهان و یگر
 
 هم ئاسمانهئ ڕیهگ یھاتکپ

 همانهن یدوو هانیژ کیجار
 
 پ و مژهت کره، سکرهب کهووناڕ
 وژک ڕوک کیله، ھکلهچ هخشهچ بک
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 بترس یل هریوو شکها ویدن
 ؟ پرسهد ک هن لیب هر ھاتهگ
 
 ن؟یچ ڕیه، چاوهشۆخ هل ھاتووهھ
 ن)ی(تاژد هب یتهبارهس ار بیب
 
 هو، ئستهبو ێوهل یتیهزناهم

 هوپ هستئ ه، لۆوو خکهن ودامن
 
 مندا یورهد هو بهئ هر ھاتووۆز
 بندا هر لهار بوو ھکهو ب کست پاهد
 

 نگهئاھ هل هنگ، گوهج هل کهرش
 نگهدر و بیژ کههوهنگداوهد
 
 ئاوا ڕکیوک ڕی هل هستیوپ
 چاوا هل بهھگم همهش ئیمنهئ
 
 ستمهھ هرمهس هجا ل همن یهرۆن
 ستمهر ببهمکهو هئ کیهمکۆ ۆب
 

ب ک  بهھ یوا یسکهویانیی، گ 
 یرانهامک هب ڕی هل خشهناب

 
 رهزار سه، ھ کرهر سهھ هن ر بمبهگ
 رهر و بهس یوهر زهس ییهنینجهگ
 
 وا دا کیسکه یگاڕ هم لهدیهن
 بادا هب من بچ یتیهرداهم
 

 ر بووهمکهو  هسهد ێوهل کهن) ی(تاژد
 ر بووهبهل یرکهارک ییکهروانهب
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 داج هر لهھ کۆیهش یوو خهئ
 داگر ۆیخ هل ۆیخ هوهردک یل
 
 کنان و خوان هرۆج هویهازاندڕ

 کعاسمان ه، ببوهر مهخوان ھ
 
 نان یج هن لالهر سهس هت وابوو لپ
 نانھ یژڕۆمانگ و  ییهروللک
 
 انو و زز هل یییهرهنگهو لهئ

 انگهسان دهر دهسهل یعاسمان
 

 عاسمانان کیسکیو  ڕاوکتا 
 وانانیر مهب هبرژان و نران

 
 بورج ینگڕه هالم لهز یر قاپهھ
 درا بوو گورج ێف یشۆرپهس
 

                        ورغفوهف یانکهایو پ هلیجکۆ
 دا دوورهد یشنڕۆو  هرستهئ

 دار ساز کراو. ) ی بچووکی له: کاسه ( کۆجیله
 

                  مبارهع یشنهچ هموو لهھ یاشکشا
 ارکدهب یاویپ یوسهوو نکهژ وڕرهس

رد بۆ ی، ک جاران دوکانداران ماستیان تدەکورهزۆر گه کی( شاکاشی : کاشیی
 . ) فرۆشتن

 
 رنیور و شهچ هنگڕه همهخواردن ھ

 رنیپ یوانهئ یشهب ۆش بیرمهن
 

 ینیچ ۆکیو قومقم هرۆئاوخ
 ینینهناز هان بڕهگهناو ژوور د
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 هوانهبوون ئ هدڕیهگ هرستهئ
 هوانهر شهھ هم نهموو دهن ھیت دهد
 
                      وو س یینهش و،و ھو رمهھ
 ور لهس هنیهگهر دهھ هوهتوانهد

 : خۆخ . ) = ھوو ( ھوو
 شنی = شن = قیسی

 
 ۆمینار و لهو ھ ھهنارنج و ب

 ۆوو گکهقا وهر شهب هان بوو لیرخهچ
 

 نداوهشاو و قۆو، خماستاو و گو
 ر چاوهب هن و جوان لد ییاکنف
 
 سووتانهن دۆب یر و دارهندهسپهئ
 لووتان هھاتهشت دهھهب کینۆب
 
 رکهماهنگ، سهناو و د هب یشۆنگخهد

 رهدل هففهو د پهن و تهگ ژهدنب
 
 نگڕهھاو  هوش هب یمووهھ یوانڕت هد
 نگهھاود هببوون یمووهھ هزمهو بهل
 

 نبوورهوان و تار و تکهو  ڵشمشا
 متوورهنا و ساز و سڕهکهنا و ۆڕز
 

 بوارڕ یقام و خاهران و میهح
 اری ێرهو، ئهشهویو ن هزییپا
 
  کیو پ ڕک هچوو بهر ئها دکو
 کیلووس و ل ه، بێرت و گرۆق ب
 

 ننا هرد بکهد یسهد کهر بلو
 نتا هر بیش و بۆو ھ ڵبرد دیهد
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 بوو ڕژ و وگ هرامهب هب گیهم
 بوو پ یورگ هوپوکوو کهر وۆخیهم
 

 یهم ڕیخوڕخو هووپک هبوو ل یبانگ
 ؟ یکهتا هر ھهسکهم و هخ !هبشۆرخهس
 

 یپرسهد یچ هل کبوو، هھ هندشت ھ
یبرس هل هوهردکهد یریب ک 

 
 داوهعاسمان ل یرهرنووسهس
 دا ێف ۆیخ اما بوو بنووسڕ
  
 بنووس کییهزار هھ که یتید

 خووسهتا بنووس د هوهتناب
 

 ڵاوباکوت شکهما هس هل هزوھر
 ڵقرژا یونجک همانگ ل هوهشارد ۆیخ

  .ئسترەکانڕیبازی خوالنوەی = کمربندکی خوگیی کیھان و قرژاڵکونجی 
 

 یناسهن ڕی هچۆد هوان چوویکه
 یماس یورگ هبرد یرهار سکی

 
 خانرد و ئاهد هموو دوور لهھ ڵهمکۆ
 داخان هعاسمان ل یژنریپ
 

 زڕو و جاڕیهنگ پڕه، هوهم ببوکۆ
 ا دزک همابوو ببوهن یارکچ یھ
 

 ناسڕهناس و گهو ن کیهمڕهو  یشار
 خواسوش و پکه هدار  بهدارا و ن

 
 نگهزم و ئاھهب هش لۆخ ید یگشت

 نگهتت و دیت هبوو بهد هدا نیهپ
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 ریر پهد هچوون کۆڕێ هل کیاتک

 ریرد مک یبانگ هگج هالو ھاتن
 
 ناوا هل م)ه(م هبژارد یالو ۆیت
 زاوا یاریکئار هت ببۆر خهھ
 
 ر گاهب هل کیه یشنهچ هل هازاوڕ

 رگاهج هل یهزک کیه، یههبز هب کیه
 
 رنببو یاڕ که ێرهد هرچوونهد

 رنبد کیه یازڕ هل ێتاو ێگو
 

****                
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 ) :ی(ست یهوهگواستن
 
 وو سوورڕ کیبووهتاز که هاتکو هئ
 دا دوورهد ێف یشڕه یشۆرپهس
 
 ۆئاس هوت لکهرهسهو  هازاوڕ
 کۆژ و کهر، هشت و دهد هوییهازاندڕ
 

 رستارهن و پیهر و تاکهجوان کبوو
 ارکبار و پهل یکرهرم و خهرگهس
 

 نـ)ـانی) و (زین (ستکهب ین سازۆچ
 نان ؟ینهناز هب ێدرهن ناز دۆچ
 
 نو خا کبس ییشاڕه هان لیوانڕ
 نتا هن بهبهدآلن د کهانن ید
 
 یوانکه ۆیبر یکنز هنیهر گهھ
                           یجوان یخودا یرک هژ بوون لگ
 . ) هردکرد، کسهر : دک( 
 

 ر چاو؟هب هسوور چھات یتهوومڕر هس
 سووراو هوان یرمهش هل هوۆسوور ب

 
 چاوان هل بگاتکبوو هن یتوانا

 تاوان هش لڕه یووزهخ هبوو بر هھ
 

 هشان یشنهچ هان لڕهگ رتاپهس
 هشانین ۆب یموو ێوکهان یستهد
 

 بووشهان و نییوو پرچکهوان وش
 موو کیه هتاق هنیهگ نهچم وت؟ ت
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 ر بووهس یپرچ یوڕیهپ هو مووش نهئ
 ر بووهمکه یان و مووین و ژیژ یتا
 

 ر مووهس هسترا لهبهد هن نپشت
 ر بووهبهل یپساندن یان ترسیگ
 

ت که یتوان کابمڕ هون 
 نکشیب ینید هبوو ل یترس

 
 نجانڕههد ڵگو ینگڕه هل هنجهرپهس
 گونجانهد ێوهن لۆچ هنهنگ و خڕه
 

 ێربژ یهخودا ھ کینگڕه
 ؟ ێربو یههھ ک یاندنۆڕگ
 

                    یدناھوم یپاش هنهوان و خ
             ید پ یماچ هل نهت هان بیچار

 . ) ری چاکهر، ڕازنه( وان : ڕازنه
 ( ماچی پ: پابۆس، ماچ کردنی قاچ . )

 
 نگهش یوو گود هبوو ل که یو خشهئ
 نگڕهو هح هدا بهد یوهز هل یکهشیت
 
 رهر سهس ییههگ یوک هزۆریپ
 رهوھهگ یتانج هدرا ب کیووناڕ
 

 ردکخودا  ڕیهووپڕ هل یردهس
 ردکا یهپ و ز خش هب ینگڕهو هئ
 
 را بووکوان هل کیههوهازانڕ
 دابوو یمانگ یورهبوو د هرمانهخ
 
 رهوھهگ یندهو ب ڵو ال ڕدو یهزگیل

 رهبد یندڕ یت و خاهو خ کبس
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 قورعان یتیپ و پیت و تهخش و خهن
 شانیرابوو نک ڵخا هب هشانین
 

 ستانهد هل کیه هخوداو هل نگڕه
 رستانهخودا پ یهوهرکهوونڕچاو 

 
 بایبد یهم دووهئ ڕێهباو ب
 با ڕیهباو هبوو بهد هچارب
 
 انکبوو یشنهچ هشار ل هویهزااڕ

 انکو دوو ڵقام و ماهو ش ڕبازا
 
  و وا ڵئا هموو بهشرابوو ھۆپ
 ئا ه، بان بهالل هب هر خوانچهس
 

 رهروهنازپ یژکیو  ڕوکد هند سهچ
 رهر سهسهل یرهوھهو گ ڕدو یهخوانچ

 
 باران هب ز و زڕ هربووهبار ب

 شاران هبوو لهنرخ ھ هب یرچهھ
 

 ژمارهنگ و ھهس هر لهدهب کیازیج
           بن بار هھات لهد یکهبوو ن ۆکر لهھ
 . ) ، وشتری نروشتر هر: ن ۆک( ل 
 

 یرزهع ییههگ هندهوهئ ییقورسا
 یرزهلهرد دهبوو دار و ب هرزهبوول

 
 ماشاهت ۆوو بوو، بکها ویدن
 پاشا یوشهح ۆب ۆمر هل یایرهد
 

 نگاوهپ هل و گا بۆپهش هب کجار
 نگاوهھ ینهما ھهن یرزهد یج
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 هراوکان ییشۆخ ییهروازهد
 هژاوکهر هد هھات هوکهپهل
 
 ) ھاتی(ست یکههژاوکه، هژاوگ

 ھات یاستڕ هان بییرهپ کیشکۆ
 
 رهمبکه هس بهد یژکیو  ڕوکو هشپ
 رهمبهو ز و و زز پ هر تا بهس
 
 ش بووڕه همئ یختهوو بکهو ختهت
 ش بووهبهدوور هوو مکهوهو نهس ئهب
 
 ر بووهور و بهد یندهب ڕیو دو ڵال
           ر بووهوهختهر بوو بهسهل یسکیهب
 مان . )سل یس: شاژنیهلقبیس : بلقهس : کیهب
 

                  بایا)ت بدیرخهب یفهد(ئاسهس
 با کیهشان و هفاند بڕهد یختهت
 حموود . )زیری سوتان مهوه ورهئاسف : گه (
 
 بوو یمهگ کهو هوانڕه یختهو تهئ
 بوو یمهئاد یگشت یشکهایرهد
 
 بھا کت نیوهئ ییایرهد

 ناهان دی گاهد هناچار
 
 م داهش یورهد هپوولهپ یلۆپ کهو

 م داهد هل ڵد هب ێوهد یانسووت
 
 هژاوکهو هئ هانییت وابوو گپ

 هداو یورهد هندھ هشهو لهگش ئ
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 ژار و پاشاهال و ھهش و مروهد
 ماشاهر تهبهما لهن یشۆس ھکه

 
 رمانهد هر ببا بهس که هژڕۆو هئ
 رمانهش هبوو ون ببوو لهن یراید
 
 ھات وشا کت هادیسپ و پهند ئھ
                  شامات هوتکه هژارهپ هچارب

 ات . )کهرۆش یشته( شامات : د
 

 بردووهش نۆھ یهوابوو بما کی
 مردوو هنکۆ یهماهس یهناھ
 

 پووریهو ش پهو ت ڵواهو گ ڵشمشا
 متوورهبلور و ساز و س یئاواز

 
 زانڕهپهزم و چهو ب ییرانۆگ

 زانو خ ڵمنا یراهقاقا و ھ
 
 الران یورهھ یو خش هرزانهل
 سواران یوهوھهو ھ ییمبازڕ
 
 بوو یوهز ،یوهر زهس هوهژڕۆو هل

 بوویدهن یوا کیشت هستتاو
 
 ناوا هل یرهو پ یمها و گیرهد
 زاوا یما هنییهگ همهمزهو زهب
 

 یال هم) لهو (م کرهب هن) لی(تاژد
 یپادشا یشتینهت هل مانگ

 
 ستاهھ یچوست هزن بهر و میند مهچ

                  ستاهد هل کهبهت ڵایو  ینیگش س
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جاران  که، هراوکساز  هختهت هل یو پان هورهگ کیفهشکهق : هبهتای:  کهبهتای(  
ر هس هان، لیـ .و.. وژهنجیر، ھه، ھهێ، تریسیهو، قس هو یهویانان دا مکدو هل

 نا . ) هداد
 
 اقووتیو  ز هل کیییهنیر سهھ
 ووتمهو و زز هل کهبهتایر هھ
 

 ڵدارما هریو ل ز هل کیرپاهس
 ڵدار ماهز و نکر هسهل یدابار

 
هو دراوهئ یوژمهت هب یهژنڕ 
 هژاوکهخست  یانکهت هو یهزمیل
 
 ارکدهب یوسهن یسچ هرتر لۆز
 ردارۆز یآلتهستهشتبوو دھ یج
 
 ندانهھهد ییهندهھهد هابرد لڕ
 سندانهپ ۆخ یزیف هرچوو بوو لهد
 
 رکهوو کهو ،دراو ینهبڕهووت و ڕ
 رهدوو س هن لیئاخنهد یرفانیگ
 
   نبچ ۆت کهست یویهجووت د ب

            ڕا ژنکی بنگهم ڕووت دهده
                توو . )هگاجووت و بن ب یهندهوتبجووت: ج ( ب

 . ) ڵژن و ما ، بهتهغ، سهووت : قوللمه( د 
 
 شۆپڕهووت و تڕدار و هار و نکپ

 شۆخژار و مات و دهدارا و ھ
 
 نکو پ ڕک ێژڕۆ یوهن ئیت دهد
 نکشهبرا و ب یمووهت وابوو ھپ
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 کهشم هب هبوو نهھ ڵد هب هن ییایج
 کیهوو کهو یمووهھ ڵد هش و بۆخد
 

 یهو م یههباد یستهم یو زل کهگچ
 یهخۆئ هو ل یهھ یهھ هبوو ل پ ێگو
 

 شۆر جهس هھاتهش دینهوهدار و د
    ش             ۆرخهس هر ببوونیو پ هداروغ

 ) م.یدهق یوانهس، پاسهس ھهھ : ه( داروغ
 
         نگنهت هناسهنگ ھهبهد یستهند مھ
 نگنهفهن و جکهو  هشهگ هب کندھ

 . ) فامۆکه، نهوجۆکه، گهنگ : گیلۆکهبه( ده
 

 الت و لووتان یریهس هتیهھاتبا
 شات و شووتان هنواند بهان دۆیخ
 
                باز کیهو  کیهدا هد یقالتهم
 ازگ کیهو  کیهگرت هد یرانۆز
 ی مرۆڤ . ) وهگانهلدان و خۆھهقهقوالت، تهرمهقالت : سه( مه 
 
                        ندهبد یمامهونهن هوهوالشهل
 ندهم قهند و دهخهردهز هن و بیریش
 .) وهریشهو به: له وهوالشه( له 
 
 ڵراس گوکو  ڵش گوهو ل ڵت گوهوومڕ

 ڵر دهبهو ل رچهس یگو کیپا
 
 شڕهو و موو کر و الرهمبکه ز

 شهووگڕچاو و هستهو م یهنهمانگ ھ
 
             نگهم تهد ێندگوشاد و ھ یلند توھ
 نگهشۆخ یو گشت کلهگ هنگهشدۆخ

 : تو ) = ووچاوان . )تن 
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 ریت کیهو بژانگ ویوو زکهالجانگ و
 ریش یکهو ۆمار برهشڕه یپرچ

 
 وانس هناگهنار ، چهھ کۆهمهم
 وانل هن لیژ یئاو ییهرچاوهس
 

خا هوو بڕرز و هن و بهردهل گکن 
 نساهدهچار هن لڕهپهدم تکه

 
 وز ۆیگ هلووسترن ل لهگ ێندھ
 ور لهس هموو لهندهگ مکه ێندھ
 
 ڕووکپشت  یریپ یھانیج یروک هب

 ڕدا سووهد ۆیب هماوهس هب یگشت
 
 وانانهتهو ح کۆوو کهل وهچگک
 شانان هدان بهدپ یل خولهگڕوک
 

                   یال هو لڕه یال هل کهلیزکۆ
ز دوور و درڕنا ییژ دوای 

 ی مرۆڤ . )وهیی کۆبوونه: بازنه ( کۆزیلکه
 

 وهر شهگهژ ئڕۆ کهوان هژ و شڕۆو هح
 وهزم بوو تار ببوو خهو بند هوۆگ
 

 یوارهوردک هھا لهو ینگهئاھ
 یھان چ جاریج یووڕ هوهتینا
 

****               
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 دا : هردهپ هل کزاوا و بوو

 
 یانیهژ، بڕۆ یقۆش هب ییزاوا

 یعاسمان کیبوو هوان بوو لیم
 
 ییشناڕۆ هر بهدهب هگانب
 ییایکتار یش و ماتکش بوو ک
 
 وتووهح یپاش هوتکههد یژڕۆو هئ

 پوشوو هاندیهگ ۆیخ ی) گیسته(ئ
 
 ئاوا یکینز کو ل ییدوور کل
 و زاوا کبوو هوتکه ێئاگر کهو
 

 ند هناسهن ھییهگهن کزوو پ
نیوهئ هل یهپک هھسهدن 
 
 ڕێھاو هبوون کهن یوهوا و ئیھ
 ێبهد ێناوهون ھکههن یایفر
 

 نسا ینیهگهن کیه هب یتاوسوو
 نھا یدکیه هل یهلهپ هسووتان ل

 
 نیشۆج هھات نیوهئ ییایرهد

 نیشۆپ یشۆش و خۆو ھ ییئارام
 

 کربووهب هچ و ژن و لک هل یندهچ
 کن سووز و خوۆبار و قهل یند الوهچ
 
 هردهش و د، ئیدوور هسهان بیتید
 هردهپ هزاوا بچت هل ھاتووهھ
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 جاران ینو شو ڕێ ییهرگو هب

 ارانی یار و بارک هوتنکه، ڕک
 
 انکبوو یشنهو، چردوهپ هویهازاڕ
 انکدوو هببوو ب ، بیچ یردووهپ
 
 ر هرانسهش سۆۆخ یرامهن و بۆب پ
 رهرانبهب هل ێنو یهزهن و مکۆ یهم
 
 ژڕر هس هاییو پ ڕوهفر و ھهد
 ژش چۆور و خهش و چرن و تریش پ
 
 شۆن خکههر دهو زار و س ڵد یرچهھ
 شۆرامهن فکههد ڵوکم و هخ یرچهھ
 

 ناوا هراو لکزڕیو  هئاماد
 و زاوا کبوو یستهد هل هانیچاو

 
 ستانهھ کرهست و برادۆند دهچ
 ستانهد هسوور ل یز هل یمدانۆم
 
 هوانهدوور، ش هل ،یرهب هل کمۆم
 هانیینگهز هزگیل هوهنباتۆھ
 

 ینیس یبان هل کۆڕ هان نا لیدا
 ینیئاگر یزمان هگوت بیهد
 

 هرمهش هرمهش هندھ هسهزاوا ب
 هرمهو و گڕیهت پنگ و دڕهش ۆت
 

 س یکههد ڵگو هت لۆخ هبولبول چت
 ر چهسهل یسوورگو هو بگ هبف
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 تۆخ یکههمۆم هنیبب هروانهپ
 تۆش بیوهوا ئ ێژڕهد کیسفرم

 
 من سووتان و ساچان کههو یکهتا
 مان و ماچانهمدهد هو بگ کهاڕ
 

 یکهت نزل هابکو  هووگڕوا 
 یکهب هستهھ هرت دهس هوتکهج هح
 

                                ێاری یورهد هل ڕێهو جار بگهح
 ێجار هالن نهزار چهھ کهماچ  ڵخا

 ڤت)وت : حهو : حه(حه
 

 وانس هرکهش یریهس هل کهر چاو ت
 وانل هن لیژ یئاو همژهر ھت
 
 یلوول دراو کیبس هب هس بگرهد

 یاوکاشڕ هاز بین هبخواز
 

 نگهدر ب هب ییهاز گین هن) لی( تاژد
 نگها تکب ڵات و دک یتیهسهب ید
 
 ستاهھ یو ڵهگهش لیم)هوت و (مکهرهد
 ستاهد هس لهسپ و دهچ هوهد هب ڵد
 
 مهھاود هت) ببی(ست هو چوو لهئ
 م)ه( م ێوهما ل کهرهد یرهپاسد ۆب
 
 کههخ یستیوهشۆخ که هندهرچهھ
 کهکه هر بۆز ب ۆخ هل یشۆاو، ھیپ
 

 هنو بسید هل یرهپ یداخواز
 هپرسهم ڵگو هر لهھ یههش ھڕکید
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 نکوون گهو ھ چق یههوا ھیئ
 نکن چرووهنرخ و ھ هب یاوین پهھ
 

****              
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 : کزاوا و بوو یشتنیهگ کپ
 

 ردووهپ هوت لکهژوور هو کهزاوا 
 ر دووهھ هل یاستڕهب یژنج هبو

 وی پک گیشتندا.پردوو = ژووری بووک و زاوایان ل یکمین ش
 

 کبوو یرهرانبهم بهئ ،م وهئ ۆب کبوو
 کر دووهھ هپوولهچرا و، پ یدکیه ۆب

 بۆ یکدی = بۆ یکتر، بۆ یکتری.
 
 واز یشهباو ه) بی(ست هوالوهل
 منازیناز و ن هھات بهد یشوازپ

 واز = ئاوا، کراوەوە .
 

 خوازد یالق هر لۆز یههمافوور
 بازڕ هخا لهادڕ یشڕه یپرچ

 
 یدوور یوانهش یزک یدوو چاو

 یبوور ێجار هو بهخ هش بوونهگ
 
 ڵند ساهچ ینو شو ڕێوو کهشان وپ
 ڵرا تاک یهم هم بهد ییرنیش ۆب

 پشان= پشکی ، ل سرەتادا، ل دەسپکدا.
 

 هباد ۆکیقومقم ییهقوم قوم م
 هباد هم بهخ هباد هب کهگوت یهد
 
 ژڕر هس یکیهایپ هب کیهر هھ
 ژرگهس هبوون ،ن کهشهگ هش و بۆرخهس
 

 هباد هوت بکهدا یونرمهش
 هدوو ساد کیه یانیگ هربوونهب
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 هدآلن یردنکهشهگ یباو
 هگوآلن ینهرمهخ یردنکن ۆب
 
 راوت یوم و لوک ییهالقم
 چاو یرگسهو ن کر و بسهس ۆیوبهش
 

 ۆمیل هردهز کیمه، مهنهچ یوس
 ۆخ یال هردکهبانگ د کییه کیهر هھ
 
 ستنهبهان دکییبوو تهوا ھیئ
 ستنهگ هستران بهگهد کیندھ
 

 هرۆز هن یزار، بهھ ییههماچ گ
 هرۆن هما ن هژمار هماچ ن ۆب
 
 زو ھ ڕگو ب هوج هخستنیهد
 زئام هن لیگووشهھ ،و مل و هستهد
 
 داکیهر هسهب کیه هوهتالنهد

 داو هرم بوو ماچ لهگ ڕیبازا
 
 ندهبد یندهق یوو ل ڵگو یموک
 ندهو ق ڵم گوهد هم بهبوو دهد ڵکهت
 
 و خشاندنل هو لوتن و لکه کو

 شاندنهگ یشهل دوو یدوو ئاگر
 

 پسووتن کهوها نکیه هسپان بهچ
 ووت و قووتنڕجووت و  یههستش ئۆخ
 
 وو دوو الوالوکهو کیه هچان بوو لپ

 ر چاوهب هھاتنهتاق د هجووت بوون و ب
 پچان= لک ھان، دەستمالن بوونی گرم و گوڕ.
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 ھاآلن یدکیه هر لکهر و شیش کهو
 تاآلن هب ێرهنج بهگ که یستیدز و

 
 نیت ش و پۆج هش و سوور بهگ یلووۆپ

 نیوز یئاو هلوول هب کدامر
 
           ر سوورهو ستوور و س یسپ ۆکیلچک

 لتوورک ییههگ یهگ هنگ بوو بهت ڕێ
         بۆ کل تکشانی چاو دەکار دەکرت.) هشڕه یکیبار کیدار = کولچک:  ۆکلچک( 
؛ ژنان یان ل کوتاڵ ساز دەکرت شنم هل کهبچوو کییهکههتور =لدانک: لتوورک( 

 ) کلی چاوانی تدەکن.
 
 نجڕهد هس همار ب هروک ییهنگهم تهل
 نجهر گهس هشتیهتا گ یسم یرۆز
 
 یناو هشتیهتا گهھ ید یدهد
 یچاو هتاق هژان لڕ یستاوهخ
 
 رمانجک ڕکیوک ڕیگو هب یرت
       ئامانج هشتیهگ ،بوونههھ ڕێ ب

 ات . )کگا ون بڕ یکههوهئ ب هبوون: بههھ ڕێ ( ب
 

 هگڕ یرمهگ ها لکچهد ۆیخ کیه
 هگج ینگهت ها لکت ینخو کیه
 

 ا بووکا شیت یبوو دژ نگهج
 ژابووڕن خو پۆد هو ناوهل
 

 نانت هل نان ،رھهد هل ێژڕۆو هح
 ناند هر نیبهو ی، شتهوالوهب
 
 وهخواردن و خ هوچان، ن هپشوو، نهن
 وهر شهژ بوو گڕۆ که، کیه هن بوو بیسپهچ
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 ۆر خهسهو ل یمنھ هب هجارجار
 ۆژنهو ئ کناو ینیهب هوهبزووتهد
 
 رهروهھون یرهگدوو ز کهتگووت هد
 رهوھهگ جووت هداو ێان گرکیل
 

 شتهھ یژڕۆ یانیهب هزاوا ل
 شتهھهناو ب هر لهد هناچار چوو

 
 ستاوهتا ئهم) ھه(م هوهئ یتید
 ستاهد هر لیش کهرهد هل هستاوو
 

 ر گاهھ هروونهر و دهد یپاسدار
 رگاهد هچاو ل یهساهد هل یانیگ
 

 رھاتهد هردهپ هل یبرا یتیم) ده(م
 ر ھاتهسهب یچ هپرسهوا شاد بوو م

 
 
 هراوک ید یگر هوۆش بهگ
  هدراو پ یھانیوابوو ج یپ
 
 ھا بهو بهد بهھ کهارت ی
 ناب یو سوود ککه، بهر وانهگ
 
 اویپ بهر ھهگ یاستڕ هب کیاری
 ناوپهد نهد یدهب ید خزمهس
 

****              
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 : نچهدت مهم ۆب ڕیهوهرگهر مکهب
 

 هھانیم جهئ کهخودا  هناویدا
 هانیگهان بی یهایت یانیگ ب
 

 ارکار و ئاک هنگ، بڕه هب کیرپاهس
 ارکخش و ساهن یشنهچ هل هاوازیج
 

 و سست هدڕیهگ یوهعاسمان و ز
 و وست کند ، ھیهز هب کیندھ

.قیژە قیژ، زۆر ب ھات و ھاوار، ب ە = بزی 
 .ک و وست = بدەنگ، ب ھست و خۆست، ئارام و ھدی و ھمن

 
 ڕهفر و باوک،  یونوڕو  یکییتار

 ڕهو ت کییو وش یردهو س ییرمهان گی
 
 مهننهھهج کهت هشت لهھهب هوانب

 مهو خ ی، شادهجووت یسپ یش الڕه
 
 شتنیهگ کبوون و پ هوهدوور کل
 وشتنکران و کبوو هن هندوو لیز
 

 ر و تاوهبنگ و سهزهوهژ و شڕۆ
 و ئاگر و ئاو کبژ و خا وبا و

 
 نیریو ش ڵژار و تاهدار و ھام

 نیو ش یین و شادینکهان و یگر
 
        ھاننیج یهوهر سهس ین گوهاو ھیپ
 س و دوو زماننیپ یههوا ھیئ

 .)شتی نایاب و تاقانرتۆپ، : گوی سه وهرسه(گوی سه
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 یهخوا کهاست و چاڕ یههوا ھیئ
 یهایووسڕخوار و  یههوا ھیئ
 

 نیکرهخ کیه هل کهی یدژ یگشت
 نیکنز کیه هم لهدهدوور و ب کل
 
 همانهن ئجو ک؟ ل ییهچ کاک

 ؟ همانهناو ھ هل ییهچ هشاراو
 

 یاریبدا د کیه هب کیهتا 
 یاریهن نک ها لکهد یاریار دی
 
 ؟! یساغ ینرخ یزانهد هردهد ۆیھ
 یرگ و باغم یستۆد که هفرهب ۆیھ
 
 مان ۆب شکهژ ددر هردهس بهد

 مانۆخ یر وتارهس هوهنیبا ب
 
 یوانکهرهدهب کیهبوو هھ یر الیم

 یدوو زمان هبوو لهھ یناوبانگ
 
 شڕهووڕو  کا چرووییتهاویپ هل
 شهبب هرم و شوورهش هس و لیپد
 
 هنیس هق لڕراز و هباز و بف
 هنکی هب ڵساز و دهدخواز و نهب
 

 او بووڕم دهفار و دۆتان و شیهش
 و بووند گهوهھات ئهد یزگ بهس
 
 یاست وتارڕ هل ۆرد بوو درهوو زڕ
 یبارهد ل یمارهگ رتاپهس
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 قڕهر هو س ڵماهو، گو دز ڵنتاخو
 قهر شهبهر لهد هتچهبوو ن ۆڕیگ
 
 ر بووکههو گون ۆکژد و چنڕست هد
 ر بووکهن و زاهو ن هست و قزۆد ب
 
 ستوویبهن ێو گو ۆکووترش و گزڕ

 ستوویوهس نکهچ و ۆو م گرژ و م
 
 بوو ڕهوهم گهد ،بوو ڕهگ هب ،بوو ڕهدفهب
 ) بووڕهوهرگهم یرکه(ب هژوویو بهئ
 

 یریم هاند لیهگیهد لهن) گی(تاژد
 یرینگ و ژهناو و د ینهخاو ۆت
 

خ که ێابخوز کن یوچا ب یو 
 الب هل یوا کیگهس هرمهر شۆز
 

 گدارهمهئ یرهپاسد یگهچم وت؟ س
 زارجارهمرن ھ یرهبهد ڕهدفهب
 
 ن)ی(تاژد یندهپ یآلمهو هرجار لهھ
 نیزانهد یباشتر همهگوت ئیهئ
 
 نیباش یئاش یووو خکهو همئ
 نیتاشهق دڕه یردهب هل یرداشهب
 

 ۆیهخهبرهس هشیمهھ هم یئاش
                               ۆیهو ج ڵگا هل یپ هژیبان

 ) . هتا هرزنهھ:  ڵ( گا
 
 ێوا بگ یئاش ێوهسم دیپ
                          ێر بھهب هتب ێرهر زمھهھ

 ) ا.کب ی، وردڕێھایبھاڕین، وردکردن، :  ێ(بھ
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                     ب یرهپاسد که ێوهد یچق ڵگو
 ب یرهر دهبهل ێوهد ینج مارهگ

 در.)وان : چاوهر : پاسه(پاسده
 
 نیرۆت و زهستهد هب که همئ

 نیرۆب یرۆواش و زیسپ کجار
 
 یهنا همئ یارکهب یرمهر نهھ
 یهواهدوو ھ یبان یتیهزناهم
 

 با هنیهبهد کیه هجارجار
 چا هن لیکههون د لهرجار گۆز
 

 نیارکاستڕدروست و  کیجار
 نیچ و الر و خوارپ هب ێد جارهس
 

 خانان یخان هب ێرکهد کیهتا 
 بانان یزۆت هببن بهس دکهر ۆز
 
 واڕهد یسیپ هس بیپ هستوویت بهن
 واڕهد هوو نڕبا دهن کیارک
 

 بن ڵو زا ۆڵز هر نهگهئ هغۆدار
 بن ڵتا یژڕۆ یتووش یههار ھکخون

 
 سهو ب یههمئ یارک هن هارکم هئ
              سکهر هھ کیرهد هل یههھ پاس یهس

 . ) گ، چوارپه: س ه( س
 
 ندهخوداو یتهنانهت هوانب
 ندها بکهن دۆچ هانکور و دوهم دهئ
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 نیمهرزهس هخاتهد کتا پا
 نیبهس دیپ یزارهھ یاو چاویپ
 
 ن)ی(تاژدیندهبوو گفت و پ هھوودب
                نیش ڕۆیها پکهر ویم هل یتوانیهن

 . ) یههبیهع هست لهبهن : میش ڕۆیه( پ
 
 نیدبهن و بکیهب یهگریانیو هئ
 ن)ی(تاژد هبوو لهھ ڵد هب یر ترسۆز
 
 ند بوو ئاوایب ج که هخوازهن
 ار و خزم و زاوای هب یردکر یم
 
 ھا بووهو گرتب یئاگر کهو
 مابووهن یووڕنگ و ڕهر مردبوو هھ
 
 ریپ ب یماوهدآل ن هل یردهم
 رین مک هاندیهگ ۆیل و، خهھ یتید
 
 )یسته(ئ یچیھ هسـ ـ ت بهد هرچوو لهد
 یستهوهانڕ ێزۆبوو تهن دۆچ ۆت
 
 رهوھهگ یتانج و، تانج یرهوھهو گهئ
 رهروهو نازپناز هب یخۆو شهئ
 

 یھارهب یگو یڕههپ هجوانتر ل
 یوارهوردک یچانک یپۆرتهس
 

 نتا هب کرۆکهن هب هداوت یچو
 نما هورهگ هل یبرهن ناو دۆچ
 

 ێبخواز ۆت کیبوو خوشهتان دسو
 ێبناز ۆیخ هبوو بهد یهشا با
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 نکیپ ۆیز یسیپ یگهگوت س یپ
 ن)ی(تاژد ) وۆمهمنن (م یدوو چاو

 
 م داهجهع ڵهگهم دکهڕههش یژڕۆ
 م داهو دووهئ یرنجهس که اتک
 

 یهال هم) لهو (م کرهبهن) لی(تاژد
  یهالهوهھ هوتکهموو هدوژمن ھ

 
 انیکهر و پیت هب یمهجهد عهدوو س

 غانهر و قیش هو ب ێزر یآلوک هب
 
 اینهت هب هم دووهس ئهد هل بوون بید
 ایدن هم بهدهن دۆچل هم دووانهئ
 

 خزمم هب تا بب هگهام سکشا، 
 پووچ و نزمم هندھ بهت وانپ
 

 هزیح هچیز و بنهگڕهتان سو
 هزڕی هنمب یمۆخ ێوکهنا ڕی

 
 یکهنز هب ید ییهوڕو هئ
 یکهد یبار هاندڕهگ یگفت یووڕ
 
  ینامراک هر بهھ یم بژهورهگ
 یزانهد ییهورهگ هل یتۆر خهھ
 
 ناوپهد نهت دۆخ که ستهردژ

 ر چاوهبهل بهون ن بهد یکهچا
 
 اۆڕگ هل گ ببهمهئ هستیوپ

 اۆڕخ هس لکه یاری هتهبوهس نکه
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 یشۆن یرو سو ڵتا سکه ۆت ۆب
 یشۆخ یژڕۆ هل یمهد کهنیریش
 

 نۆڕگهن ۆخ ینشو بهش دکهچوو
 نۆڕبن ۆت هو ل ۆخ هشوو لپ کهو
 

 هگج هبن بهوا نهھ یبا باد
 هگڕ هچن لهرنهد یهیکهف ۆب
 

             ۆڕێگهن یو بد یدهن هدژوار
 ۆڕێچ هتاق هون بکههرئاو دهس

 وتوو. )دیوی پداکهدی و بدی : ھیچ نه( نه
 

 هراوک ڵهگهل یهمهئ کهن) ی(تاژد
     هشاوکهھ ل ۆیش هوهژڕۆو هل

 شتن .)یرھاوهد ۆخ یڕههب هل شان : پکهھل ۆ( ش
 

 وهم و ئهئ یالهم لهد هتیهگرتوو
 م)ه(م ینیژ همیکههد همن ین) ھی(ز
 
 ؟ یپرسهن یهمهو ل یگوت یچۆب یهئ

 ! یترس هماوهمن نهل هاریوا د
 
 هجوانۆن هالو یم وتهورهگ
 هوانه، پاهر، شیههرزادیم
 
 یهواڕه جهسبهد ب یرچهھ

 یهواهو ھهل نبم ترست پ
 
 اک ۆت هخت لهتاج و ت هشهب یوایھ
 اۆکشهژا پهدا شهو وتهر لیم
 
 م) به(م ین)ی(ز که یازم بوو گوتین
 م بکه یو یخششهبوو بهش نۆم خپ
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 بابم یۆڕگ هم بۆخهد ێندوا سو

 مابم هنیمهم زهر ئهسهتا من ل
 
 مهئاد کیهچڕ هل هنیرن

ل کم هب ێبو یممهناد یرد 
.چک، بنک = ڕەچچڕ 

 
 زارب هانیر و گهس هس لکهرهھ

 ارکی هتبا ببهد ،ن) ویوا (ز
 

هق کنیژ هل هز بووڕههس و و 
 ێن)ی(ز همئ یستهد هل ێبخواز

 
 ر و ژوورهوو ئاگرن دکهار وکخون

 چ جووریھ هن بیبهتوخن ن هوا باش
 

         لوونۆنگ و پڕههپ کهو هشهان گینگڕه
  وونکۆووز و هخ کهو هشڕهان ید
          نگ ، سکی ئاگر . )ره( پۆلوو: په 
  )سووتاو . ) یوتووکهندوور هت هد ینان کهتهوو : لکۆ 
 
 ست بکهو  ڕوکبرا و  کهدار رۆز
 ست بهو بهئ ی، دوورێوهن ت لیچ
 
 بن کۆهو ل یسیپ که هخوازهن
            بن ۆناو چ هم لهدهب یبزن کهو
  ر . )ۆرخۆز یراشهھ یم : بزنهدهب ی( بزن 
 ا . )یخت و گژ و گهدار و در یسڕهوهن یهچه: و ۆ(چ 
 
 ۆخ یهوهنسکۆ ۆخواردن و ب ۆب
 ۆت کهو یزارهھ ێدرهر سم دهب
 

****                  
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 : م)ه(م ۆب ن)ی(ز ییرارهقان و بیگر

 
 شا بوون یدکیه ه) بین) و (ستی(تاژد

 جودا بوون یتیهجودا یندهو بهل
 
 مهخ ییهشۆگ هل ڵواهار و ھی ب
 م)ه(م هویهما ییجودا یردهد ۆب
 
 مهھاود هتبب بهن ێزۆسد
 مهخ یمهد چهد ڵسا هب ێژڕۆر هھ
 

 بوو ئارامیه) البوو، ھین) تا (ستی(ز
 بوو رامهو دهب هنیوهئ یتش مهئ
 

 الواندهد یم)هبوو (مهھ ێن)ی(تاژد
 تاواند یرگهگرت و ج یگ یچوون

 
 مانداهناو ھهم لهش ببوو خهداب
 مان داهان بیشۆخ یشهش بۆخ یدوو

 
 مان بوونهخ کۆیهوان مهشاد و ئ وهئ

 مان بوونهمدهو دوو دهئ کهدامان دوو، 
 
 ێن)ی(ز یچاو ێھارهب یورهھ کهو

 نیوهئ ڕی هشت لڕهد کیسفرم
 

 وهبوو ش هژ و ناڕۆ هان بوو بیگر
 وهخواردن و خ ها لب ێژڕۆچل 

 
 ان بوویژ یییهما ید ینخو

 وان بووڕهچاو  ی، ئاوییهچۆئاو ب
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 ینگهت یزار یشنهچ هنگ بوو لهتد
 ینگڕه ڕیههپ یردهز یمهم ینگڕه
 
 یکبوو بار یشهل یرهمکه یموو کهو

 یکتار یانکهوو پرچکهو یژڕۆ
 

 نانیست و ھاونشۆن و دیهند تاهچ
 نانینهاز و نازیاز و نڕھاو

 
 ان یبر یردهس یئاھ هان بوو بید
 انین و گریش ها لک یسهان بیستیو
 

 تنا هو نا هئا هب کهان یگوت
 تخا ینگڕه هل هشڕه هم یژڕۆ
 
 تاک یچاو یئاو هب هس بگرهب
 تئا یوم و لوک هوهبوون ڵاک
 

 ) ؟یسته(ئ هاوب ۆت هل هجا چبوو
 یستهد هشتیهگ ید یداخواز

 
 یشۆزم و خهب یکیرهخ یهو واهئ
 ؟یشۆنهووخاو در و زهسکه ۆب ۆت
 
 هش و شادۆخ که یهوهب هش بۆش خۆت
 هبا دهمان بهو خب یپرچ کهو
 

 هر خهبهر وهس یپرچ یوهو، شهھا ش
 هر خهدهمانگ و یواهھ یالجانگ

 
وانتکه ۆیبر هوهان بدیشک 
 وانتهو چن یمانگ هوهتب ڵهھ
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 ب ڵد ۆیمژ هوهان بیهھ
 ڕئاو هوین هب هبب ڵد دهس
 

 ستتهم یچاو هب هوهنازان بد
 ستتهگهس نکه ۆیمیدوو ل هب یهردهز
 
 ووتکپشهد یپ هخونچ که هندهو خهب
 ووتڕ یگو یڕههپ هوکهراو بت
 
 نیچپ یو پرچ کبس هب هد یورهد
 نیرژهپ هب کهب ڵگو هل ۆیهوبهش
 
 هنۆگ هاندیهگ یرهس کر بسهھ

 هنۆچ هپرسهم یل کهب یرتکه
 

 خاآلن هورد یپیت هب هربسپ
 تاآلن هرن بهان بڕوک یانیبا گ

 
 بولبوالنت هت بییزهب با ب

 نتر گوهس هل یهرهت هنبهھ
 

              ستانهزار دهبا ھ هنکهش پۆخ
 ستانهند و بهب هب هوهنکهست پهد

 زارداستان: بولبول . )ھه :ستانزارده(ھه
 

 گواران هل ێگو هبگات ڕهبا ھا
                    ت و ھارانش یپیت هبد تیپ

 ت . )ه، قازانج، خهھرهت : بی(پ
 

 نازان هال بهزار مهھ کهش ۆرخهس
            رازانهر بهب هربن ێرید پهس
 یکههاری ۆر بهسهرانیپ هب کهنعان، هس یخش هب کهیههرازان: ئاماژهر بهب یری(پ

 . ) یکههزهح کیباو یوانهرازهب هرد و بوو بک یتیهخاش هد یپشت
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                اسنکژ و گ هنیههان بگیت
 ناسنهن ڕێ، هگڕ هوهنان ھییب

 یاویجوان ش کیچک. ییهژ باش نگ یاویپ ۆگاسن ب هب هرگ هژ و گاسن: وات(گ
 . ) ییهروپا نهس ب کیارکهرزهھ هرۆب ییترهھاوس

 
 یوونڕ نیبنهن دۆستوو چلهچاو ب
 یبوونه؟ نییهچ ڵایهخ هان بیبوون

 
 ننیوهو ئ ییجوان هتا دوور ل

 ننی، دهنیدهو نهن ئهبگبا ت
 
 

 اونش بهب ،یجوان هان لگوم
 اونڕم دهرو دوکو  ڕکهان ید
 
 شتاهد هت پساو لهپ کههرگو کهو
 شتاهھهن بشو هن بڕهگهش دۆھب
 

 نۆڕگهن ۆخ هل ڕێنن و یبت ب
 نۆڕووت بنڕ هخودا ل یخشهن ۆب
 
 ێن)ی(ز هوان ل یندهبوو پ هھوودب
 نیر گرهبهست لیبهد یشیهر نهھ
 
 یهئاگرا یزڕ هل یدارد
 یهن و باشهباو ییهنکۆرهس
 
 ھاتنهوا دهر ئهسهب یندهرچهھ
 آلتنهھ ڕی هرد لکهد یریم بهئ
 

 چاوان هدان بهن یلهھ کیسفرم
 تاوان هب ناو بچ هل نیب ڕێ
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 یردهس یو ئاھ کسینهر بوو ھۆند زھ
 یردهد هت لب کشت یتوانیهن
 

 بوون ۆندگهپ یهوانهئ یان دیوا
 بوون کۆ هژارهم ھهل یههھوودب
 
 )یسته(ئ یتاو هل ێرهب ۆان بیریب
 یستهد هل یمهھاود ه، چوویگرهد
 
 هنیان و شیم گرهئ که هوۆوون بڕ

 هنیوهر ئهسهل یزهگڕهپنج و 
 

 هداو یژگ هروونهد یردهوا د
 هان بآلوییردکموو هناچار ھ

 
 مهخ ڵهگهد نهت ۆیخ هویهن) مای(ز
 مهھاود هتبهوا د یمهم دهر خهھ
 

                    **** 
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 ت :دوهد هژارهپ ڵهگهن) دی(ز
 
                میژار یواهھ یهم، ئهخ هگوت بیهئ

 میارک یردهزام و د یسڕهایفر
 رشانیم . )( ژاریم : په

 
 سارانکهدار و خاهن کیشاۆپ
 نژاراهھ یکههویو بژ کراۆخ
 

 دارانهردهد یازیاز و نڕھاو
 بارانهش بهش و لۆخهن ینگهھاود

 
 انیداهگ یمهر دهبهل یرۆخپ

 انیواهنب کۆڕی ییهایھاوپ
 
 ندهبد هگاتهد ۆت هب هدارد
 ندهخوداو یکنز یههبهش دروهد
 
 هما هرانو ڵد یبهن ل ۆیت
                هاکو  قاق کیابانیب
 . )یدانهئاو و ب کوش یابانی، بیوانهلۆ: چ ڵراک(  
 
 هستهبب یرهد هوکههرمهد یل
 هستهد هت بکههلیلک هتۆخ یھ
 

 یاوهھ ۆ، بهنرخهب ۆیهم بهخ
 یتا یژڕۆ هاری یهت ناج
 

 هشۆخ یجار یاری؟ ییهچ یشاد
 هشۆرهز و پک ید یستۆم دهخ
 

 هھانیم جهل ێرکهن که یرۆمخهخ
 هعاسمان و درهھ یشهچوون بکت
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 ڵد یمهخ یهئ ۆیهت یگرۆھ ڵد
 گ مکه؟ ییهچ ڵ، دۆت ینجهگ ب
 

 یستهپ هوتکههر دۆز که هجارجار
 )یسته(ئ هردکهد یووڕ هوییههگل هب
 
 چاوم کیشیان و تیگ یزھ یهئ
 ناومهھ یهگ یرهدییاکنف
 

 نالن و ھاو نوھاو ھو  کهلھاو ھ
 نو خو ڵگ و دڕهو  ڕهو پ ڵھاوبا

 
 از و ھاو نازیو ھاو ن ییھاو شاد

 ازڕار و ھاوی، یو باز هتھاو گا
 

 ختهن به، بکهیه کهو هم یارکئا
 ختهمن سۆب هگرتوو یشل ۆت ۆب

 بن = بم
 
 همووشهمن چ هل ،ۆمهسهد ۆت ۆب
 هپووش و ڕکد همۆب هگو ۆت ۆب

 ، نا تبا، نالک.چمووش = بدفڕ
 
 شهگ هتووهھ ۆت ییهرستهئ
 شهھاوب همۆب هت نیرهوهختهب ۆب
 
 سوپاسگوزارم کلهگ یهو خوداهل
 ارمی هب یبووهم نهشڕه هختهو بهل
 

 ێرنهم دۆب یهخوا ییهچارم چ
 ێرش بوڕه یختهب هب یهوا کی
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 مهردهھ یشاد ۆیهت یشهن) بی(تاژد
 م)هم و (مهخ یههم ھۆخ یشهش بیمنهئ
 

 زانمهم دهخ یواهھ هم) بهن (مۆچ
 مانمهخ یمهھاود که هشۆم خپ
 
 

****             
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 : ندوهرساو دیداگ یمۆمن) ی(ز
 

 دواندهد یمۆم یزار هب کیجار
 نواندهد یژار یزار ید یردهد
 
 نمیاز و ھاونشڕ یمهھاود یهئ

 نمیبهز دۆس هم بۆوو خکهش وۆمن، ت
 

 یژڕهمنا د ڵهگ هل کسفرم
 !یژبهن چ شتیھ بهن وا دۆچ
 

  نمهم دۆخ هم بد ینازان
 ؟ نمدوهم و نهگهل یبگر کیه
 

 یهجودا کیه هل ۆمن و ت یدرد
 یهھاهو ڕهپهردهر و زهخاو کهو
 
 چاوم هتیهدهق دۆر و شهخاو ۆت

 ناومهن ھیو ئاگر ڕهژپڕۆمن 
 

 ر زمانتهگهم ۆت هل ناسووت
 انتیژ یتا بسووت ییهمن ن کهو
 

 هارید یرهر سهس هل کهقت ۆش
 هارید یرهرسهس یرهوداگهس
 

 مکۆپش هب ڵد هسب هان بیمن گ
 مۆسۆب هناسهر و ھهسووتا جگ

 
 هزمان ۆت ه، لۆت یرهس کیشیت
 هش و ژانئ همن ب ید یهپگ
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                         کهووهژگ هو ب یھهل هب ،من یھ
 کهو سوو کچوو ۆت ی، ھهوهتوژکنا

 و، لشاو . )و، الفاو، شھی : س( له
 

 دارانوبهش یواهھ ییهبهو دهش
 نواراتا ئهھ ینووهد هژانڕۆ

 دەنووی = دەخوی.
 

 وارمو ئ هو و سبهژ و شڕۆمن 
 ارمک هسانیی، ئاییهالن کیه
 

 نداریبر یست دهد هل هجارجار
 ناچار هبم، بهان دیژ هز لڕجا

 
 مهخ یئاگر هما لهدهن وا ڕهپ
 مهودهھ هتما ببهد هروانهپ
 

****            
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 : هروانهپ هاتکهد ۆیگگفتو یووڕن) ی(ز

 
 نینگڕهخ و ۆش یژارهھ یداربا
 نیمگهش و خرد و ئهد هب یدارد
 
 داغان هنیس یزۆھ یرهورهس یهئ

است و ساغانڕ یرگهم یرهشاندڕ 
 
 ڵد ڕی هان لیگ یخشهبهد هردانهم
 س یکههن مردن هل که ۆیر تهھ
 
 یرزهب یون یوخ یههگڕو هل

 یرزهلهر، دهب هتیچهد کهداخم 
 

 نیوهئ ڕی هل کلهگ یستناو
 نیمهز یووڕ هل ڕۆیهد یاکر هھ
 
 هندهوهئ یکههد یهلهپ هرمهر شۆز
 هندهسهناپ ێزۆت که هنیرزهل
 

 یتا یاتک هل یگرهانڕ ۆخ
 یاکت و ین ه، پوختێگت بورهم
 
 نیمهز یووڕ هل همرهدار ند

 نیبهد سووتن و مردن یکه
 
 نیوهئ ڕیهببن ل هر پوختهگ
 نیژ هونکههمرن دهد اتک
 
 نکپا یانییما گهن کهان یشهل
 نکگومان و با ب هوهنۆم بهب
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 بزواندهد ید تیدهد که یرچهھ
 دواندهد کیھوموو شت که یت دهد
 
 استڕس و نایپ یسانکه ها لینهت
 پاراستهد ۆیگرت و خهد ینوان
 
 دگومان بووهوو، بڕ، دوو یزمان ش هل

 زمان بوو ب هشیمهھ یازڕھاو
 

 م بووهخ یمۆگ ینوقم پهرتابهس
 م ) بووه( م یایهخ ۆموو بهھ ینیژ
 

****             
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 : ێن)ی(ز ییدوور یردهد هم لهم یسووتان

 
 دار بووهردهد ێن)ی(ز یرترۆم) زه(م
 زار بووهو ھهبوو، ل کیه کهم هم لهخ
 

 وانل هرد و بار لهد هرد و بهنگ زڕه
 وانک یهت و داو ش هواند
 
 ڵر ببوو زاهسهل یوا ییهاریتهپ

 ڵشار و ناوما هما لهن یئارام
 

 ڵد کی یگرتبوو ئاگر یوا
 و گ ڵن گویدهد کییه هب یچاو

 
 ر تاوهبهر لهست و دهد هنوو لیت یودو
 ئاو کتاو قوم هون لکهز بھب
 
 انیژ یئاو یتاو هب کیپهل

 عاسمان یورهھ هل ێدابار
 

 ۆیخ ۆب نجهت ھبو ینۆچ کیه
 ۆیب چهن کیههپۆد هتاق کیه
 

 ستهبن د همر بخاتهن ینیژ کیه
 ستهھ ب یهتاهتا ھهھ ێبمر کیه
 

 ستهر دهب هھات یازین کهن) ی(تاژد
 ستهب یم) گه(م یانیگ هژڕۆو هئ
 

 ینیوهئ یئاگر هبرژابوو ب
 نیست و ھاونشۆد هان بوو بیگر
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 ن بووۆچ کهما هر نیبهل یشۆخد
 ن بووکۆ کیال شتهل ینالو

 
 ریم یمهردهب هھاتهد که اتک
 ریت و زنجکۆ هب کییهندهب کهو
 
 نگڕه رد و بهس هناسهرم و ھهگ ڵد
 نگهتد یانیسو هموو لهوان ھید
 

 ن)ی(تاژد یما هچوهد که هجارجار
 نین و نایر گرهبهل هچارب
 
 ێژبب ڵد یردهبوو دهن یوداهم

 ێژب ڵهھ یژار ید یبار
 

 مهم چهد هتوکهرهبوو دهناچار د
 مهاودھ هردکهد ۆیخ هدواند و لیهد
 

****                 
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 دا:هجلید یمهچ ڵهگهم) ده(م ینیڤیهپ
 
 یوچان ب هندھ هچت هجلید
 یوانڕهمن  یدوو چاو یئاو کهو

چۆمی دیجل = دیجل 
 
 یلۆپهش پ همئ ید کهش وۆت
 یلۆل و ھۆچ یشتهد یگرۆش ھۆت
 

 یژچ و گپ هوو من بکهو یتش
 یژبهران دهھات هتهر ناهھ
 
 ستانهو هن یههپشووت ھ همن ن کهو
 ستان ؟!هم هدید هت بد هش داوتۆت
 

ت ھکهریو ب ڵایهناو خهل هند 
 )!هریت (جزۆخ یزمهھ هتۆگرت

 
 خواتاز و دیر نهگ یههم شارهئ
 ئاوات هت بیشتوویه، گیختهشبۆخ
 

 یمانشتین ۆیهت ید یهرگهج
 یومالنهسهد یهگهم دهردهھ
 
 یداد و زار یهسه، بکهش بۆخد
 یسوپاسگوزار کهب یهو خواهل
 

 یبھ یجهب مهد که یتش
 ! یو ینشو هل ۆ؟ تییهغدا چهب
 
 هناسهو ھ یهگر همن یهھرهب

 هراسکو هژنم ئهب هب هدرواو
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 همنا ببوور ید هب کجار
 هش چ جووریھهژۆد که یبا بزان

 
 هنیمن بب یچاو ییهرچاوهس

 هنیشهلۆگ هل ێژڕهناو دخو
 
 هچار هدوور کهم د یردهد ۆب

 ؟ هوارهدھوم یچهب؟  یچۆچاو ب
 
 نقهرگزان و سو و نهستانهو
 دانیهران و مهمۆو ھ هروازهد
 

 شتهگ یکههد ین و لۆت یھهرانگیهس
 شتها و دیچ یگرۆھمن ماوم و 

 
****                
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 :باهشن هاتکهد یوتار یووڕ
 
 باهگهد یسکهگوت هدهن یچیھ

 با  ڵهگهد نهبوو ت یئاخافتن
 
 انیوو گکهار ویناد کیناس یهئ
 ا ـ نیو گ ڵگو یچهن ھۆت ییهردهروهپ
 

سکهموو هھ یال ییهبچ یههت ھهگڕ 
 سهودهمهد یبهر نیگ که هوامیھ
 

 ارمی کیشکۆ هنیهم بگهنام
 دارمهردهد هزانهم یگران هب
 

 هنیزن نشهو م کهههب کیشکۆ
 هن)ی(ز هنیورد ببک ییهشازاد

 
 هانکچاپوو هب یچهد کهشان پ

 هرانهردهو س کرهد کهب یماچ
 چاپووک= ئازا، وریا.

 
 اری یووڕهووبڕ هتیهگهد که اتک
 جار لهگ ۆب هنوهر دابنهس
 
 ۆرخهسهو ل یمنھ هب کهت یووڕ

 ۆر تهب هبا ل ێرزهلهن کیبس یتا
 
 هنیس هست بهد یشپ هل هستهاوڕ
 هنیم ببر گو! ت ۆت هل یشۆخ
 
 ناسانهھ یر گهب هدهم یموک
 راسانهھ بهبا ن کهر ناسۆز
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 ینگڕه همد ینخو هب کهنووسراو 
 ینگهچ هدی، بکسوو هوهبد کیل
 
 ۆڕیم بنهد هم لکه هوییهندر خوهگ
 ! ۆڕیگهن ڵ، دهچاب ییهاسپاردڕ
 
 یزار هب ب هوهزمان من هل
 یوارهوردک کیشیت هب یژڕۆ یهئ
 

 الوان ینیژ یئاو ییهرچاوهس
 چاوان یهنگل یرهدکیووناڕ
 

 زدان        یه یستهد ینگڕهو ر کجوانتر 
 ز دان ؟ڕهباغ و  هامک هل ۆت یهنو

 ، سازکراو ، دروستکراو . ) ( کر : کرده
 
 یجوان هندهوهم ئهسنت چ بدهپ
 ی، وا، نیم جوانب یرچهھ کهو
 
 انی، پادشایجوان یشاھ یهئ

 انیداهن گکههر نیب هل هوا باش
 

 ناوت یترسهدادپ هب رچهتا د
 چاوت یستهم یلیت هب هوژکانیب
 
 هت ببوورۆخ یژارهھ یگوناھ هل
 هو چ جوورهئ یرچهگ ییهوون نڕم ل
 
 من بوو کید یههھ هندر ھهھ
 ون بوو یدیالم بوو ئهل ێژگارڕۆ
 

 شاندمهو ل یستهد یرهپ یهگوا
 فاندمڕ یو د یب ینمیژ یتا
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 جووت بووو  ڵواهم ھهگ هل اتک
 شات و شووت بوو هوا و بهھ یر بادۆز

 بادی ھوا= برزەسماخ، لووت برز.
 ب شات و شوور= دەم ھراشی تووڕە.

 
 هارید هز بوۆالسار و بز

 هگوناھبار ۆیخ یشهس بکهگش 
 
 داوا هوتکهچوو  ڵخا ییهدان ۆب
 خاوا کیبس یندهب هل هراویگ
 
 یهواڕه یکهب یهگ هل یرچهھ

 یهاکم تکههد ۆیب که هبمبوور
 
 هزان و خاوهن کلهگ هخشهبیب
 هناوھ یناهت پهشڕه هو پرچهب
 
 هشیمکهند هچهھ هگونا ینیخشهب
 هشیمهھ هشترۆخ ییهندهخهب
 
 نو خاو کرم و پاهن ییهسرو یهئ
 نداو کهماچ  هستهھ ییسپا هب
 
 یو د یچهردهد اتک هخوا شن ۆت
 یر پهب یزۆت هل کمکه هنم بۆب
 
                     هو سواوهئ ۆیس هل که ێزۆت
 هچاو ییماۆو س هد یرمانهد

سۆل : پ )وش . )و، که 
****           
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 :اکهد ۆیخ ید یهنکۆرهم) سه(م

 
 ژار ید ڵهگهد کلهبوو چ نگهج
 السار یزانهن پ یسکهنا یهئ
 
 یاریهمنا ن ڵهگهد یمد ۆت

 ؟ یزارهرمهرم و شهش ێدات ناگر
 
 مانیهند و پسو هندهوهچوو ئ ێوک ۆب
 مانیهپ هت لهزار گوتهو ھ یت چووۆخ
 
 ۆت کیهو کهگ و نمهمهئ چ بیھ
 ۆت کیهت ییهو ن هبووهز نیرگهھ
 
 یت و چوهچ ینهگفت و ب ب
 یھهم نجهبوو ب هوهر ئایب
 
 مکاست و پاڕ ۆت ڵهگهد کهتگوت هد

 مکترس و با هدوور لهئازام و ب
 
 ؟ یتهن ھیوهر ئهب هل یچۆب یهئ
         ؟ یھاتهم نهخ یستڕۆهد یچۆب یهئ

 . ) هرگهست : باشار ، بڕۆه(د
 
 بووم ڵواهان ھییو شاد ییشۆخ ۆب

 بووم ڵتا یژڕۆ یتووش که ینام ناس
 
 هندڕهرد و هان چ مییگ هوانب
 هندهوهز ئکبوون و هز و زھ ب
 

 شهل یکههگرتووخان هل هریگج
 ش ؟ڕه ید یهئ ب ۆت هم چ بییشا
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 یبھ جهان بیبوو گهن دۆچ ۆت
           یس هل کیههپارچ بهانت نیگ

 : ساج . ) ( س
 
  هانیگ یتیپ هل ۆت یتیهندوویز
 هعاسمان هل یوهز کیووناڕ
 
 یروهن دۆم و چرا چلۆم ب

 یروکزان و هن ڕی یکییهرتا
 
 اندایناو گ هار لی؟ یچهار دی ۆب

 شان دایت نپ کهر، هب هرهب یھانا
 
 ینوو نوڕ یکیهنئاو ۆت
 ینچ د بهر نهبهل کهانت یگ
 
 اندام هسم بهد هوکههدوور م یل
 دامان هژ بڕۆهپاش ێرکچ نایھ
 
 ڕێر هس یهنا هگڕ هل یرچهر دهھ

 ێبهد ی، چارکهت ۆخ یرهس یچار
 
 چ جووریھ هو بهئ کیرهد هل هبهم پ

 ژوور ۆب هبف هاوکشهن ڵتا با
 
 ؟ یون بوو یچۆ؟ بهتی، چیچهد ێوک ۆب
 ؟ یمن بووهل کشهش بۆت ییهادت نی
 

 یاسکژ و گهن ۆت کههت ون مۆخ
 یتا خوداش بناس کهناس ب ۆخ
 
 ؟!ڵگو یال یهچوو هم بهب یهت واپ

                    ڵوکپ هب ییهگ ۆ، تهمن یال ڵگو
 . ) یههند قوالپهچ کییهووڕ: د هوک( پ
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 هارید ۆت هت لکهییهزکهژن و هب
                         هنارهق یپا هاتکهشت دکاڕ
 . ) هدار: س هناره( ق 
 

 هایهو خهئ ینشو هل یو یچ
 هار مایت و ڕیهگهار دی ۆب
 
 نخاهورد هب کههم ییواب

 نتا هان بیینگهز هدهت مما
 
 انکبس یداوهت بۆخ کههند مهویهپ
 انکسینهھ هو بدم و لهد ۆس بهب
 
 آلگرهب یهئ یرستهپهرتووشت دهز
 ئاگر یهوکههد هسهب یکیزن
 

 نداریبر یلهزار مهھ ۆت یشنهچ
 داد و ھاوار هن بکهب ینگیش
 

 زهقنهق همبهد هپوولهپ یشنهمن چ
 سکهم، ۆخ یازڕ هنم لیههناگ ت

 ققنز = سووتاوی برژاو. ڕەش ھگڕاو.
 
 یا بیشۆخ هل ێوهتهد ڵد یهئ

 یچاب که بهوات نیھ یتا واب
 

 ر و چازانیژ کیشیپز هم لیپرس
 رمانهد هرده: داخ و دی! وتۆت ۆب
 

 یشۆر و خخ هل یکهب ێزپار
 یشۆبن ڵتا ینژن بیریش
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 ۆت ۆب هانیز هزووهت ئاریچ
 ۆت ۆب هانی، ژاان ژهتهم چارهخ
 
 گووت ین دکهل ید یردهند دھ
 سووت ی، دید هرهسکهو خاهب
 
      ڵهژگهھ هتیهر بدهب ێئاگر کهو

         ڵکهمان و دووهچهچ هگرتیدا
 شامی و... )     نمهنم و جۆ و گهی وشکی گهسهڵ: پ و پووش،قهژگه( ھه 
 ر . )ۆز یکهو دوو گ هب یمان : ئاگرهچه( چ 
 

 شووهر مژ هخست یشڕه یقورم
 پ و دوو هت یئاخن یرهو س کشم

       مشوو = میچی زاری گیاندار.
 پ و مژ . )هو ت ڵکهپ و دوو: دووه(ت
 

 یریش و ژۆھ یوونڕ ییهنئاو
 یریب هما لهبوو چ شت ن وا ل

 
 بوو ۆخهربهس کیشڕه هورهھ کهو
 بوو کۆهعاسمان و هواراز چوو، لهھ
 

 مهت پ یناو و چاوهھ یناوخو
 مکهم که کییههژنڕ هب یدابار

 
 ھات یرگ و سهج یورد یوتکهرزهت
 ھات          یھهدا ل هھڕه هستهم شهل

 شاو...)لو، و، الفاو، ش: سیھه( ل
 

 ستاهھ ڵد یردهد هل یالفاو
 ستاهوهن یست و پهوهدهن یم) په(م
 نا.)ھهدهن یست: باشارهوهدهن ی(پ 
 ستا.)هوهانڕ یستا: پهوهن ی(پ 
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 و فوراتن هجلید کهت وابوو پ
 ھاتن رسهو ھ ڵپا هحوون چوویهج
 
 ندار            یوهو ئهئ ینیش هب هندهرچهھ
 ندار         یسپ همهم چهم ئهد هن بوو لیش

 وام . )رده(شین : شینگی، گریانی به
 
 ارزباغ و گو هببوو ب هشتهو دهئ

 و دار ڵگو یمووها ھکهدتا چاو ب
 
 ندهزوومهئار هندھ یو بولبولهئ
 ندهوپ هببوو ب ل یشهل یندهب
 
                ڵوبا ڕهراند پهو یل ڕکه یوولت
 ڵاچایس یسپ یموو هشرابوو بۆپ

 س . )فهس،شووی قهفه: داری قه(توولی ڕکه
 

 یوانکه ۆب یوهوو سکهو یبا
 یوانهناوچ یببوو مانگ ائاو

 
 نۆب ب یردهز یوس ییهموکرهس

 بوون ل یچاو یئاو هل ین داخشو
 

 نائاو و خو هل ڵهش هوا ببوو
 ناھ ینگهژ ینگڕه ییهنئاو

 شڵ = شتن
 

 ر بوونیز و بن و توان و ھیت یچ
 ر بوونیزو یرد و لکهدهان نیهھ
 

 مهم چهد هوت لهکوان هژ و شڕۆچل 
 مهحاست هم بهم، بهد هندوو بوو بیز
 

****                 
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 :ریچن یاوڕ ۆتان بۆب یریم یرچوونهد 
 
                نگ و باس و خواسانهد یرگریچن

 دا سانهد ۆیخ یوتار یزڕیوا 
 ر : ڕاوچی.)(نچیرگر : ڕاوکه

 
 یشۆخ کهھار هب یتڕههھ یژڕۆ

 یشۆپ یردهرد و ھهر و بهو ددار 
 
 کووکهب کیووو چ ڵا و گویگ هب
 کبوو کهو هریپ هھانیج هازاوڕ
 
         شتهو و دکو  ڵنوا هل کیهر هھ

 شتهھهب یرهو بهب هبووبوون
 چیا دا . ) گر له: جگای نیسار و تاونهنواه (نواڵ،

 
 هورهگ یشتهھهب کهو یههر باخچهھ
 هورهد هن لیژ یئاو ییهرچاوهس
 
 ێتوور یوک یجوور هل هوکر هھ

 ێببوور ،یتهبوو پا پهمووسا د
 
 کیهھایژدهھ یشنهچ هل همۆر چهھ
 کیهخودا ۆیخ یزار هب ێر دارهھ
 
 نیت ب کیگ گو هر سوورهھ
 نیش ب ین و شادیش ینهمیر چهھ
 

 هگا یهردبووک هبولبول یچ
 هایھاوپ هببوو هلهم یرچهھ
 

 ۆڕو مامز و گ کو ئاس یوکگا
 ۆڕتر و پکۆنگ و یو، قاز و قورکه
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 و و شاخانک هن لیچهل دهلگهگ
 رگ و باخانم هنیفهل دۆل پۆپ
 
 هاوڕشت و هگ یباو یههاتکو هئ
 هالو هتنهد ڵد یوکس کهرهھ
 
 یوارهوردک ۆکیرهس یرمانهف
 یشار کیهخ یانیهب کهابوو و
 

 ێر و الویخورت و جوان و پگش 
 ێاوڕ هنیم بچهگ هن لبا ب

 
 گهو دمب ۆڵھهنا و دڕهکهنا و ڕزو
 کهچ چ ب کهچ هن بموو، بهنن ھب
 
 ماآلن هل هوهننبم هنیرن

 تاآلن هن بهدهان دییرهس و ڵما
 

 انیبوو یوانهئ کهچ هب هئاماد
 انیمووهبوو ھهان نیهبهون دکر هھ
 

 شارا یورهد هگشت ل هوهبوونکۆ
 ژار و داراه، ھکهشم هووت و بڕ
 
 ر و ئاشیوش و مکه هخواس و بپ
 ل و گهو ش پهو ب یوهرز و نهربهس
 
 تاوپ هب کب کهچکههچ کندھ
 اوڕ ج هنیهگ یهراهزم و ھهو بهب
 

           رنوهو ز هما هار لکشش بوو هداب
 رر و شۆن گیوڕهق بوو ورچ، هل ج

 رز و لووسی شاخ .)و تیشی زۆر به : نوچکه ( ماه



127 
 

 www.gagesh.com  

 ورانهھ یشنهچ هب ڕگو ڕهو گوهو ھهھ
 ورانهنگ و بپ ید یقۆت یپ
 
 ردارهوان و سهو پا هگزادهب
 سوار هکهگورزگران و سوو یھ
 
 ڵدپاهشت و قهو و دک یرهگرن سهد
 ڵپاۆگورز و گ هجنن بهوتن دکهد
 
 ران :یر و میزهن وڕدهگرن دهد

 رانیش هر بند و شهمکه هب کئاس
 

 وهپ یشپ هش بپ هوتو یتاژ
                 وکهن فهھ کهن کههد کهچاوڕ
 : ھاتن و چوون ... ) کهچاوڕ( 
 
 رالن هباز و تهب هگهرهگرن بهد

 ر النهس هن لنهر دهدهو کیشروکه
 
 نھاوهل دهگ هر بیشن و تکهد ێژ

 نشت و داوهد هونکههد هندبا
 

ب هب ییهزهب ێد ک زمانان 
 مانانهم ۆب هزمهب یمهمرن، دهد
 
 لهپ یگو یحدوود ینهسڕه یسپهئ

 لهو چوار پ ڵایو  کلک هنهخ ییهگرت
 

 ژارانهشت ھۆگ هن لکه هوهشکبا 
 رن سوارانها بڕخو هساغان ب

 
 بوو ڵتاهاو بڕھات و  که هوارئ
 ڵما هوو بڕ یهموو الهش ھۆخد

****                



128 
 

 www.gagesh.com  

 : ێـ  تانۆب یریم یکههباغ
 
 کباخ ،کشکۆ یشتینهت هل یر بوویم
 کداخ شتهھهب ید  هن باخ؟ لۆچ
 

 ھانیر جهس هن لگو کیتانج
 عاسمان هل یرهدار چوو بوو س

 
 هشتهھهو بهوند بوو لهئ هندبا
 هشتیفر پ یشتهھهب هاست ببووڕ
 
 رهبۆسن ڵهگهمالن لهستهاژ دک
 رهرعهو چنار و عن هوان بوو لن
 

 ێن)ی(ز ینگڕه هل ھهنارنج و ب
 نیوهئ یوکر و هسکه یردهز
 

 داران یونار و سهو ھخورما 
 نازداران یموکم و هو و مل
 

 رچووهد هتاز یوشهنهو و ۆوبهش
 ر چووهسهات بک کیگوهلۆپ یال
 

 ر چنگهسهل یرهوھهگ ییهایپ ڵگو
 ئاونگ ۆکیتن ۆکتن هژ لڕر هس
 
 زڕز ڕ یووزکهت یزڕه هراود
 زراوهو سوور، پ کسکه هرابوو لیگ
 
 زانا یناسهربوو ستت واپ

 دانا هرانهواند هل یوپ ڵسا
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 هچاوهن و چاوموو شوهھ یت دهد
 هداو یورهد ه، ئاوهناو هل یینایش
 
 شهق و گهش یش و سوورگوڕه ۆیرھ

 شڕه یختهب هو ل ڵش دۆخ هالسا بوو ل
 

****                  
 
 
 
 
 
 

 :ر دایم یباخ هم) لهن) و (می(ز یژوان
 
 مهخ یرکهاوڕ یرینچ کیو ئاسهئ

 م)ه(م یتنیدهن ڕیهچاو سوور و ت
 
 یجوان یباخ یمامهن هو تازهئ
 یوانهباخ هدوور ل یزکس و یس
 
 ریت و زنجکۆ هن بیوهئ یندهوپ

 ریچن هردکهد یم)ه(م کیمامز
 
 اوڕ ۆرچوو بهد کیاک که هژڕۆو هئ
 ر چاوهب هان لار بیهار و نڤۆش
 
 باخ و ما هما لهن هنیرن
 ھا یورهد هل ڵایهخ یرمانهخ
 

 هھانیم جه،ئهستهھ یههل ھهتا ھ
 هوچانب هساز هن هردهپگهچ
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 ڵد یهئ که ڵگو یریهس هتهرفهتا د
 بن گ هتیزوو بچ یههترسم ھ

 
 ێراوهم دهد هل کهب کیشتهگ

 ێچاو هالن بگهم هل ێتاو
 
 شڕهخت هب کیه یههھ هستوومیب
 شهبو ب هئاخ و داخ هل همئ کهو
 

 ات و داد وھاوارکهد هژ ناڕۆ
 وگارهش هب یژهد ید ینخو هب
 
 دا خولهد ڵگو یورهد هل هچارب

 بولبول یناو کهلهم هئاوار
 
 یهال هل یمن ید یرمانهد
 یهاکم تکهب ینم و لیبیب
 

 ێندهگفت و پ هم  بهد یهوا خوا
م پڕ ب ێندهب هوم لکهرهد 
 

 زارباخ و گو هوتکه هوییهدز ۆیخ
 رستارهو پ یرسپهن و سیهتاب
 

 یریب هھاتهن دگو یریهم سکه
 یریگهشۆگ هچووهد یرتر دۆز
 

 کههخ هو دوو ۆڵچ ۆب ۆیهباخ ب
 کهکههن بیو داد و ش یهگر ۆب
 

 ر گهس هخست یروهوو سکهو یباآل
 و چ ڵبن گو هژاندڕ کیسفرم

 
 



131 
 

 www.gagesh.com  

 ردک ڕیهپڕهپ یتاو هل هالقم
 ردک ڕیدۆکرهب یهگ هل هخونچ

 
 بار ب هش بهل یو کیهو ێر دارهھ

 ێنارهھ یموو گوهبوو ھ کۆپش
 
 باسان هرد بکهد یسهد کهان یال
 ناسانهھ ڵهگ هژاند لهھهان دۆیخ
 
 لهر پهھ هو ل کر لهسهل یو یسو هل

 لهم ۆب هنا هآل بهبوو گ یهگا
 

 چاوان هشت لڕ هندهوهئ کیسفرم
 ئاوان ینگڕهش و سوور بوو هو گ ڵئا
 

 شهناو ھ هوتکه کهنیو ش ڵس بوو گویس
 شکهو  ههپ هوا بووهھ هل یئاھ

 
 مابووهر نیب هل ۆیخ یمهبولبول خ

 ما بووهو خ هژارهپ هو لهئ ۆب
 
 ردهست و ھاودۆد هاند لڕهگ یر چاوۆز

 ردهز یگو ڵهگ هوتار ل هستهبیدا
 
 یوڕیهوو پڕ هنگ لڕه یمن کهش وۆت
 ؟ یویب ین دیوهئ ۆش ئاخۆت
 
 یاریه، تڕیهزارپه،ھیراوت
 یاریز دکرد و هز که هتیچ یهئ
 
 من کیهو یمهو خ ڵوک هب ڵش دۆت
 من کیهو یم)ه(م ب که هاریش دۆت
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 ارکی هوگو یگو هبولبول ل
 اریر و هبد هدوور ل یمن کهش وۆت
 
 مۆخ یمهمدهھ یهبب که هشۆم خپ

 مۆت کیهش ویو من کهیه هم یدرد
 

 سوور یوو گوکهش ویمن ککیخوش
 من دوورهشت و ما لیهگ یدارد
 

 داماو کیماوم و بولبولمن 
 او و سووتاوربهجگ یدکیه ۆب
 
 وهوو ئکهش وڕههم وچارهچارب

 وهختمان شهژ و بڕۆردم و هنگ زڕه
 
 اینهت یهایبمد که ێر جارهھ
 ایدن هل بهم نهگل هاریب
 

****           
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 : تچهر دیم یو باخهرهش بیم)ه(م
 

 وتهر چهگهاست ئڕ هرت لهس هتد یچ
 وتکههھ ه، بڕێ هتد یههھ کۆیهھ
 

 کیه ۆب هسووتاود یههار ھیدوو 
 کۆیهھ خسڕههان دۆیب کیپهل
 

 خوازد هن بهگهو د بهد وتڕکه
 بازڕ هن لد یتووش ییهان چیازین
 

 ئازار یگران یشهل هندم) ھه(م
 ناو شارهس لکهمابوو هن که ێژڕۆ
 

 ێن)ی(ز ینید یریب یرهوتو سکه
 نیوهئ یهشت گھهن یماریب
 
 یبار هش بهل هرد بکهدهن یستهھ

 یاری یدارید یواهھ هبوو ب کچا
 

 یروونهناو د هوتکه ییواوش
 یچوونهرنهد یستهد هرچوو بوو لهد
 

 شاپ هچوو لهد ید یئاوات
 شاکهد یسهمر دهن یخدر کهو
 

 وسارهھ یپساند یش بوو دکرهس
 زارگو هشتیهبوو تا گهن یدھ
 

 مهم و ژهو دهژ و شڕۆ هب که کن)ی(ز
 م)ه(م یمهخ یمهناو ت هرابوویگ
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 نیژ هب یند بژهوهر ئهست ھیویهد
 نیبب یم)ه(م نهت هب کجار

 
 رھاتهد ه) لۆمهاو (مکهن هل یوانڕ

 ر ھاتهبهو ۆب یدمۆھ یداروا 
 
 مهستهح یشۆخهن ۆب ییهسا گیع

 مهد کیه هدراو بگر ڵد هویهبوورا
 

 خول یرهو س یدا د یتاساو تل
                 بولبول یتاو هل ڕید یریسپ
 . ) هخیه، ۆکرهر: بیس( پ 
 
 شۆھ ب هوت بکهز وتوان ھ ب
 شۆپگو یژنهب هرد بک ینهمیرچهس
 

 ێچاو یخشاند ڵگو هم) ھات و له(م
 ێتاو هوشهنهو یناهپ هستا لو
 
 ینینهناز یرچه: گیوت ڵگو یهئ
 ین)ی(ز یسوور یموک ڕیهپ کهوا وک
 

 شهگڕهپ یوشهند ونهچهھ کیالوچا
یزکه ڵپا یهبچ ێوکهت ناڕ شڕه 
 
 یدارهدرد یرچهگه! بولبول ئۆھ

 یھارهب یگو یگ یسووتاو
 

 شترهگ هتگو هم لکههگو هتاق
 شترڕه هخت و چارهب ۆت هشم لۆخ
 
 ر منم منه، ھیاستڕ هب یدارد
 ون یکههت دۆخ یانیژ هھوودب
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 زارانهد ھهن، سککیه هر نهھ ڵگو
 ھارانهموو بهھ یوهز هن لوڕهد
 
 هرۆز یرۆشن و جهچ ێرهر دلبهھ
 هرۆ: بهرۆز کیچهھ هنرخ ب
 
 کهووو گو ڵگو یچهد یهر جهھ
 کهسوو ڕۆکههگ ڵگو ییهرجاهھ
 
 من بژاردم که یهگو هو سوورهئ

 سپاردم پ ینیوه، ئڵد دام
 
 تر کییه ییهھان نیج هل یهنو

 تر یچ ێن)ی(ز یشنهچ یوهز بینا
 
  ێمرهن کهوا  کیگو یدارد

 ؟ێرکهد یارچ ێچبار ها و بکچ ب
 

 نیم گرهد ها بڕهگهژ درگهس
 ێن)ی(ز یژنهب هشتیهگ کیپهل
 
 رستارهت پهدوو س یبوو که هن)یو (زهئ
 ئازار هب ڵگو کیلهپ هل یژنهو بهئ
 

 شۆھ، بهاویر گهس هتهداو ێخو
 شۆرخهس هنیوهئ ییهم هز لهمۆت
 
 نوو شهل هواهھ ب یرهوھهو گهئ
 نرخوهجگ یم)هوت (مکه یرچاوهب
 
 شۆر ھهسهوو ئاو، چوو لکهو یرزهل
 شۆپاپ ێن)ی(ز هبوون ل یمهچ یوپ
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 ێن)ی(ز یالق هنڕیهپ کیسفرم
 نیژ یئاو هشا بهگهو ڵدارگو

 
 ووتکپش هاند و خونچکت یئاونگ

 نگووتهئ یریت هم) به(م هویهاین) ژی(ز
 
 ێن)ی(ز یستهم یبوو چاوهن یواب
 نیبهو دهخ هب یم)هوابوو (م یپ
 
 الچ یگومان یمژ ووکر تاهھ
 ماچ ها بکب ڕهت یمهد یستیو
 

 ردووکهن یکنز کلهگ هشتھ ۆیخ
 مردوو هوین یریچن هاویژ ۆیب
 

 ستاهھ کهم) ه(م هشتیهگ نین ژۆچ
 ستاهد هست لهشت و دینهت هل ین)ی(ز
 
 مان ڕژ و ور دوو گهھ هویهیشۆخ هل
 مان کو  ڵو پا ڵو ال هورت ب

 الڵ و پاڵ = بدەنگ.    ک= ب ھست
 

 هچاو هن بهو ب هد هداخواز ب
 هراوکزمان  یگر اتکتا 

 
 گازنان و نازان هب هم جارهئ
 ازانڕاز و یو ن هگل هربوونهب

 بربوون = دەستیان کرد. دەستیان پکرد.
 
 یدوور یردهد هل ییهان گلیتید
 ێبوورهد پ یاتکبوو،  هھرهب ب

 گلیی = گازندە
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 ننرهو کیه یژنهب هد ستهبا د
 ننرهگ دڕه هل کۆو  ڵوک یهشڕی
 

 نھا یدکیه همام لهن هتاز یدوو
 نو و خال ینیمژ هن تا

 ل یکدی= ل یکتری
 
 وانل هل ڕیهتد ییهان میشۆن
 وانپ هن ێوهبوو لهھ هژمار هن
 
 ردنهو و سنگ و گن و لهم و چوک
 بردنهد ۆب یستهم و دهد کیهر هھ
 

 ماچان هورد هگران ل هر بوونهس
 پاچانهر بوو دا دهسکهرد و هر دهھ
 

 مهستهح کیاگرڕ گ هن) ببووی(ز
 م)هر (مهب هسا لییئا هن و دت پ
 

 رگ گه، مکیههپوولهپ ه) ببوومه(م
 ر گهس هخستهد ۆیبوو خ هروانهپ
 
 نو شو ج یهراک، ئاشهوهزنگویب
 نر نوهسهل یهوهتالندن هشۆر خۆز
 
 کیهراهرسهبوو چ سهھ هو باخهل

 کیهھان نومایم ، جهج ییهنئاو
 

 م)ه(م یشهباو هن) لیو (ز هادیم) په(م
 مهناو دهم لهمالن و دهستهوا د

 
 نانیشانش هشنیهوتن و گکهرهس
 نانیتهب ڵد هل ڵد یگ ۆیچهھ
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 وان !ل هبمژ هم)، ده(م یمهوا د !ن)ی(ز
 وان !س هبوگش هن)، دی(ز یمهوا م !م)ه(م
 

 ر سنگهس هل ێوکهفر هب هبا چاو ب
 ئاونگ همل ب کیقو بب با پ

 
 شنۆبن یترکهی یردنهگ یخو
 شنۆچاو بپ رمهش هست ببن و لهم
 
 هندراوس یدوور یمهد یۆهت
 هاوڕهبوو، گڕۆی که ێژر نوهھ
 
 یهگج هتچهماچ د که هژو نوهئ
 یهگڕ هل رت بچهس ێگرهدهھ
 

 ر هتا سهھ پهش ،لهئازاد ببوو ل
 رهمبکهو  کون یوانن هل هجگب
 

 ر دووهھ یانڕ یوانو نپاوان بو
 ر بووهسهل یژکپا هل یپاسدار

 
 نو خاو کاست و پاڕ هب یدارد

 نداو ه، نبهو سوور د ڕهت یچاو
 
 کهچا یز یرچهھ ێنگ ناگرهژ
 کهپا هچیبن سکه س نابیپ
 

 ندهبھار و باغ و دهو ب ییجوان
 ندهزوومهئار هندھ کیه ۆب کیه
 
 ڵزا ھا ببهن ویوهئ هخوازهن

 ڵند ساهچ هب ێوکههھ لهھ کژڕۆ
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 ژمچ ب بهم دهبد یسنهن پۆچ
 ژمژ و واس و گکماوم و ت
 
 

****           
 
 
 
 
 
 
 
 
 : ناندا دیرهسهران بکهاوڕر و یم
 
 یهردهب همئ هست لهد یچهن گیهم
 یهم ب هن بهست، بهشم و مۆرخهس
 
 نانینهناز هشتیهگ که یستهم

 نانیبر یمهمن د هل یورتاند
 
 نیستهرهپ یهم هواڕ هند بهر چهھ
 نیستهم نیوهئ ییهم هب یاستڕ
 

 نین ۆت یستهد یستهر و مهوداگهس
 نینکۆژ و مهل کییههم یستهم
 
 هارید ۆنگ و بڕه هب هن یهو مهئ
 هرردگاک یجووان هل یهو مهئ
 
 هستراوهب هخوداو همان بد
 هو چناوهئ یباخهل هم یشووھ
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 خودا دا ڕی هل هرهوهد گیهم
 با دا هن بیهد هژاره، پکهم تۆب
 
 ناند دوڕهت گهد که هو بادهل
 نمهتا دهتا ھهھ یشۆرخهس
 
 هونخوونهرهدا ست یشۆھب
 هوونڕ هشیمهروون ھهد کیشیپ هب
 
 ژمبچ ل کیقوم هر تاقهھ

 ژمبن ڵایهم وخهخ یجارکیه
 

 وهشدو یشرهرم سهسهم لهالد
 وهو خ ییژگ هل هوهار بمیوش

 
 م)هوو (مکهو چهسم نهد هشم لۆھ
 مهوو ھکهو یههرا نهس هرگم بهم
 

 وارئ هشتیهنم گهمهت یژڕۆ
 جارکیه هم بۆخ هل یبهئاگام ن

 
 ارمکهرزهژار و ھ ید یوایھ
 شارمهو یل که بهھ یهگاج
 
 هاوڕهاو گڕ هر لیم که هوارئ
 هر و سوپاوکشهل هب هو باخهل
 
 خانهوید یواهھ هب یرمووهف

 ن وچانیهبد،ن یزهبا دابب
 
 پووریهو ش ۆڵھهنا و دڕهکه هدل

 وورمتهساز و س هب ڕێهنگ بگهئاھ
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 )انۆڕو (گ کئاس هشم هنهان دیرهب
 )انۆڕ(پ ینگیس هم ۆب ان ببیبر

 گۆڕ = چشن ئاژەکی دەرەکیی، کرەکوی
 پۆڕ = پلوەرک ھاوچشنی قلموون

 
 وڕهن کههن گهدو با هایھاوپ
 وهم شهئ هباخ کیشکۆ هل هم یبازم

 
 تر پشهسهل یهرهنجهر و پهان دیتید

 گشت یمهر دهس هھاتهد ێاریپرس
 

 ریزو هان بوویر و ژهس هل کیه
 ریم یراهرسهو س کشکۆ هتهناو یپ
 
 ترکیه یسووتاوو د ڕهتو دهئ
 ترکیه یند و داوهب ییهدۆریگ
 
 یهراهو ھهل هردهو ب هو بگرهل
 یهناهنازهوت و زکو زرم و هل
 

 یزانهان نیببوون، پهار نیوش
 یرانهامک یستهم ییهست نیب ێگو
 
 نیانشش هوتکه ۆخهوهاستڕر یم
 ێن)یژار و (زهھ یم)ه(م یژوان ج
 

 رت هن بوویژ هل ک که یاندڕگو
 ر ؟ش یج هتبن پ یتیهراوو
 

 نیس ببکه یارکهبوو ن یکتار
 ێن)ی(ز یموک کیشیت هویهووژاک
 

 هداو یپا ننو هل هم) چوه(م
 هباوهر عژ هشارت لهو یشین)ی(ز
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 هراوکوون ڕ کهر و ژوور هچرا د هب
 : هداو یرامهم) وه(م هوکهزک هب
 

 ستمهب ش و بۆخهن هخشهبمب
 ستمهھ که ییهم نهوهئ یزچ ھیھ
 
 ش بوومۆخهند نهچ یزانهد ۆم تهورهگ

 م ش بووۆر و ھیب هدوور ل هب نتا دو
 
 ێاوڕ هتیچووهد ۆتهئ که ۆمهئ

 ێتاو هگج هگرت لهدهم نۆمن خ
 

 ریم یوهشپ یسوار ۆڕهم) شه(م
 ر؟!یچن یاوڕشت و هگ هل ش بهبب
 

 وتمهما سرهرم نهسووتا جگ
 وتمکه ۆچهت وو ش هاریتهپ
 
 مۆژنهئ یزھ کیپهشل بوو ل 

 مۆت یکههباخ هوا ل هوهتیم دۆخ
 
 ریم)، مه(م هب یوت شۆخهن کهرهئ ب

 ر ؟!یچن یتووش هچ بیبوو ھهتووشت ن
 
 بووم کمامز یتووش :یرم ! وتیم
 بووم کدز ڵد ی؟ تووش ێن مامزۆچ
 

 نژاکهچاو یلۆپ یلهگرمهس
 نتا هبا بهش دۆو ھ ڵد یوتڕه
 
 نیچ کیئاس هدا بهد یشۆخ ۆیب

 نیبهس نکهوو من چ که! ویچم د
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 ڕئاو هوین هند بهچهھ یوانیهد
 بوو سهم دتووا، دهرگم دهج
 
 کئاس هبوو ن هشتیم وابوو فرپ
 ! کناس هندھ کیئاس یههھ ێوک هل
 
 من بوو یزمهناو ھهل ۆت یش پپ
 ون بوو هشتیو فرهو ئ ییھات ۆت
 

 یزان یانکهنڕو هن) لی(تاژد
 یژووان ۆب هرئ هتهویهن) گی(ز
 

 هشۆبپ یههھ :ی، وتهتم) شه(م
 هشۆخهر نۆ، زیچ هد نازان

 
 نگهئاھ هتن ببڕیهو بگهبا ل
 نگهنگ بدا چهت و دڕهبگ یهبا م

 
 ن یکهرم هر گهس هباد هب ێبا تاو

 نیکهرم هن د نیوهئ یردهد ۆب
 

****            
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 :هباش هنگانهت یژڕۆ ۆبباش  یبرا
 
 نگهزم و ئاھهش و بۆش و خرۆو جهئ
 نگهتبوون و دهرد زک یم)هرتر (مۆز
 

 هساسکه لهم) گه(م که ین) دی(تاژد
 ؟ هچاو، برا چ باس هب یپرس یل
 

 یرانهد کهر شمژ هل یستهم) ده(م
 یشانیدا ن ین)ی(ز یشڕه کیبس

 
 ژار یم)هپشت (م هل یتیهۆکهپاپ

 وو دوو شامارکهش وڕه یزکه جووت
 
 هبارهند و نالهگ کههارک ید
 هارک هھا برا بهو یژڕۆ ۆب
 
 با هبوو ب کیسهر الق و دهھ
 ما هاندیهگ یخو هزوو یرچهھ
 

 یماوهوو نڕ هنگ لڕه: ی) گوتیسته(ئ
هداش هتی، چهت دوژمنک؟! یژاو 
 

 من یدوژمن ه:ماین) وتی(تاژد
 من یردنهل و گیپ هل کهتکۆ
 

 و گرانم هورهگ یییهرماهس
 انمکهر دوو چاوهھ ییهلیبیب
 

 وتوونکه یژگ هن) لیو و (زهم) بوو، ئه(م
 وان چوونه، ئچهر نه، گهم یسامان
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 خانوو هنیهدهر نهب ێر ئاگرهگ
 انوویب همانهوان نهئ یچار ۆب
 
 ساوات هرپکۆ، ۆت ۆمن و ب ۆب ڵهم
 ئاوات هست بیوهم دییهتهاویم پهئ
 
 سووتاو هخان یسانکه هستوومیب

 ئاو ۆیھ هب هوهننوژکهئاگر د
 

 براگر یرهآلدهب یمن ئاو
 ئاگر هب هنموژکهو دهم شهئ
 

 تا خوارهر ھهسهگرت ل یئاگر ڵما
 داد و ھاوار هنا ل ین) ملی(تاژد

 
 ڵز و ھاواۆار و ھکس و هکخزم و 

 ڵو ماهرهدا ب یموو بازهھ جکیه
 
 را بوونهرسهباخ و س هل کهس کهرهھ

 را چوونهو ھهرهما بهن کیتاق
 

 ن)ی(تاژد کهن) ی(ز هدا بهد هم) موژده(م
 ن ؟یردک هبار هل یچ که هوانب
 
 نیناهھ کوش ل یمهخ یایرهد
 نینارهد یھهژۆد هل کیگ هب
 
 ییشا کیشکۆ هرۆبچ هستهھ ۆت

  ییجودا یئاگر هبد ڕمن توو
 

 رهر و بهس یمووهھ یبوو یچهن) ھی(تاژد
 رهمبهو ز ز ه، لخش ه، لکهشم هل

 شمک= کلوپلی نو ماڵ
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 دانا یگشت کها ییتهاویپ هل
 ھانایج یووڕ همر لهن یناو  ما
 
 ! کهاک ێراوهدراو، د ۆخ ید هل
 کهچا یناو هب یههھ کهارت ک
 

 کهاین شکههوو دکهو هچۆقال
 کها یت جۆخ هل کپاه، نکیر پاهگ
 
 ۆخ ب خشهدراو بب که ختهب
 یۆف هپوور گران، بهلکهن هبیهد
 
 با هتچهان دیگ هاتکو هئ
 وا یستهد هب کهشم هدراو، ن هن
 

 یهوا هرئ کهو شوهئ ڕیبازا
 یهنا یستهد هچت ل بهچت نیھ
 

 ووتڕ یهدوو وت هشتهھهب ینرخ یکه
 نابووت شپ هبچت یههھ ڕێ یکه

 
 ییداوا یژڕۆ هل کههرهت گیشۆخ
 یوو ماوکتا ڕکههب ێش بارپ
 
          نواهھ ڕی هل کهب یختهان بی

 نتا هب یچهت دۆخ یپاش مردن
 کردن .وادان،زایهھه خت کردن : دۆڕاندن، بهبه
 

      تۆب ێوکههھ هشۆچ خ ین)ی(تاژد
 تۆخ ۆب ینمر بسهن کیناو

 شنی تاژدین . )  چهگون تاژدین، لهک تاژدین، لهر وه( تاژدینی : ھه 
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 هنیقهاستڕ یستۆد ێوکهستت هد
 هنیمهرزهس ینجهموو گهھ یژاھ
 
 

****        
 
 
 
 
 
 
   
 :هوهگاتهر دیم هم) بهن) و (می(ز ییدارد یازڕ
 

 یستیوهشۆخ یندبیهپا یشا
 یرستهپد یھانیج یارکخون

 
 هختهخت و بهت یوخ یهرهروهو سهئ

 هختهس کیچاو شت هل یون بوون
 
 مهچوار یعاسمان هل کهژ ڕۆ کهو
 مهر دهھ هدوور هگڕو  هگم جهل
 
 ێداو کیشیت هردهرگر و پهب ب
 ێتاو کیشیت نیبهن هام چاوک
 
 هوو برانکهر وۆو خ یدارد
                      هگران لهان گیهوهرانش
 .  هوهشاردان، شاردنه: ح هوهرانش 
 
 نبهد وانن نفهد ڵژبایت
 نڕدهد هردهنن و پڕهپهر دهمپهل
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 م)ه(م ییننھ ن)ی(ز ید یازڕ
 مهردهس هھات کها یژ هندر ھهھ
 

 ناساز یزمان یش یربلو
 بازڕل و ۆچ هدا لهد ێئاواز

 
 نگهو ببوو دھا بهو هو جووتهل

 نگهزم و ئاھهب کۆڕی ڕیهگ هببو
 
 و بوونهب ب هپوولهم و پۆو مهل
 و بوونهر ئهھ کیههرر وت و وهر ھهب
 
 خانانهوید هبوو ل هرهوچهش کهو
 و جوانانن هبوو ل هرکهشۆخد
 

 کموو گوناه و سووچهھ هدوور ل یدوو
 کن و سووچلکهر هھ هان چوویناو

 
 هشۆخ هشتوو بنکهو ێر زارهھ
 هشۆنار و گکهموو هھ هجوو لیهد
 
 ێزار هوتکه ێجار که ێازڕر هھ

 ێارش یزار هوتکه که هوا بزان
 

 یبوو بار گران یسهب هوشتر ن
 یخرا مالن یشهنگوهوا ز

 
 زانانهو ن ار و زمان شکب

 و بانان کرهد هو ژنان ل ڵمندا
 

 م بووکهر و ۆز که ڕو و ان گیگفت
 م) بووهن) و (می(ز یبوون هوکهپ ڵد
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 تانیهند و بهب هر وبن لهس هببوو
 تان)یهش هرکه(ب ییههگ هوییهنهتا ت

 
 ریبوو گهن ڕێو  ڕێ جهوبهستهد

 ریم یمهر دهب یهنا یدهو ب کنوو
 
 ؟یهوا یزانهن دۆچ که یر پرسیم
 یهتا ۆهم گهل هربخهم دۆب
 
 بناوان هرهخیب هوکهوون ڕم ۆب
 سووچ و تاوان هن بیبگر ینۆچ
 

 م) به(م هربن ی، وتهھاسان
 جکیه هو لهئو ت ۆخ هوهتاق ببن

 
 خوازد یرجهم هن لکهب نجهترهش
             ازڕو  یوو، ونڕ هند که هوونڕم ل

 . ) ین، نھه: شاراو ی( ون
 
 هوج ه، لهوهاندت و برتۆڕد
 هوک هت بد ب هپرس یل
 

 هوانه، پاهترسه، نیهئازا
 هژ و جوانکپا یو د هنیس
 
 ۆیهدر ست و باڕ کیهدارد
 ۆیهت کیخوش هل ید که یهد
 

 یریر و ژیب یوخ همهو دهت ئۆخ
 یریند و شهت و بهسهن دهخاو

 
 دارنهھرهژ یوو مارکهار وکخون

 ارنیهبن نهن لهدهد یاریجوان د
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 هھرهژ هن، بترسکههد کهماچت 
 هھرهسوود و ب هل هان پتریانیز
 

 رۆم و زکه یکههار نم یت توخونۆخ
 ر ۆو ب یش سپڕهر، چ ه، چ ز همار، مار

 
 ینرخ و ناز هب یال هل هندهرچهھ
 یبخواز یل کیچهھ ینب کپ
 
 اۆڕگ که یت دهگ هل کزۆت
 اۆڕگ ینگهت هل ێرکهت چا دج
 
 شیس و دوو زمانیپ که هخوازهن
 شیمانهچنگ ئ هل یکههبن، چ د یال
 
 ردارهس یکینز یکههن یهخوا یهئ
 ارکدهب هن کژار و پاهھ یاویپ هن
 

****                 
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 ا :کهد یارینج هترهر شیم ڵهگهم) ده(م
 

 رستانهخاو یبنار یشاسوار
 رستانهژپڕۆ یندرز و بهب یخوا

 
                         کۆژ و کهژ و هب یهوهرکهشنڕۆ
 ۆئاس هل توکهر هسهو که اتک

 ژ : وشکانی ،خاکی . )( به
 
                       ردک یشهشت و دابڕ که یژیت
 ردک یشکدا و  ینگهزهوهش یورهد

 ( تیژ : تیشک،شۆق . )
 

 رانست کۆیو  ه، ماتهشکو همانگ ب
 رانژهوهھ ۆڕێگ هل هادیپ کهو
 
 زامار یرش یشنهچ هوهو شهر ئیم
 وو مارکهدا و یچو پ نگیر جهھ
 

 وهخ ب هژ بڕۆ هاندیهگ یوگارهش
 وڕها کهو ده، خکید هوتکهم هخ
 

 نیمهرزهس هھات که ێتاو یشا
 نیشانش هشتیهگ همئ یشا

 
 ارنکهب یرۆکهن یوهئ یرمووهف
 ارنیهت کهو شم کهچ هل یرچهھ
 

یهن ھهوهرکهسهد ک بژرن 
 رنمن بد ین و پاسهم دهورهد
 
 ممـ)ـا بهر (مهسهب ێوهمهد ۆمهئ

 مکمن هو ئ ییهو چهئ که با بزان
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 بزانن پ ن و نابکهم بانگ ۆب

 وانن هر بهس یوانهن) و ئی(تاژد
 

 نگڕهدوو  یریم یالرهت هل یم) ده(م
 نگهزم و ئاھهب کۆڕی هویهازاڕ
 
 هشۆخ ینۆش و بۆخ یپ رجهھ
 هشۆبن یه، مهش بۆخ هد گیهم
 

 رم بوونهرگهس که یهم هب ێپاش تاو
 رم بوونهش ب هباد هب کهرمن هش
 
 درنج هو و لد هما لهن چ دوانیھ
ترنجهش هشتیهتا گ هوت یشاک 
 
 یر بخوازهگهئ ێم)ه(م هردک یووڕ
 یباز یهوکهم بهگ هستم لیو
 

                      هشپ هستنت لیهل یئامراز
ست بهد ۆیهمن و ت یهشکهشک 

 یستن : یاری کردن، قومار کردن،نمایش کردن . )( له
 

ئ یرجهم هوییهبرد کواب هم 
 وا بڕه بهد ێویههد یرچهھ
 

 کر، چ الویال بوو مهل کیالو
 کناو یوخار و کهئازا و ب

 
 وهئ یال هسترابوو لهب یسهم دهستڕۆ
 وهئ یتا ککییهبوو هن یجوان ۆب
 

 ن)ی(گورگ یان و ناوڕوک یپۆرتهس
 نینگهگران و س کهمهئ هرد و بهم
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 بوو ێم)ه(م یمهو ھاود ییھاوباز
 بوو ێم)ه(م یمهو ھاوخ ییھاوشاد

 
 ن)ی(تاژد هاندیهگ ۆی، خییهچ یزان

 نیبر هب ینگوو پکهو ین)ی(تاژد
 

 ) داکۆه(عارف) و (چ هب ییئاگا
 دا ۆخ هل یراهھ کیهچ هرر شهھ
 
 ریر و شهنجهخ هر بهمکه هازاوڕ
 رین مک هھانهبرا گ یریگد
 
 شهبوو گ هم) دووباره(م هم ھاتنهل
 شهدوو ش هبوون هدووبار هل یهرۆم
 
 ھاتن کهرهد هل لیوخ و فڕسپ و هئ
 ماتن یر و (شا)شیزهر و ویان مید
 

 هساز یارک یواز هل هاریم) ده(م
 هتاز یستهدوو د هد ۆیهر بیم
 
 وجارهمهد هوهبرد یشهستهم دهئ
 ارڤۆش یر)که(ب هوانگڕ هل یتید
 

 هارید هرهنجهپ هل هنـ)ـیوا (ز
 هاری ۆڕینهچاو یچاو و د

 
 یچاو ێریگهگ دمان هل کهژڕۆ
 یداو هوتکه ێچ داو هوانب
 
 یهج همن ب یری: می، وتیهاک

 یهوهم) لهوو (مکتا هوهتیهناب
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 ۆڕێگهو ۆت هب ۆیخ ییهگبا ج
 ۆڕێد هم) ده(م یستهد هد هوونڕم ل
 
 ژار یم)ه(م یجهب ج هوۆڕیهر گیم
 اری یووڕهوو بڕ هوتکه یم)ه(م یهگج
 
 ن)ی(ز یووڕ هوت بکه ێم)ه(م یر چاوهھ

 نیرزهل و فیچوو ف یسهد هل گورج
 

 اندۆڕگ یشۆھ ێرۆج هب کچاوب
 اندۆڕدهد کیههادییپ هب یسپهئ
 
 ستهھا ببوو مهم) وه(م هنهمیو دهل
 ستهش دهش یستهد هل یبوو داهن یشۆھ
 

 خوامد هنبهر: دیم یم)! وتهھا (م
 دامڕ ه: لی، وتیهچ د رمووهف
 
 خوازد یهوا کیشت هن یرمووهف
 ازڕھاو هت ببم بهگ هستم لیو
 
 یکهرا کئاش کهت ۆخ ید یازڕ
 یکهھا ڕهت د یگر همئ یال
 

ت دکهرهب ،د کیهرهس هت ل 
 یهرهپ هانی هشتی، فرب کرهھ
 
 نمد یتۆب ینبھ یر ناوهھ
 نمسهت دۆ، بهرۆو زش یر خواھهگ
 
 ڕهفهب یر)که(ب یتیل ھاتوو دهھ
 ڕهر گهس هن و ھاتیق هل ھاتهق
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 بناس )مهم( یاری، یس وتکهرهھ
 ماسهد یرهو س بهئ ڕو یواق

 
 ساسمکهش ڕههچار یم)ه(م ۆر بۆز
 اسمکو  ھ هومید هوهژڕۆو هل
 
                هوتاوکو ل کیجهرهق هچوب
 هراوکقورم دروست  هو ل هرمک

 . ) هانکییهرهچکۆ هچک یول یروهد یوتراوک ینیش یخالهست وردهبهوتاو : مکو( ل
 
 هبووتهقنهژ یوو دارکهو یژنهب
 هپووت هووتڕ، هبزووت کهلهس کهو
 

 داخواز هب یبب ۆیت ێوکهنا ڕی
 بازڕ هوا ل یزارهھ ێتووشم د

 
 ردکم) ه(م هل یوا کیشت هوسهو تهئ

 ر بردهد یشۆھ هرد،لک ڕیتاس و و
 
 ۆیهو در ییهاست نڕ: یم! وتهورهگ
 ۆیهخهربهس ی، گفتیههستهبهھ
 
 یهگڕ یزۆت هبووم که هخۆو شهئ

 یهگج هنی، شانشیههشازاد
 
 کهپا یتوخم هندیب هالنھ
 کهخا ئاو و هل که، نکییهووناڕ
 
 هنینه، نازهنر و وهمبهھ ب

 هنـ)ـی(ز ی، ناوهنیمهز یشاناز
 
 شۆبار و ناخهنال یتنوو گوهئ

 شۆرجهس هخست یریم یقڕو  هنکی
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 ندهوست و پهد یلۆپ هل یاندڕگو
 ندهپ هنیکهند و بهب هنهخینا ۆب
 

 دانکهنم نکهشهئ کهر ۆخخو
 دانکهتهش کهت هل ێوهد یندانیز
 

 مهستهح یوانهپا ڕهوکد هدوو س
 م)هر (مهس هردک یھوروژم هجارکیه
 

 رهدوو ب هل ی) و براکۆهن) و (چی(تاژد
 رهنجهخ هس بهر و دوو شکهستان وهھ
 

 ستنهران بوۆکهن یلهان گیوت
 ستنهبهد ێم)ه(م یسهد هون ئۆچ
 
 ناسکژ و گ هن ۆخ هم هواننب
             ناسنهباش د هم ڕیز و گوو ھۆخ
 تان . )ۆخۆب هوتان، ئۆخ هوو : ئۆ( خ 
 
 تهنسپ هوئ هل و ب همئ هل کیهرهھ
                   تهت و پهبان لهد یمهد هن بیکهوهد

 ن . )یکهتان هن : دیکهوه( د
 

 گڕهو ن هن لخو ۆکتن هتا ماو
 کهمکۆن و یبهد یرهدهدیاری
 
           ۆڕێم) بنه(م هپ لهچ هوهس لکهرهھ

 ۆڕێگهن ۆخ هل ڕێو  ییتۆڕیهگ ڕگو
 . ) ئوه : له وه( له

 
 رمانهف یو، خهگشت یرهروهر سیم

 رمانهچاو و س یبان هل یو یگفت
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 یهواڕها کم) به(م هل یرچهھ ۆیخ
 یهواهس ئهد هش لهم یرهان و سیگ
 
 ریر مهبهن لیسهد و ب هستهس بهد

 ریو زنج ل و پیردن و پهوا گ
 
 م)ه(م یسهد ۆیخ یستهد هب یستهر بیم

 مهخ یمهگرت ت یچاو یرهن) بی(تاژد
 

 ارک ینهخاو هریم ییهچ یچار
 نگار؟هرهت بب ینۆچ یتیهرۆنانخ

 
 دژدار یستهد یهدا یم)هار (مکخون

 ژار یم)ه(م ۆب هگج هندان بوویز
 
 ریتا په، جوان ھیمووهھ هو شارهئ
 ریگو و دشهم) په(م یگرتن ۆب
 
 ێوکر هھ هس و لکهر هھ هل هژڕۆو هل
  ێر گوهب هھاتهو نزا د کر تووهھ
 

****                  
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 :دا هگرتووخان هم) له(م

 
 ردوونهگ یانڕهگ یووڕ هل هوانب

 جار گرژ بوونهو د یههبز کجار
 
 اتکا یهو پهب کب که یرچهھ

 اتکا ڕ کیخا هد ێویههد گورج
 بک= کمک، نختک، تۆزک.

 بەو = پشوەچوون، بایخ، نرخ.
 

 ب یوهرزهس یرزهب یچهو ھ هنزم
 ب یوهن یو یشنهچ که هشۆخ یپ
 

 نیمهرزهس ێژڕۆ که ینیناب
 ؟ نیرنشۆخ هخاتهد هژڕۆر هھ
 

 ووڕ، دوو ه، خواره، الره، دزهوتهچ
 ھا چووه، وبه، وا دهوا ھاتوو

 
 هانڕهتد یاریهن هخوازهن
 هانڕهم گهل ڕێھاهد همر ئهھ
 
 نازان یداو هب ێگرهمان دد
 رازانهر بهبها لکهد یخوستپ
 
 نیشۆد و خد و شاھوم هشان بپ

 نیشۆنهزووخاو د یسهد هپاشان ل
 

 ێن)ی(ز کیبس یداو هب ێگرهم) ده(م
 نیمهر زو ژ ڵچا هل دڕۆی

 ڕۆیدی = ڕۆ ھشتن= کسک ین شتکی دە چاڵ ھاویشتن.
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 مکهخت هب یزک یشڕههو چارهئ
 مهار و ھاودیو  ڵواهست و ھۆد ب
 
 نهمیشت و چهد یو یو بولبولهئ
 نهمیرا نشک یشڕه یندانیز
 

 ت بووهفهر خهسکهو  ڵوک یازڕھاو
 ر بووهبهنگهت ۆڕیبوو، گهندان نیز
 

 ێشارۆڕهگ یردهببوو د یتووش
 ێجار هالن نهزار چهھ هر تاوهھ

 گۆڕەشار = گۆڕەوشار = ئازاری مردوو ل نو قبردا.
 

 وهخشهن یمانگ یچا هبو یل ڵچا
 وهشکیه هبوو ب هوتهدووح هو مانگهئ
 
 شانج و ئڕه هو لهخواردن و خ ب

 شاکهد یهن چلینشهشۆگ هبو
 
 قوژبن ها لک هرووژمک کهش روهد
 ا ونکهد کر شتهھ بهن یستۆد
 

 ازینهب یستهرهوو خواپکهو کجار
 خوازد هان بڕهتد کیهگاگا و

 
 ینیگر وک ڵهگهل هر تاوهھ
 :ین)ی(ز هردکهد یووڕ هوهنو وهب
 
 روونمهد یو چرا ڵد یندهب یهئ
 بوون و بوونمهن ۆت هب هستهب یهئ
 
 یزیفهدا بهگ ۆاست، بڕ هت بیزنهم

 ! یزیز هتیچ همئ هل یناپرس
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 ئارام یراسک ڕیدهم دد هل
 الم یهیهم و ناۆت ییهدۆریگ
 
 ! هنیت ببۆخ یتش هرهو لیهل

 هنیش ینیژ هو سوور ڕهت یچاو
 

 ! داد کمکه رنی، شین تریریش
 رھادهف هت بگا لد هب کادی
 

 ندانیز هب همن بووهل کها یدن
 مانمنم موسو نهت هب ۆمهئ
 
 یهخوا یستیوهشۆخ یشیرماهف
 یهوا هاریو دهئ ییهرموودهف
 

 هگاوران یشتهھهب کها یدن
 هانڕهباو هب ید یندانیز
 
 هشۆرهپ کلهم گد هندهرچهھ

 هشۆخ یهدا هت یهگڕ هل کهچون
 

 تنگ و ئاهت یودوو ل هندم بسو
 تخا هورد هشت بڕه کیو بسهب
 

 الجانگ یانیهب یرهب هندم بسو
 مانگ یووڕ هدا بهق دۆش که یهنهو ھهب
 

 نتاکهستهم هدوو چاو هندم بسو
 مانتهناو م یویش هب ێد جارهس
 

 وتل هتد که ییههو بزهند بسو
 وتس هرکهش کیمهدوو م هندم بسو
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 ژن و باهب یمامهن هندم بسو
 چا هم لیش بژیتر ید ساهس
 

 زانمهد کیههناسهھ هتا ماو
 انمییناو گ هل ێرهد ییهناچ ۆت
 
 دراوم کهتهوا شکه هندهو بهل
 اومد بت ھومل بهت وانپ
 

 دا گ یناخ هرن بهب کهشم ڕۆ
 دا ڵد هم لۆت یدھوم رناچهد
 
 ر منا ھاتهسهر بیم که هندهرچهھ
 دوژمنا ھات یالن هب هم جارهئ
 
 وا بووکهر سپاس ۆبوو زهن ج ب
 ابوومن ب یژنهب هب هو جل نهئ
 

 ژارمهھدا و هو من گ ییهشازاد
 ارمی هتیبب ێوکههم دڕن ۆچ
 
 شڕه یو من گ کشیتهب یژڕۆ ۆت

 شهگ یگو ۆتهوو، ئڕو د من چق
 
 نیژ یباخ یمامهن هتاز ۆیت
 نیمهز یو چراهش یرهوھهگ ۆیت
 

 دا پ هل کیههپوولهپ هسیم) سه(م
 دا گ هل ۆیخ بسووت که یستیو
 
 من یشهب ب هو ل یشهگ یمانگ ۆت

 من یشهل ۆت کیشیت هب ێزڕهداد
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 تاومهھ ۆیته، ئو ڕهمن لولوپ
 چاوم یئاو یت دوورم و نوقمل
 

 نرهم دم دگو یادیبا 
 ند هندهوهزار ئهھ یدارد
 

 هگرتووخان هشم لهل ێزبا ب
 هتان هببن هنگل هن لیسرهئ
 
 نمیوت نشکهشهشم و ئروهد
 ن)می(ز ییووڕ ینیوهئ یشۆخد
 

 یید یمردن ێبمر هوهر لهم) به(م
 ؟ یچ ی! مردن هنیژ هم مردنهئ
 

 انکچا یزڕی هوتکه هوهپا ببو
 انکئاو و خا ینیچ هرچوو بوو لهد
 
 یروونهناو د هشتیهگ ککیشیت
 ینموونڕ هببوو ید یوونڕ
 
 ڕهپت هبووبوهن کیههشتا چلھ
 ڕهباو هنبوو یگومان کیرپاهس
 

 یننھ یشت ۆیب هوهسوور بوون
 ینشو هوتکهھات و  ڕێهو یاستڕ
 

 ڵوکت ینییوهئ ڵد هل یشتیھاو
 ڵوکت یبات هل یرهب هھات ڵگو
 
 ڵهپووچ یالش هل یچ یتیهان باویگ
 ڵهتکۆ یدار همنا ڕیپجاهگ
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 نهمیشت و چهشت و دهھهشت و بهگگو
 نهمید هبوو بب یل هوهو چاهل
 

 ژکها و یو چ ن و چهوهدار و د
 ژهر بهسهئاو، ل هاو لیان و ژیگ ب
 
 یرۆنهد یوهل ڵدهب که یرچهھ
 یبوورها دیریب هب کیرچهھ
 

 چاوان یشپ هھاتهد کین)ی(ز
 ، ئا، وانهاستڕ یاستڕهب یدارد
 
 چا هرد لکهد یرهگهرستهئ

 خا هل یدهد ۆیخ یشڕه یهچار
 

****                
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 ت :دوهد ۆیخ ییشڕههچار هن) لی(ز
 
 گرفتار ڵد یداو هب ین)یو (زهئ

 جارکیه هما بهال ن هل یئارام
 

 گرتووخان یهخراهم) نهتا (م
 انب کپ ها لبهن یوایھ
 
 ید پهت لکۆ یاری هوهاتکو هل
  یددابوو ناھوم ید یهورهد
 

 ریگد ینیو شانش هرانگیهس
 ریت و زنجکۆند و هب  هو بووهئ ۆب
 

 وتنهخ هخواردن و ل هدوژمن بوو ل
 وتنهو سرهش هب هژ، نڕۆ هب هن یئارا

 
 ۆژنهوئهستهز و توان و دھ ب
 ڕۆ ڕۆداد و  هبوو ب یم)هم ـ مهر (مهھ
 
 ردهب یقڕه ید ۆیب هویهتواهد

 ردهز کییهموو هالواز ببوو، ببو
 
 یخان ییووڕنگ و ڕهوو کهو کردهز

 یانکهریب یشنهچ هببوو ل یکبار
 
 وونڕ یرووهچ دیھ هوۆبهد هن یر لهگ

 ردوونهگ یرخهچ هردکهد یھاوار
 

 دوژمن ؟ یهبوو یچۆب هردووکچم 
 گژ من ! هتید ینسهچ د یۆهت
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 ینیقهند بهوهشم ئهب هم) ببووه(م
 ینیبهوا نڕهمنت  هشتا بھ
 
 یر بزانۆز هب کم)ه(م هتاق ۆت
 !؟ یزانهد یره، برادیم بدزل
 
 مهموک هل یکههدهھ یئاگر ۆیت

 م)ه(م یمن د هب ێبگر تا گ
 

 ێن)ی(ز هل ێم)ه(م یکههرن دین شخو
 نیوهئ یهر گهب یههخیتا ب

 
 بندا هوت لکهچنگ هچ وسوودت 

 من دا یشانیت نڕهوک هزۆو قهئ
 
 ردکمنت  کهو کیچک یتووش ۆب

 ردکونت  ۆب یسووچم چ بوو پاش
 

 انکئاگرت پروو هب که ڵدوو د
 انکتوو هل هجگ ۆت ییهگ ت پیچ
 
 هنینکهزم و پهب سکهر هھ یال
 هنیو ش ۆڕپهم) شهمن و (م یر الهھ
 
 هژمن بب هت بۆخ ید یردهد
 هژب ڕۆی هتپ که ێھرهر ژهھ
 
 چا هتیهخهمن د یسف)یۆ( ۆت

 نا هئاخ و نا یههناد ێگو
 

 ساسمکه ڵد هچاو ، ل هل هتان یبوو
 راسمک ۆیب یوانڕهر چاوهھ
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 هگڕ هچاو ل یهداهگ همن بووم
 هگنام و جهپ سف) و بیۆ( ب
 
 اھهم) ده(م یورهد هل یریان بی
 اکرد سکهد یهگهم دهم دهد
 
 شمۆخ ۆت بهمن ب بهت وا نپ
 شمۆرهش پیمن ۆت ییهنددھهس
 

 یدوور هو لهژ و شڕۆ ییهئارام ن
 یم ببوورل ه، باشهمن یسووچ

 
 رمانهس یژوور هوا ل که یهو خواهب
 رمانهد هب کم بزل ێوکهس ناهد
 
 ماومهم نۆماوم ، خ که ،هور ناهھ
 چاوم یارک هتۆب ییهدارب
 

 انیگر یچاو هوان لهژان و شڕۆ
 انیبر یناوهھ ێژڕهناو دخو

 
 ونمهش هتۆب کهسروش یراوسو
 ونمهخ یهب کهچاو  هتیهو ناهخ
 
 هماوهوا ن هوتید که ێن)یو (زهئ

 هراوهوهھ کیلهپ ،و ڕهاو پکژا
 
 ڕۆو و همن ش یردهد یههرۆم جهئ
 ؟ ۆت یده، ئهانمیژ هوهئ ۆت ب
 
 نتیھاونش کیه یههگو جهل

 ن)تی(ز هدوور ل هر بهس یههبیهن دۆچ
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 نبت دو ۆئاخ یههس ھکهچ یھ
 نوهمهار و خی هتووشت بوو

 
 ندت ؟هب هنۆ! چهمئ ییهدۆریگ
 دت ؟نهق یول هبار ل هوتووکهش ۆت
 
 ستهھ بهش بهل هر لهد هرهو ڵد یهئ
 ستهد یپهر لهس هخیب هرهان ویگ یهئ
 

 مهو و لهل کلهن گکهب ێزپار
 م)هن (مک هنۆن و بکهب یچووست

 
 امیهرن پهب هوهزمان من هل
 آلمهم) وه(م هزوو ل هوهننم بۆب
 

 دارد یاری یهچدا هداخوا ل
 ر زارهس هتد ێجار ینم یناو

 
 زیان زی یهباهم تهگ هل ۆداخ

 ز؟یپا هتۆبهن یهشهگ هموکو هل
 
 هھارهب یوو سوورگوکهش وهستئ
 هژارهھ یبولبول ییهنان وی
 

 کخانیندهب هتۆب همهل کشکۆ
 کھانهب ێوکههھ که هشۆم خپ
 
 مهد یرهس کلهھ بب نۆر چهھ
 م)ه(م ڵهگه، لڵچا هشتهھهب هل شترۆخ
 

 ریس ببا مهش قیمن ها لیزۆخ
 ریزنج هخستهم دپ یم)ه(م یاو
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 بایم)م بدهتر (م کیهر جارهھ
 با یچهبووبا، ببا ھهن م لگو
 

 ومهانیگ یاتک هل هشۆند خهچ
 چاوم کیلهپ ن کل یم)ه(م یهنجهپ

 ی ژیان.گیان = دەمی ئاخر ھناس
 
 

****               
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 : یانین) و برای(تاژد
 
 ریببوو پ ڵد یردهد هل که ێریپ
 ریگت و دیار و زیش گفت و شۆخ
 

 شاران یاوڕهھان، گیج هئاگا ل
 ارانی یشتهرگوزهس هویهاگ
 
 ێن)ی(ز ینیم) و گره(م یرانیگ
 نیمهز یووڕ هوتکه ێئاگر کهو
 
 نیز و چڕز و ۆو ھ هریر تهھ
 نیبرن و دیوهئ یور خهھ
 

نیوهئ یسهد یهدهز هببو ک 
 نیش کۆڕی هوتکه هو دووهئ ۆب
 
 الوان هل هویهنهت هم ئاگرهئ

 تاوان هان لڕهتد یسووتا د
 
 ن بوونکۆدوور و  یستۆد یوهچوون ئ یپ

 بوون نۆچ هپرسه) مین) و (ستی(تاژد
 
 )یستهچوو بوو (ئ ێردهد هب ێن)ی(ز ۆب

 یستب یب ۆڕپهان و شیگر
 

 یستهگ ێرۆج هم) به(م یوکن) ی(تاژد
 یستهد هچوو ل یشۆوھ ڵت بوو، دش
 

 انیر براهب هبردهد یھاوار
 انیخودایکهر و یپ یسۆو د هوئ
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 نیکهشا  کیشکۆ هوو لڕموو هچ ھهلکم
 نیکها کش تڕههرچا یم)ه(م ۆبا ب

 
 ێرۆج هب رم ببهن کهشهر بیم
 ێژار ببوورهھ یم)ه(م یگوناھ هل
 

 هدوور یریژ هو لهئ :یعارف وت
 هرم و شوورهش یپالر کیوپهد
 
 یرمهگ هچنگ ب هتبهن کیارک
 یرمهو ن کنوو کهنوو یههھوودب
 

 ناسنهش دهزنو بهم یتان دۆخ
رم بهو نفو هب یستیب ک ئاسن 

 
 وانیو د کۆڕ هل کشت یهنا کپ
 وانیم هتیبب یل یههدان ھیهم
 

 نیشکۆب ێم)ه(م ۆب ێهوهبمان که
 نیشۆنگ بپهج یرگهب که هستیوپ
 

                        نیکهر هبهد ێو زر هنچوارئاو
  نیهر دهس هل ڕیهر و پهس هخوود بچن

             رانی کۆن .ڕکهجلکی شه: چوارئاونه
 ن . کۆ یرانڕکههش ینیئاسن یوکخوود :  
 
 وانانهپا یگورز هوهنڕسووهھ

 بانانهد یمهدوو د هوهنبسو
 
 ڵناو چا هر لهد هتب بهم) دهان (می
 ڵر و ماهس ڵچا هنیهخهد ر سهان ھی
 
 شپ هھاتهباش ن همهو دهر ئیم
 شکربهد یریش هم هل کیهر هھ
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 ارکهب یالش هل هوهنکهان ییتاق

 راکهم) چ ده(م هبا! ل هگهو سهگ ئهن
 
 تهپ ت وهران لهنجهخ هب ێرکهو بهئ
 تهرفهد هتبهم) ده(م ییۆهت ۆب
 
 نگ بهدهو یگهر سهسهت و لر بیم

 نگ بهس هگاش کۆیه یپاداشت
 
 نیگهنگ دهج یئاش هم کیرسهھ
 نیھهران دهنم سهگ کهنهد کهو
 
           لهل پهپ ێل) بجنره(لیوت یرچهھ
 لکهشا هتبزووت بچ کهر هر سهھ

 . رھاتنهم دهده نگ لهست دهبهل : مهله
 بجن = ونج ونج کرێ، لتوپت بکرێ. 

 
 نوخ هل کڕههگ کیه، یھهن لیکهساز
هر بپهس کنڕ فیبن 

 
 زانر و نیش هن بڕهن بپڕبد

 زانڕران زگان و هسواران و س
 
 ێرۆز یرۆز یمارهو گ کو چهئ

 ێرۆشهش نهگ ینخوهب الناچ
 

 بارانهنال هل ج هوهنیکهپا
 ژارانهناو ھ هژن لهج هنییکهب
 
 ندهوت و پکۆ هل ێرهد هنل بید
 ندهوۆگ هتو بب ڕێهگالن بید
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 الرانهر تهسهنازدار و جوان ل
 زارانهن ھب ی»ێرهزهست و نهد«

 دەستو و نزەر = دەست ب سین ڕاوەستان ل خزمت گورەکاندا
 
 نانینهناز هن لیهو ببو بۆب
 نانیرهئاف ینگهو د ڵو گو هپهچ
 

 هم وتارهئ ه) لکۆهن) و (چی(تاژد
 هچ چار ییهو نهل هجگ انیزان

 
 

****        
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 ر :یم یال هرننهد هاسپاردڕ
 
 ردک ڕێهب یوهش کیهوهش اتک

 ردک ش یسپهئ یپشت هل ینیژ زڕۆ
 
 ر خاوهس یهو براهش یشڕه یسپهئ
 تاو پ هخست یتاو ییهردهز یش
 

 نیئاگر هگورز یسهد یگرت
 نیمهز ۆیگ یترس هل هوۆرد بهز
 

ز یغیت هرگهمکه هل یشاکن 
 رنشهو ۆخ کهن یوڕههد سین
 

 نگیگز ڵهگهل ین) و برای(تاژد
 نگهج یار و سازک ییئاماد

 
 روو شکهر وهر، جگهمکه هر لشمش

پشت هسپ لهئ ێرهد هشرانکر                        
 . ) سر گویلک، سرنولک ،هلیوهر : ت( پشت 
 
 ژادانهب نهرهن عهسڕه یسپانهئ
 وادانهح ۆخهن لیت وابوو فپ
 

 کۆڵو سم کۆڵو  ۆکپهچ هخشان بڕه
 ۆڵا و چیچ یژا دهھهان دیپ
 

 نزاران یو د ڕیدهان دیخار
 ارانیهن کیهندهج یناشتن ۆب
 

 اندنڕو و گوهوھهوت و ھکزرم و 
 اندنڕهپیاڕوا بوو هخ هس لکهرهھ
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 ارکس و که یهرهان بڕوک هان بیگوت
 زگارڕ م) به(م هانیان بمرن و ی
 

 ئازا ێرکهد هوئ ینهردهوا گ
 ئازا ێبمر ڕکهوک هل یشۆخ
 

 ریخودا و ژیکهخزم و  کییهن) ی(تاژد
 رین مک هسپارد یاڕ هوهانڕوک هل
 

 دادر و بۆز ب یسه! بنگکهتا 
 ا شادکهز و دوژمنان دکستان ۆد
 
 هم) گوناھباره(م بهوا ن یپ
 هژارهم ھهئ یهد یسهد یلید
 

 نیوهئ یپاتشا که نازان
 ؟ نیمهموو زهھ یووڕ هگرتوویدا
 
 ڵزا بب کسکهر هسهل یدارد

 ڵ، زمان الڕهکه ێ، گویههستهچاوب
 
 نیمـ)ـا چواره(م ڵهگ هل که همئ
 نیواریچوار د یو یرهوهختهب ۆب
 
 ۆگ کهو هشیمهھ هم یرهر چوار سهھ

 ۆت یقهش ڕیهو چاو هئاماد
 
 ند برامانهب هل ێوکهبرهان دی
 المان هتب ێربن ێر)کهان (بی
 

 نیژبب یپ یهد همان لیچ
 نیژڕهد یوهب کۆو  ڵوک ێزۆت
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 دوا جار ۆیخ هل ییها گلیکنا
 ر بارهس هتر ببهگهئ یشۆناخ

 
 

****             
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 : ننوهان دادیرهبهر لیم
 
 یراسپڕ یاندیهگ هاسپاردڕ
 یرشهو ل یر)کهبوو (بهن کیهج
 
 یوڕ یاوڕ نیبه، دهوکه ۆب

 یون هوتکه کۆیهد کیچا
 

 هووتڕ یریش یانیژ یداخواز
 هسووت کهلک هوتکهبوو هن یچار

 
 شپ هرۆشل بچ یرم: وتیم

 شب هانڕوکم هئ ید ناب
 
 ستتهر ھهب هنب همهستهر حۆز
 ستتهد هچم لهد یکههن که یرمهن
 
 ن)ی(تاژد یدوو چاو ڕی هل کهموو هف
 ن)ی(ز یرهھاوس هتم) و بهم (میخشهب
 
 ێجار هندامر هم ئاگرهئ

 ێبار هب کلهن ھیکههد یارتا چ
 

 کهرا کئاش هشیمهھ هت نهنکی
 کهھا ڕه یمنھ هب یزۆئا
 

 هزھهپتر ب ۆت هل کهدوژمن 
 هزمهش و ھهباو هل یرگهم ج
 
 یشۆنگ بپهج یرگهب که ێناو یپ
 یشۆخ هب کهروو بهگ هان لیھرهژ
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 رین مک هبن لهھ بهد هایدوو پ
 ریش ڵهگهھر دهژ کیهر و یش کیه
 

 اتکا یهستان پۆد هل یشۆخ کیه
 اتکا یدوژمنان ج هل نیژ کیه
 

 ڵش و دهل یتو هبدا ب کینف کیه
 بن گ هاتکب ێرهندوو بیز کیه
 
 یرمهتوند و گ هچ شت ب یهنا کپ
 یرمهن هب ۆھهو د ێوهد ییستاهو
 

 ھاندایو جن هژ لڕۆو و هش ڕیسوو
 شان دا ین یهم هخودا ب هوانب
 

 هوونڕ یهال یهال یکییهتار
 هنموون ۆب هر مهب هل هناویدا
 
 نگهر چهب هھاتهژ نڕۆ هب کیارک
 نگهد ب هشا بڕه یوهش هل ێد کپ
 
 هدوو زمان کیچروو ۆیو زهئ
 همان هست، لڕ هندهوهئ یریم ۆب
 

 کجار هب یش بپ هل یریب ڕی
 کبار هبرد ێبار هل یارکخون

 
 یوڕر و ش هندھ هویهناھ
 یوو دز یس دیپ هوییهازاندڕ
 
 یر زمانژ یسانهھ هر ببوویم
 یتوان یندهوهئ هوهداسو یپ
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 ڕهدفهب یگفت هرد بک ڕیهزوو باو
            ڕهر گهس هوتکهر چوو،یبهل یناسڕهگ
 . ) یر، بویتیه: ئازا یسناڕه( گ 
 
 ن)ی(تاژد هژ، بهسپارد هب یرمووهف

 نیر و ژهوان سهئ ب هچمۆمن ب
 
 ختمهه و بکۆش ۆب یهیهو ماهئ
 ختمهتاج و ت یوخ که یهاڕو هل
 
 ناوم هندیمن ب که ۆیهو ھهئ
 اومن بیژ هش لیمن ێم ببل
 
 ن)ی(تاژد هھامیژدهم و ھهنینجهگ
 ن)ی(تاژد هوم، چرامهش یکهارت
 

 من یشهوو برابکهو دان ۆیخ
 بن یشکهش، پهستوویو یم)هن) و (می(ز
 

 نم؟!ھهن یجهمن ب هخواستوو یچ
 نم !مهر دیه، من سهز بوویم زل
 
 وا بهئ یمهو د ڵد هب یرچهھ
 وا بڕه ج هس و لهد ار بیب
 
 انین براک هاوڕهگ هاسپاردڕ
 انیال هر لیم یگفت هویهاگ
 

 رم بوونهوا ن هنکی هب یرانش
 رم بوونهرگهس یهنزا هر بیم ۆب
 

****                  
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 :هوهتنهم) ده(م ۆرگ بهم یر) داوکه(ب
 
 هوژاوک یژ چراڕۆ که هوارئ
 هدادراو کهو هش یشڕه یهردهپ
 

 کۆپش هل پ یوو سکهعاسمان و
 کۆ کۆ یوشها دریت هرستهئ
 
 شۆخشاد و د هشیمهھ یریو مهئ
 شۆش و مات و خامۆرهپ هژڕۆو هئ
 
 دناوهب ۆیز یگآلو یسیپد
 ر چاوهب هھات که یزک هب یزنهم
 
 مبار !هخ هشینه: دامیم! وتهورهگ
 ر بارهب هتیهت نۆب ییهار وانک
 
 ێاود هتب یشاد که یخوازهد
 ێراوهد ڵد هل ێم)هن) و (می(ز ۆت
 
 نهم دووانهئ هشک یئاگر ۆیھ
 نهوانهم ئهرد و خهو د ڵوک یکهما
 
 مکهوا  ڕکیهگ یهبد هگڕر هگ
 مکهاڕ ناخ هل یم)ه(م هشک ب
 
 ن سکههن یل که ۆت هل ێھراوهژ

 بن گ هخاتهد ین) و برای(تاژد
 
 و ھاسان کسوو ێد کپ که کیراک
 اسانڕن و ڕیرا و گوهھ ێناو یپ
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 ێن)ی(ز هب ب ۆب هستهھ ۆت
 نیوهر ئهبهووز لهخ هتۆم) به(م
 

 ینیژ یئاو که ۆی، تهنوویم) ته(م
 ینیبر ۆب ۆیهت یسهتوان دهھ
 
 هنرهد ڵچا هم) له(م ڕههت ھۆخ ۆت
 هنچیب یهسهد هل یندهو بهئ
 

 هنزار لهم) گه(م که همویزان
 هاری هچاو ل هژار ییهروانهپ
 
 ستهچاو م ین)ی(ز هب ێوکه یر چاوهھ

 ستهودهمهدا دهان دی، گمهد یناژ
 

 یرگ و ناوهج ه، زوخاهسووتاو
 یچاو یستهم یحاست هل ێناگر ۆخ
 
 هشکم) به(م یانیگ هنۆو بهب
 هشکرد و هد کیما کهب ر گژ
 

 روستنوار دکباش و  هنهردار ھهس
 مستن هل ێگو که یههوهان ئیمکه

 
 باوان هل ییهو ساد ڕهش باوۆخ
گوناه و تاوان ۆب هرهشاندڕ 
 

 یهج هر بۆز که ڵد هنهناد ێگو
 یه ێگو یستهد هوان ب ید یکهچگو
 
 شڕهچاو  کیلهن گیسپ هنگل هب
 شهباو هگرنهجوان د هسان بیپ
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 دوو زمانن یاویپ یرڕکههباو
 زانن هاست دڕ هاست الر و، خوار بڕ
 

 چاوان هن بهر دهھ ب ان پییچ
 بناوان هنهخیب هوهنیکۆنا
 

 ننکی هگرن ، دژن، بهانڕ ۆخ
 ننیبهم دکه هو پشوو ب ییمناھ
 

 انۆیو در یاستڕ هنهناد ێگو
 انۆیخ یریب هبن بهد ییزوو با

 
 انکست چرووهد هرنسپهان دیارک
 انکچ و پووچ و سوویو ھ هچیبن ب
 
 ڕهدفهژد و بڕ کهزنان هم یزگاهد
 رهب ب یبوو، بوو دار هوکۆ یل
 

 هشۆر و ھیب یوخ که ێردارهس
 هشۆرهپ یژار دهھ ینیچ ۆب
 

 راوانهد هوهاتکهد یباش تاق
 وانگآل ۆیخ یورهد هل دانان

 
 نبهد کیلهگرن، چهچل جار د

 ن ؟کهد ینۆچ هوینهگ کیشتۆگ
 
 ستهدهاربک هتبهد کهس کهرهھ

 ستهبو ۆیخ هو ب بهھ یشۆبا ھ
 
 ڵن تاکههد لهگ یانیژ یو گفتهل

 ڵا و، زمان الکب ڕکهپ و ک ێبا گو
 

****                    
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 :ن)ی(ز یال هتچهد هوهریم بهر بیم
 

 ر وردیر و بیار و ژیش ییزانا
 ال بردهر ویم یازڕ هل هردهپ یوا
 

  ینموونڕ هببوو ب کهار ڤۆش
 یروونهندهئ یهچوو هوهریم بهب
 
 ێتاو هداو ین)ی(ز ییدارد
 ێراوهد ڵد هل کۆو  ڵوک یرمووهف
 

 هاورا، بک یهوهئ هستتا ئ
 هداو چیھ هم)م به(م یئازار

 
 تانهگ هل هوهبزووتم یخوار هب

 تاند هگرن لیهبمبوورن و م
 
 بوو ۆخهربهس یارک که هارکم هئ
 بوو ۆت یچاو یگوناھ کیزۆت
 
 ت بوول یچاو هندهوهئ هچارب
 ت بوومابوو، شهال ن یش و دۆھ
 
 ریب ر و پیژ کیشیبژ هستم لیب
 ریت و زنجکۆ هن برکهد هت چارش
 
 چا هبوو خستم ڵاک ییهویو مهئ

 سا هاندیهنم گییهگ یهماو
 

 شتنیهگ کت هستئ هشتر بووۆخ
 شتنیهگ کپ اتک هوهنابن ێجو
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 انیو گ ڵدکیه هبوون که هستوا ئ
 انیبر هر دوو بوونهھ یرتکیه ۆب
 

 زاننهد ڕیهتو د ڵد ینرخ
 ر دآلننهبهن، لکیه یسپهچ ڵد
 

ڵئاوا هببن ب ێوکههتان دڕ 
 ڵتا یمهد یج هتر بمژن لکیه
 
 هپاتشاھ هر  وهسهل یدارد

 هگوناھ رد و بکهن یم) سووچه(م
 

 م منکهر بهگهم) ئه(م ییهنکۆرهس
 دوژمن هتبهخودام د یهم واپ
 

 گرفتار ۆت ینیوهئ هم) بوو به(م
 نداریبر ۆت یبژانگ هب یرگهج
 
 هویقهچ ڵد هل ۆیت یسهد یریت
 هویدز ل یشۆو ھ ڵمت دوک
 

 شاپ هبوو لهن یبوو چهن ۆیتا ت
 شا ؟ک یچاو هل ک یههم سورمهئ
 

 ستهگ یم)هش (مڕه یوو مارکهت وکبس
 ستهب یمهئ یو د س و پهپرچت د

 
 خست یردنهگ هت لزکه یریزنج

 خوستپ هتۆب هتۆب یان و دیگ
 
 چاوت یباز یرنچ هرتک ۆت

 خاوت کیبس یتا هب هچخاوپ
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 هندویو ب یال ۆت بچۆر خهھ
 هنرهد ست وپهد هل یریزنج

 
 ووتکپشهن یسوورگو ییهخونچ یهئ
 بولبولت، ببن جووت کهزگار بڕ
 
 فورات یکههچاو هنوویو تهئ
 بگات ۆیت یئاو کهوا ب ۆیت
 
 م)ه(م نک هرۆان بچیژ یئاو یهئ
 مها دکب ڕهت یتپ که ێر نامرهھ
 

 یرگهج هن لیت برهدووس کین)ی(ز
 یرگهم یژگ هوتکه یههم واتهب
 
 هرمهش یوند و خهومو ئابهئ
 هرمهوآلو و گکن یوهئ هب ڵو دهئ
 
 ینیبر هویهوالک هم گفتهل

 ینیوهش ئۆج هھات کیهجارکیه
 

 ردک یرهس چاو هل ید یناوۆخ
 ردک یرهبوو دهھ یچهھ یزووخاو

 
               ایرهد یشنهچ یلپ هب یدارد
 ایرهب هبوو ل هردهپ یونرمهش

 پۆل . )( پل : شه
 
 وانن هالبرا لهو کهر همپهل
 وانل هل ڵد یژ بوو زوخاوڕر هس
 
 شۆر جهس هھات که یرهسکه یایرهد
 شۆرپهس یاندڕهپ ڕگو هب کیوک هب
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 نخو یلۆپهستاند ش هربۆز یوا
 نفڕاڕ یشۆخ کهم مابوو که

 
 ریم یقڕه ید یقڕ کیئاوما
 ریبوو گهن ، چ کچ هوۆپا ب

 
               برژاو ین)ی(ز یرگهج یئاگر یدوو

 ئاو یکهر تیم یچاو هل یباراند
 ی . )( دووی : دووکه

 
 هشیزار پهھ ژارهت وابوو ھپ
 هشیش هزار هژا لڕ هسوور یهم
 

 نکی یمک هل ید هوۆپا ب
 ێن)ی(ز یردهد هب ییهزهب یگرت

 کم= ھوا و جراحتی برین.
 

 نخو یهم شهو د ڵد ن) بی(ز
 ندویب یستیبوو و هھوودب
 

 وگارهژ شدر یرهس ها لیگر
 راکس و که یهرهب یل هوهبوونکۆ
 

 وشتت ؟ک یچۆبوو، ب یچ همهان ئیوت
 شتتڕ کهبوو هن جهب هنم خوهئ
 

 کیرم و پاهش یباخ یبنن) گوی(ز
 کیتا هبوهن کهھان یج هل  ێن)ی(ز
 
 نو خاو کپا هسووچ و گونا ب
 نداو هل یههوت پکههز نیرگهھ
 
 هھانیج یوچراهش یرهوھهو گهئ
 ؟ هھانهب ب هب یکههد ین وردۆچ
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 زن و پاتشاھهم هوابوو یکه
 گوناھ ژار و بهھ هاتکهھ
 
 اکاڕ ینو خو کخا هد هرۆمجهب
 اکا یش جهل هان لیگ هرۆم زهب
 

 یهوا ه: نهن؟! وتهد هوئ یچ
  یهواڕهمن  هن) بی(ز یوشتنک یکه

 
 هژارهس و ھکهب یم)ه(م یهوشتک
 هدار کهشهش و گۆخهن هاری ۆب
 

 یشاھ یباغ کیگو هن) تاقی(ز
 ییواهم ھهدهد یسهد هن لۆمن چ

 
 وانش ێجار هار بکس و که یهستهد
 وانل هدوو چاو و بار ل هن لیسرهئ
 

 ناو جوانان هل ۆڕپهن و شیش هبو
 عاسمانان هشتیهگهھاوار د

 
 هوڕ هھات له، دکیه: یوت ێپهل

 هوئ هدا ب یانیمرد و ژ م)ه(م
 

 هاویمرد بوو ژ که شن) پی(ز
 هداو یپا نیرهس هستا و لهھ
 
 ارانی هم و لهھاود هل یوانیهد
 باران یتاو هب یگرهر دیم ید
 
 هدار هردهد هارکس و که یرچهھ
 هبارهو بل هژاره، ھهمبارهخ
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 من : یرهس یوت ،یبرا هردک یووڕ
 من یرهبڕ هتیبو که، هت ۆڕیگ
 
 ش داهل همن ل یانیرا بوو گیگ

 ش داڕه یچا هم) لهوو (مکهمابوو و
 
 ێجار هب ۆت یول هل ێر چاوهھ

 ێبچار یپ که یکهب کیچار
 
 ۆت یوو، دئاب یشتنھ ۆب
 ۆمهوو ئکتاهھ یدهن یرچوونهد
 

 شان دایت نهچڕت ۆخ که هستوا ئ
 ان دایگ یدوو هب ێفهدانم یگ
 

 کیئاو، خا هش لهش و لڕه یژڕۆ
 کیپا هشتیهان گیابرد و گڕ
 

 ز بووڕههو ۆیخ هم لکههشهل یهندهچ
 ز بووکبوون و هند زهوهئ هانم دیگ
 

 یشرد و ئهد هرد لکهدهر نهد ڕی
 یشپ هوتکه ییههگ یم)ه(م یانیگ
 
 ر بادهچ و بپوو یھانیج هرچوون لهد

 ش و ئازادۆخ یانیژ هنیهوا گ
 
 دوو زمانان یندهمکه هربوون لهب
 عاسمانان هن لکیه یملهستهد
 
 ر جهس هل یف کپا که کیانیگ
 ر جهھ هل یههھ ی، جییهن ج ب
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 ن جودا بوونهن مکییه یھاوجووت
 خودا بوون ییهشتیفر هم ینکبوو

 
 وشتنڕه کو پا کپا که هم یانیگ
 شتنیهگ کپ شتهھهب هل ۆمهئ
 

 ا بوونیند ێجار هب هستوا ئ
 ا بوونیما جهو ن همرهان نیمان

 
 شمانهل هماو که یوهز هنوو لیت
 شمانهب یهخودا ییهزهب یایرهد
 

 رمانهسکهخا کهن یگ کیلقاپ
 رمانهھ یوارهھ هنییهانمان گیگ
 
 شاردنهو ۆترس و خ هییتر نیئ
 سپاردن کاک هب کخوش یانیژ هن
 
 انۆڕگهو ن ێوهل یههوهتوانهن

 انۆڕد هل هشهبب ێوهئ ییهما
 
 شنڕۆ یژڕۆ هشتیهگ هم یزۆت
 شن؟ۆرهپ ۆب هوشن و ئۆم خهئ
 
 من ییرهروهر و ھونک  هن بیکههم

 من یرهبڕ هتۆب هوهشم) په(م
 
 دا یوهسم بهمن د که ێریو پهئ
 دا یشان منیو نه؟ ئهتوویم دیچ
 
 دا بووهتا گهواڕ هل یرچهگ
 شا بوو هش لیندتربیهر پاۆز
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 ییخودا یگاهبار هل هرزهب ج
 یپاتشاھ یتانج یهخوستپ
 
 زۆریپ یویش هتۆب یان و دیگ
 زۆز و باھۆژ و تگ هل هترس ب
 

ی همن  ب یسهد یشاکنایوهئ ڕ 
 نایس یوک همیهوتم و گکه یدوا

 
 اندمیهگ یخودا یهزهب هم) بوو له(م
 اندمڕهپ یاڕ یژگ هل کهم بوو هئ
 
 کخا یکههردهپ هل ێرهد یهنامھ
 کتا ین خوداک هرد لک یمهانکپا
 
 ندوومیز هستوهمن ئ بهو وانپ
 مردووم هماوهم) نه(م هوهاتکو هل
 

 هستئ یانیو گهئ هویهزراخوا
 هستتر بو ێزۆت هم دم) په(م
 

 گشتوو هوئ هم لکهوا بما
 وشتووک که بهموو نهخ هشۆخ یپ
 
 رناسپڕ هندهوهر ئها ھینهت
 رنشهناو و داو و هب هم یرمهت
 
 شتهھهب هوهمڕهگهسان دید
 شتهزم و گهب هم)م له(م هم بهمدهھ
 

****              
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 ن) :ی(ز یراسپڕن ییدوا

 
 ریم ۆوا بوو ب ێن)ی(ز ییراسپڕ
 ریو ژ یهپا ندیب یزنهم یهئ
 
 نیر و ژهس ڵان و دیگ ت بۆڕیگ
 ن)یت (زهرت مرن دوو سهبهم دهر دهھ
 
 من یدوا پشوو هناسهدوو ھکیهو هئ
 من یدوو هل ۆیخهم نهخ یههوام ھیھ
 
 م)م گرتهمن (م که ێرهب یژڕۆر هھ
 مم گرتهو خ ییساسکه یشدانگهش
 
 تمهستهد یوخ یههو ناوچهل
 باتمهخ ڕی هم لۆب هدا بوویهپ
 

 ۆت ۆب ییواهامکمن و  ۆم) به(م
 ۆت ۆب ییمن و پاتشا ۆم بهخ
 

 من یسکه بهشم نهب هچاوت ل
 من یشهب یزکموو شت، هھ ۆت ۆب
 

 تۆخ یرهروهس یختهت هل هشیندا
 تۆخ یرهر سهسهتانج ل الر دابن

 
 نگهو ئاھ کۆڕ یزمهب هبد یساز

 نگهنگ بدا دهت و چڕهند بگهوۆگ
 

 نواڕ و هساد کهش بۆرخهس
 نساهونکهر و یپ کهش بۆخد
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 یزم و شادومانهب یییهگش ما
 یگانهندیز هرن بهدیشۆخ یچ
 
 ببن ساز هوهن و خواردنخوارد هل
 ساز و ئاواز ینگهد هوهنگ داتهد
 

 ندانهز و بینکهن رکئازاد ب
 ندانهل و بید هب ێدر یزگارڕ
 
 و پاران ڵو پو ز کهخشان بهپ

 ژارانهھ یلهگ هوکهان بکۆی
 
 نانینهناز یلۆپ هوکهم خل

 نانینکهپ هم بهرن و دین شخو
 

 رمانهور و بهد هلن و بچن جوان ب
 رمانهت یورهد هما لهس هنب هب
 

 ناوا هخودا لیکهو  هورهبا گ
 و زاوا کبوو هن لکهب یزۆریپ
 
 بن کلهگ و بش و گوۆنخۆب
 بن کر شتهھ هپتر ل هستیوپ
 
 کهئاو و خا یباو هن همئ ۆب
 کهپا یانیدوو گ یشتنهگ کپ
 
 و چا ڕگو هتچهد کهشمان هل
 ھاهد کل شتهھهب هانمان لیگ
 
 شنکۆهدت هتشیفر هزمهو بهل

 شنۆخ ینۆرام و بهب یداخواز
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 ن)ی(تاژد هدا به)ت دی(ست که ێژڕۆ
 ن)یم) و (زه(م ۆب هستئ کهئاواش ب

 
 مهم چهشار و د یقامهو ش ڕبازا

 مهو دهئ یشنهچ هن برکبا جوان ب
 

 سوارانۆڕهش شتهد هرچنهبا د
 جاران یادی هن بکهب یمبازڕ
 

 ژنج هتان ببیل یتان)ۆ(ب
 ژنان ببکش بن و الوۆخد
 
 ردک ڕێه)ت بیت (ستۆخ همهدوهئ کهو
 ردک جهبج هم ید هنت بۆچ
 
 یھابهش ویمن ڵهگهل هوامیھ
 یچرا و برا ب ،وهوو ئکهش ویم ۆب
 
 هندهوهئ تهش دوو سیمن یرمهت ۆب
 هندهخ هم بهو شادو د ییش بۆخد
 
 نگهشدۆخ یژبیرانۆگ هشمان خپ

 نگهزم و ئاھهو ب کپهچ هب هان خڕکی
 
 ب کیههژاوکهوو کهو ستهربهد
 ب کیههچاو هس و تاقکهدوو  یج
 
 ر و ناوهد یمووهن ھکهب یفتکز

 ر تاوهب هل هوهدوور هل کبترووس
 
 ناوا هن لهابخڕ یگو کیلهپ
 و زاوا کبوو هنگو هان لید
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 انیشا کیبوو یشنهچ هوهزنبم گو
 ان یال هببم ل کسوو کههم ێارک
 

 ژنبهن یپد هب ۆهژکی
 ژننهد ڵناو و د هب هن ێن)ی(ز
 
 ش بووهگ یژڕۆش و ۆ) خ(ست یزمهب

 ش بووڕههچار ینین) مردن و ژی(ز
 

 اکر هبهد ) جل و خشیسته(ئبا 
 اکر هسهم وم، گهگ هت لب ۆیخ
 

 خاوا هسپ لهخا ئ یرهن) دی(تاژد
 زاوا یشان هشان ب و بچ سوار ب

 
 یه) درایو (ستهئ کهن بوو ۆم) چه(م
 یهبرا یوهر ئهھ هسکهم) به(م
 
  سا ها بیهش ھۆتهئ هوڕۆم هل
 ما هل یهخهر دهد که ر ماهھ
 
 ژارانهھ یههدیهد ر خواردنهھ
 ارانی هل یکههخت دهب کیرچهھ
 

 انیناهپ پ هب یهدهد هدند داهچ
 انیداهگ یکههد ڕێهب که س پهد
 
 نۆر شهب هتیکههد رگهر بهھ
 نکۆ هو بز هشهگ هنت دپ
 
 سکهب هس لکه هب بهد هندهر چهھ
 سهد ب یستهد یگرهد که ێژڕۆر هھ
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 داماو یداد هب یهگهد یندهرچهھ
 اویگر یچاو هل یسهن دیسرهئ
 
 کنیر برهس هتیهخهد کهتوان هھ

 کنیمهخ ڵد هب یهدهد که یشاد
 
 ندانیز هل یهخهر دهدهو کهالن ید
 ن دانیش هل یهوهب یهدهد یشۆخد
 

 یوارهوردک یتیپ یههت ھتا پ
 یژارهھ یگڕه ینکههدهند ھهچ
 
 و پرد هگڕ،هرگو ف هرمانگهد

 ردکت دروست یچ هوانگیوت و مهمزگ
 

 خت و تاجتهت هل ێنرهز دڕند هچ
 و باجت کتایپ بهد هوکۆند هچ
 

 رهست و نووسهدهاربک ییهمانگان
 رۆکهران و نهفسهو ئ هرگهشمپ
 

 یژڕهدوژمنان د هل نند خوهچ
 یژنهنمژان دخو که یندهرچهھ
 

 وردک یدوژمن هل ۆن و بتا
 و ورد گ یمووهست ھهد هتد یچ
 

 من ب یازیر نهسهل یبا گشت
 من ب یازیناو ج هب دان یوا
 
 مۆخ ڵهگ هرم لهچ بیھ ێرکم ناپ

 مۆب ێرک ڕێهن بب ێپاش بار
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 مهو و ئهن ئک هم لکهب یشاناز
 م)ه(م یژن همکه یشت ێژیهس نکه

 
 هنگهت ۆڕیگ یرچهگهئ هم یردووهپ
 هنگهن هنگهچ هبا ب که کبوو ۆب
 
 ژن و باآلتهب هدوور ل یههگو جهئ
 از و ئاواتین یج یههمئ ۆب
 
 هم ببوورل هرۆز که یراسپڕ

 هوردو هگڕچ و کۆ ییهجارکیه
 

 مکهر هگهر ئۆز ێسـ ـ ت دهد هل یندهچ
 م)هت من و (مۆخ یریب هل ێرماوهد
 

 هزانهم مکه هم) به(م یتیهخزما
 هھانیم جهل کهرهسهم) تاج به(م
 
 خانانۆڕهگ هتچهد که رمهت
 شانان هگرن ب یهھ ێگرهدهھ
 
 مج هوهئ یالهش لیمن هندهرچهھ
 مد پ هرگ بهو مهرهو ب ۆڕگ ۆب
 

 یکهشم هب ب یدیچ یچهن یکهخوا
 یکهشم ڕهخت هشا بهم مردنهل
 

 م)ه(م ڵهگهد ر گژ هل هژبم ن
 مکهمل  هل یسهو د کیه هوومان لڕ
 
 مردن هشۆم)م چ خه(م یوانیم
 مردن هشۆرهپ یج هن همئ ۆب
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 ڕۆ ڕۆن و داد و یگر هوتکهر یم
 ۆت ۆب هم سووتاوکههد یرمووهف
 

 وانید ها و نۆیخ یخودا هندم بسو
 وانیژهم پهوهمد هل هوئ ۆب
 

 هندویب هد ێرهس هستهت ھۆخ
 هنبس یمردن هل هنھیب
 
 اکخا یناخ هبچنو ندوو بن یز

 اکا یتروو جکیه هل س نابکه
 

****                
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 م) دا :ه(م ینیرهژوور س هن) لی(ز
 

 یبرا د یووڕ هل ییهزهو بهن) ئی(ز
 یوا دڕه لهگ یم)ه(م یردانهس
 
 رهتا سهھ پ هر لهھ هویهازاڕ
 رهوھهگ هوتکه یجوان هل یایرهد
 

 ناک هدید هدان لهس ه) و بیسته(ئ
 نھا ێژڕۆ یورهد هل هرستهئ
 

 ۆڕش ێزکهو  خ کهلهست و بهچاوم
 ۆڕقاپ هن لرهد ۆڕوو دکهرچوون وهد
 
 ریپ ینهدید هتچهد هشروهد
 ریم یچکدا و هگ ڕیوک هوا ماوک
 
 هندهب هوا ل کهشکۆ هل هوا نیھ
 هندهمکهم) هن) و (می(زیههستهب ڵد
 
 ارانی هل هویهراک کهرگا هد
 نازداران یخبا هندان بوویز
 

 )یسته(ئ ێن)ی(ز هر لهب ێم)هر (مهس هچو
 ینگ و خوستهد یهنا همردوو ید
 
 ژن و باهب هل ێرهد هتۆان چیگ

 ما هل ییهس نکه،  هسکهب ڵما
 

 یانییگ ڕیدو یقوتوو یهوا
  یانیژ یگ هوهتهوژاوک
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 ئاو بهب هبوو کوش یزارگو
 سووتاو هتیچرا و پ هنڕۆ ب
 

 بوون یمهھاود یسانکه هل یپرس
 بوون یمهگران و ھاو خ یندهھاوب

 
 کھات ترووس هورهد هان لیوت
 کش برووسیم)ه(م یرهس هرچوو لهد
 

 تر یوهژ ،ئڕۆمانگ و  ییهنو کیه
 تر یوهن یوهژوور ل یوهھاآل ئ

 
 شتنڕ کهشیت هوتکه کیه ۆب کیه

 شتنیهگ کو پ ککیه هتا بوون
 
 کچا مهردهس یوشهدر هرۆم جهب
 کناوڕ یژڕۆ هبوو ب همهش لڕهوهش
 
 شۆر ھهسهما لهم) نه(م هوهاتکو هل
 شۆخ یوهو خهل ابڕ ییهش نۆخ یپ
 

 هتان یهرهس هت لد یتا چاو
 هو شتانهئ هبووهن که یهت واپ
 
 ۆیهخهربهس یهخودا کیشیان تیگ
 ۆیهدر یهوهاگوازتن و توانڕ
 

 هانییگ ۆیخ ه، نۆیب یههن النخو
 هانیز یان بییگ هل یدیچ
 

 مـ)ـا گرا بوونه(م ڵهگ هل که ڕێھاو
 زا بوونهشار هگرنگ هازڕم هل
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 واآلنهھ ۆباش بوو ب یرهشاند ڕێ
 اآلنیهناو خ هل ێرهد هنیبرد

 
 ژار یم)ه(م یرهبن س ه) چوویسته(ئ

 دارب هو بهخهل ینووهد نگکهتا 
 
 ن) تی( ز هنیرت ببهس هنبهھ

 نتیان و ژیرت گهب هتۆھات
 
 وانن هر و لهمپهل ه؟ چووینوویت

 وانل که ڕهان و تیژ یوا ئاو
 
 هو وتار و باسهب هم مردووهل
 هناسهھ یکهپ و دووهچوو تهھ
 

 یاری یستهد هاندیهگ یستهن) دی(ز
 یبار یستهم یچاو هل کیسفرم

 
 یرمهش یپووش یفاندڕ ینیسرهئ
 یرمهن یسنگ هاند لڕد یشۆرپهس
 

 ناوانهھ یهزکو  ڵوک هب ییهگر
 تاوانهد یقڕه یرڤهگ یرگهج
 

 کینسهو و ھهناسهھ یرمهگ یبا
 کی، بسیموک یورهد هل یما یاڕ
 
 ن)ی(ز یووڕ هلالدرا هو  کهش ۆووپڕ

 نیت ب یمانگ هاندیهگ کیشیژ تڕۆ
 

 داج هت لهرگ ھهم یکیتار
 داو هت لهژھڕۆ کهت وابوو پ
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 مهتاس هب لهت گۆ: بیم) وته(م یهئ
 مهناسهھ یبا هر بهب هوهنان بیگ
 
 ێن)ی(ز یگفت ه)بۆمه(م هاویژ ۆیب

 نیژ هاو لش بهب هویهبووژا
 

 یروونهناو د هن لیوهئ کیشیت یدا
 یبوونهز یوڕه، ڕگو هوهوتکهز ھ
 
 یچاو یستهم هوت بکه یر چاوهھ
 یناوهو ھ ڵد رهب هوهن ھاتیت
 

 ش داڕه یچاو هھات ب که کیسفرم
 گداڕه هن لخو هبوون هو مردووهل
 
 هچاب یالو هابڕ هرهم) وه(م یهئ

 هابک هتۆب ،هتۆب هشڕه یخا
 
 من بم هشۆخ هووگڕ !کهب ووم تڕ
 زمزم یئاو یباتهل هو بمژل
 
 یهخوا یستهد یخشهن که هژنهم بهل
 یهواڕهجت هح یهبد ڕێر سووهھ
 

 مۆت ڕیهم و چاویرکهش وهباو
 مۆو مهرهچوو ب هپوولهپ یشنهم) چه(م
 
 ێن)ی(ز یکیببوو نزهشتا نھ

 نیوهئ یگ ڕیهپ یسووتاند
 

 ۆیهنگ و بڕه هن بکیه یشۆرخهس
 ۆیهاز و گفتو گیاز و نڕ یج
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 ینومامڕ هپوولهپ ێژن) ئی(ز
                         یوچرامهش هت یوت هروانهپ

 . ) ۆته. ئ ۆ: ت ه( ت
 

 ناوت همد کینو ف یشۆم) خه(م
  چاوت ۆڕیگ هب یم)ه(م یانین) گی(ز
 

 شدانگهش هم بد ۆت هب ه) داوممه(م
 برژانگ یریت ه، بۆت یبن) دی(ز
 

 ۆت ب هگشت هم یمهخ یم) داوه(م
 ۆت ب هشتم برگ و دهن) جی(ز
 

 ۆیهت یشتهھهمن ب ییهنیم) سه(م
 ۆیهدر کموو شتهھ ۆت ن) بی(ز
 

 ۆت ۆب یستهد یوس همهو مهم) ئه(م
 ۆت ۆب هستڕ هل ڵد ینهردهن) گی(ز
 

 ووتڕ یههووگڕ هستهئ همۆم) به(م
 سووت ۆت یتاو هان لیگ ییهسهن) بی(ز
 

 اۆڕگ هبوون ل کهار کس و که) و یسته(ئ
 اۆڕچهناو و چاو دهھ هان لینخو

 
 ارتی هختهب هموژد هان بدیوت
 ار و بارتک ڕکه هھاتووکپ
 
 انتیبوون ببوو گهز کهن) ی(ز ۆب
 مانتهن یدوو ها لڕهگهر دیر مهگ
 

 هشیپ هاتکهد ییهزهر بیوا م
 هشیمهھ یرهھاوس هت بووۆن) بی(ز
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 تیشۆنهر دهگهان ئیژ یوا ئاو
 تیشۆخهر نهگهتا ئهوهلوقمان ئ

 
 هداو یرتهس هلیهل هوهجروون ئهم
 هماوهن یهمالن فرهستهد ۆب
 

 ت بووگو یوهتا ئهوهبولبول ئ
                 ووتکت پشهژھڕۆ ڕیهپلولو

 الوالو . ) هر، گوهلوفۆ: ن ڕه(لولوپ
 
 هچاب هابڕ، هردهد ییهواند
 ه، ئاشنا بهردهب ییهگانب
 
 یزوو بووهئار هب ۆیت که یهرهو پهئ
 یدوو بوو هچاو ل هشیمهھ یخۆو شهئ
 
 تایهر خهب هھاتهد نۆرچهھ
 تما هتۆو ب ڵایهخ هرچوو لهد
 
 خودادا یشهر بهب هخهستت مهد
 بادا هان بیژ هدهم هھوودب
 
 ردنهگ هس لهن) و دی(ز یمهد م نهد
 مردن ؟ هل ییهت چهلهپ هرابوڕ
 

 ریت و زنجکۆ کهھا ڕه کهر یژ ۆخ
 رین مک یهب هم ڵهگهل هوا باش

 
 هر مهس هل یرهبس یههزۆریپ
 هرمهرم و نهگ هستئ یتان دۆب
 

 ردنک کهچا هل لهگ یهئازا
 بوردن یوخ هردهم یههخشندهب
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 هراوکبانگ  هستۆس و دکه یرچهھ
 هساز دراو هزمهب ییهما یچ
 

 ۆیهت هل یووڕ یشۆو خ ییختهش بۆخ
 ۆیهاستگڕ، ۆیهدر هر دووریم
 
 نمهن د چیھ یههگیر بهھ

 نھهد جهت بد یئاوات
 

 یخوازهش دیتر یچ ێوهن)ت دی(ز
 یرفرازهس هب یمووهھ ت داتهد
 

 اماڕ ێزۆت همانهئ یستیم) به(م
 راماهو یج هل یمهد یاندکدر
 

 یهزن و پاتشاهم یوهالتان ئ
 یهناهپ ل و بیس و دکهالم ب

 
 هایهر خهسهل یبن یو یختهت

 همنا یهمهگ ج یهکهخانووچ
 
 همان و پووچ هدوور ل کییهزگاهد
 هو سووچ هگونا یج ییهانباریز
 

 ێروهن مردن هب ێارکخون
 ێرسپ یو هب ۆیخ بهن دۆاو چیپ
 

 کپاتشاھ یستهد هتهم داوۆخ
 کموو گوناھهھ ۆب یهخشندهب
 

 نککیه یال هژار لهار و ھکخون
 نکو پ ڕکن و جهب یارکئا
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 ردک چ ین)ی(ز یووڕ ییهنھاو
 ردک ل کیو بس ڵخا یرکخش و هن
 
 کجار یوم دهدا ئ هنو ئاوهل
 کارک هماوهسم نکه هتر بیئ
 
 ستاندهئ یمد ێن)یمن و (ز یستاهو
 ستاندهھ یزانهن یوهخ هل یانمیگ
 
 که، تاکه، پاکۆیهش یوو خهئ
 کهون و ترس و بامردن و چو ب
 
 یسوپاسگوزار ێرکهو دهر لهھ

 ینازدار یشتهھهب نیخست
 
 هم ۆب هژدر ییهزهب یستهد
 هم ۆب هگشت ییشهو گ ییشۆخ
 
 کخا یووڕ هل کیه هنیهگهرباش بوو نۆز
 کروون پاهو د ڵن دیچهن و دیرۆم
 

 نیشۆناز و خ یباخ یرهبۆدوو ن
 نیشۆنهد ێوهل نییهگ کپ یهم
 
 ننمهد یوهر زهس هل کهدار د
 ننچهس دیپ یوۆت یههان ھیرۆز
 

 ۆڕرشهزار و سهرمهو ش ڕهن تداو
 ۆڕو گهرهبن بهل دهوو پئاب ب
 
 هشتهھهو بهل هشۆخ هم یندهوۆگ
 هشتیو فر یرهپ هوهتهازاوڕ
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 همئ یچوون هن لهدهد ینمزگ
 همئ یبوون هبن کههد یشاناز

 
 شتانین فرک هنیچهد هموا ئک
 انیگشت هل هندترب همئ یج
 

 یهان جوداڕهتر و دهبد یج
 یهخودا یال هژووانگ همئ ۆب
 
 وهئ یالهل یههند ھهوهر ئهوان ھیھ
 وهئ یگاهبار هبچم هزوو یرچهھ
 
 هاوم بهد هل ینزا که اتک
 هراوکخودا  ییهزهب یرگاهد
 
 تا ینیژ ها لییژهروا نهھ
 با یهف یانییگ یداربا
 
 ر بووهب که ئاو و گ هل یستهان دیگ
 ر بووهوهختهشت و بیهگ یازین هب
 
 ھا ییشناڕۆ هل هروانهپ
 وا کیشهل یوهز هما ل ج
 
 

****            
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 م) :ه(م ۆن بیش
 
 ردک ێم)ه(م ۆب ینیش یوهگوت ئیهد
 مرد پ هژارهو ھهئ که هژڕۆو هئ
 

 ێر)یناو (جز هل ۆڕپهن و شیبوو ش
 ێریو الو و پ کاو و ژنیگش پ

 
 انکتا بچوو هورهگ هل یتان)ۆ(ب

 انکزوور و بووسوو، خهزاوا و خ
 

 ند و نزماندار، بهدارا و ن
 مانناس و خزهزان، نهزانا و ن

 
 هباد یستهش و مڕی هش و بروهد
 هو ساد کوک هب ، کچهو ب کپا
 
 ل و گه، شهه، ھهرهخا، بوک

 ن گیش هببوون کیهوو کهو یگشت
 

 شۆشپڕهشان و هبڕو قو ڕهان تیچاو
 شۆخد ککییهبوو هدهدا نیهپ
 
 ۆییست و خهد هو دوور هگانب
 ڕۆییهم) ده(م یرمهو تهرهس بکهرهھ
 
 نکی پ یر)که(ب ڕۆییهد نشو ۆب

 ن)ی(تاژد یداو هوتکه، تا گوم بب
 
 ! ڕهدفهب یمارهسی: س ی؟ وتێوک ۆب
 ڕ        هو گ یو گز هموو بهھ کیما یهئ

 زکار.)ڕ، ناحهدفهمار ، پیس، بهڕ : گه(گه
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 ازانیو ن ڵر دهب یرهمپهل یهئ
 رازانهگ و بهموو سهھ هستر لیپ
 

 دارد یانڕهتد یرهوو بئاب
 نداریبر ید یرکههوپ ێخو

 
 ردکمن  هم)ت له(م کهو ێوکهستت کۆ
 ردکمن  هت بۆخ یتنکه ێوهت دیدیچ
 
 ؟ یر چهسهم) له(م هدات ب که هدرهو دهئ
 ؟! یرچهد هست مهد هل ێهوهتهشتا دھ
 

 مهدوو د یبانهسم دهد هل هبگر
 م)ه(م ییۆهت هم لکهیه هم بکهبت 

 
 بوو یوهن پ یر)که(ب یرهس ب کیه
 بوو یوهر زهس یسپهچ یگهس یهالش

 
 برا دا یالهھات ب که کیاتک
 ناو چرا دا هل یدهن کیووناڕ
 

 مارۆو و تک یرهس هگرت لیدا
 ژار یم)ه(م یشهر لهس ییهشتیھاو

 
 یتاو برا هو ھار ل هواند

 یھاهوو زکهبرد وهد یوشا
 
 شپ هتب یرچهبوو ھهھ یازین
 شکب یو یانیگ ۆهت ۆب
 

یدا ببا تخوون همهو دهل ک 
 یبوونهمردن و ن هبوو ل یپاپا

 بوون= خوزیار، ئارەزوومند، پ خۆش بوون.پاپا 
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 رین مک یهبرا یسهد هھاوار ل
 ریند و زنجهب هخست یسهو د زوو پ

 
 ۆڕو گهرهب ڕێ هوتکه یم)ه(م یرمهت

 ۆڕرشهمات و س هدواو هل ڵهمکۆ
 

 م) بووه(م یسپهئ یپشت هل که ڵهتکۆ
 م بووهرد و خهد کیما سکهرهھ ۆب
 

 درابوو کهتهپشت ش هل ین)ی(تاژد
 برا بوو یبردن هل که یئاگا

 
 اندنچ ست و پهد هل یریزنج

 اندنکش کت یندهو ب هروازهد
 
 شهو ھن یهنا یسپ کینگوچهئ
 شهز و باوم هگرت یم)ه(م یرمهت
 

 ارانیست و ۆار و دکس و کهخزم و 
 باران یتاو هب یهگ هان لیگر
 

 جوانان ییهنیس و سهد یهپش
 سمانانهع هشتیهگهد ینگهد
 
 هراوک ۆڕپ هژکیژن و  یرچهھ
 هماوهم سهدهب ینڕهان دیووڕ
 

 بوون ڵسوور و ئا هنجهپ و پهل یگشت
 بوون ڵهن شخو ه، لهنهنگ و خڕه ب
 

 الوان هل ککیهچان ک هل کزڕی
 ند و باوانهب هگوت بهدهان ھیپ
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 رهد ۆخ هل هویهدوا هل کلۆپ
 رکهماهرم سهش تپ هل کیندھ
 
 نین شکههتاو د هب ،ناو هوتنکهر یپ
 نیسرهئ ێبارهچاو د هب هسرهر دیم
 

 رماهت یشپه، لما هس هن) ھاتی(ز
 رماهن ینگیس هوتا بکهد یچنگ

 
 دایشهر لهسهب یموو وخشان ببوهپ
 دا یشڕهناو  هان لیژ یئاو کهو
 
 م)هتاو (م هرد لکهد یماهس اتکو هئ

 مهناو ت هوتکه هماوهس هب هزوھر
 

 وانل هر لهد هھاتهد که ڕۆڕۆی
 وانک یرگهج هتواوهد ییسو هل
 

 یناهد ڵهگهد ینهوهدار و د
 یتا هردک یانیژ یانیگر
 
 بوو کۆهو هندهوهئ ۆمر هنیو شهل

 بوو کۆند و که هب ڕێ یرگ و دهج
 

 یرزهلهد پ یرزهع یان دیوتڕه
 یرزهنزم و ب هوتکههد هرزهبوول

 
 ڵو گوکهو یووڕ هنیرهورهند دادھ

 ڵد یوک ۆیھ هچان بک کیسفرم
 
 ێھارهب یکههورهھ هت وا بوو لپ

 ێبارهن در گوهس هل هباران
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 مهدوهژنان ئ یشڕه یوچارش
 م)ه(م ۆب هنیش یشانیدا بوو، نیهپ
 
 نیرژهپ یهراکووان ڕ هش لۆووپڕ

 ن)یم) و (زه(م ۆب یهراهبهان لییشڕه
 

****                  
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 : ێر) دا دکه(ب هب ییهزهن) بی(ز
 
             ر شارهب یقسن هنیهگ که اتکان یید

 دوو دار ینیهب هل تخ کیالش
 وری شار، گکۆی پیاوچاکان . )ردینی ده( قسن : دیواری به 
 

 بوو  ڕهوهرگهم یر)که(ب هوهان ئیزان
 بوو ڕهگ کیما کیالکه کهالئاو 

 
 ردکا یش جهل هل یرهس هن)ی(تاژد

ردکو تونا  هرهت یوهز هل یهشک 
 

 ن)ین (زک ییههگ کهر) که( بۆکیریچ
 ن)یر و (تاژدیم هل ۆیب هویهاڕپا
 
 دوورن هنکی هق و لڕ هل کاوچایپ
 نببوور یل هسووچ هب هندهرچهھ
 
 پاداش ێدرهن کهچا هب که ڕهف ب
 باش و ناباش ؟ ب یچهب یاوازیج
 

 رز و عاسمانانهع یرهسازد یخوا
 مانانهم ۆب هورهب هنا لیدا
 

 دارد هدا ب ینیوهئ که ێژڕۆ
 ارکدهب هدا ب یشیبد هژڕۆو هئ
 

 رنس وشیپ هل کپا که ێرکهن دۆچ
 رنژهوهھ کیل همهستهر حۆز
 
 هواوڕوو ڕن دگوهسوور یال
 هالو هوا ب یمار بهھ نجهگ
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 نو دا ڕکد هدوور ل هب هسیس ڵگو
 نتا هب چهنج نهگ که ۆیهمار ھ

 
 بووباهر) نکهوو (بکهو یسیر پهگ
 چووبا هم یووبوو ئابهچ دوور نیھ
 
 با بووهنات هواڕ هند بهرچهھ
 چا بوو یستۆد هم ۆب ێوهاستوو دڕ
 
 هم یرهمپهل هبوو بهدهو نهر ئهگ

 هم یرهبڕ هبوو بهد ییاگوم
 

 یزارهرمهش هن لیچووهدهر نهوا د
 یوارهوردک هن لیبووهدهز نۆریپ
 
 رمانهب هخست کیپا ییهگڕو هئ
 رمانهس هل یههھ یگهمهر ئۆر زۆز
 
 یانیشت زیهگ ۆیخهب هندهرچهھ
 یانییدا ژ هم ڕی هل یاندۆڕد
 
 ر بهبهو یچ گریھ ییهش نۆم خپ
 ر بهوهختهشاد و ب یههوان ھیھ
 
 ژنڕهم یووئاب هسهب یدیئ
 ژننهد یم)همن و (م که یو جهل
 
 هم یرهپاسد کیگهس هو ببوهئ

 هم یرهر دهب هل ێوکهر بهبا ھ
 
 یانییبا گ ێژربن همئ یال

 یھانیو جهل ێربد هم یپاس
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 !یروونهو د ڵد یهزهب هوانب
 یوونڕ هو بهئ هنزهب هنئاو

 
 ێگرهد ێمارهو ئاو گ هنئاو
سکه یخشهب ک ؟ێبمر یستهد هل 

 
 نیبهخودا ن یهزهب کهس کهرهھ
 نیوهئ یئاگر هب کپرووهن
 
 
 اکپا ینیوهناو ئ هل بوکهن
 اکنا هو شتانهس ئکه یهوا یپ
 

 ننیبهخودا د یهزهب کهان کپا
 ننکی هدوور هشتیفر یزۆھ کهو
 

****              
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 ن) :ی(ز یمردن

 
 نیوهئ یھایژدهھ ییهستهگ ڵد
 ێن)ی(ز یستهم یدوو چاو یوژراوک
  
 یگوناھ ب یگوناھ یراویگ

 یئاھ یو دوومان گ یسووتاو
 
 ڵر دهب هوا ل یمامهن هو تازهئ
 بن گ هوتکه یامکهن هب یژنهب
 
 راسپ کخا هنج بهگ یهوھهگ کهو

                                راشهو یینیپ هل یشیمار
 . ) ن ، خوار پیی، پا ر پن : ژیی( پ

 
 م)ه(م یرهبن سهقا لهچ یلکو هئ
 مهوره، گهندرم بهس کهگووت یهد
 
 من دا یشان هشان ل که لکوا ک

بن دا ؟ هل یم)ه(م کهو هنووستوو ک 
 

 رازانیرفهس یزۆو ھ ڵهمکۆ یشا
 ازانین یج  هبمهد ،هوانمیم
 

 ھا یلک یورهدهن) ھات ولی(ز
 ژن و باهب هب سین  هردک یل
 

 یئا یچاو هل یرهوهدهن ھخو
 ینا هنا هل ڵد هویهتواهد
 

 هولکهخا یورهوو ھکهو یچاو
ج هشت لڕهد ڕیگو هب یهژنڕهو 
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 یبار کهم) ه(م ڕیگو هل کیسفرم
 یاری ۆڕیگ یمرار هنگا بڕه
 

 هناسهھ ڵد هشاند لکهد یهندهچ
 هناسهان نی هخزم یوها ئکت
 

 انیگر هبوو بهند دب یادیفر
یبوو د ک بهن ۆیب ان ؟یبر هب 

 
 رانیزهر و وهفسهو ئ هرگهشمپ

 رانیش و الو و پپهش و لدرو
 
 نانینهدار و جوان و نازد

 نانیبرژار و دهھ دارا و
 
 م بوونهخهبهد ێن)یوو (زکها وکو

 ردوونهگ یرخهچ هشتیهگهد ڕۆڕۆ
 

 ینین و داد و شیھاوار و گر
 ینیز و تاو و تو ھ ڕگو یبرد

 
 ژار یم)ه(میرهس یناهپ هشت لینڕۆ
 اری یه، ئید ئاخ و زارهس هگوت بیهد
 
 انمیش و گهو ل ڵد یوخ یهئ

 وانمهباخ یهباخ بووم و ببوو
 
 هویدهت نۆخ یباخ هوهژڕۆو هل

 هویرهل وه،پهرده،زهزک،کهوش
 

 مهد ییهو و پستل ییهرشلل
 مهموک یودوو چاو و س یبادام
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 ۆمیل ینکو شهب کیمهدوو م
 ۆت ب هنیرهوهھ هناز و ل ب
 
 سکهس هد هتنادر که وون بڕت ل
 سهناسن و بهد ۆخاون و ت ۆیت
 
 نمشهاوڕ ۆر تهس هل هژنهمبهئ
 نمشهداو کیلهو پ ڵو گو هویم
 

 نهو ھ هوشهنهن و وۆوبهش
 نتا هم بهبد ڵت و خاهو خ کبس

 
 مکهر هبهوو دڕد کیهشم ڵگو کهو
 مکهر هسهو و گ ۆڵوخ ڕقو ۆت ۆب
 

 شمکتا ب هموو تا بهان ھکبس
 شمئ هل ژار و پهپ یانیگ کهو
 
 کیو پ ڕک هم بهگو یم باخهئ
 کیو چ هفکۆو ش کلهر پهھ
 
 ۆڕیبن یو ل یب کهبوو  ۆت ۆب
 ۆڕیگ هل ، جۆڕیگهد هگش جۆت
 

 ؟ۆت ب هم بکههدچ ل یمن جوان
 یۆف هب با بچ بهن ۆت ۆب
 

 نمهت دبا دهن کهترسم 
 نشو هخستهم دکیههر پارچهھ
 

 تما هنیبوو کهش یم و منیجوان
 تپا هممرم و دهد که اتک
 
 



217 
 

 www.gagesh.com  

 میجوان ینۆنگ و بڕه ێوهمت دل
 میوانکه ۆیو بر کههب یچاو

 
 یئا هو ب، لیسوور هب هموکر هس
 یاک هم به، میرمهن هب هنیرسهس
 

 ماممهو نهن یژنهش و بڕه کیبس
 رامم ؟هو چ ب بهد م مابهن
 

 یوخ هبگا ب بهد هالم یچ
 یوشهو پ سیهماکه گاتیهن
 
 کبم سووهتا نهدید هل که یهو ۆب
 کبوو ۆن یشنهچ هل تۆب هوهازاومڕ
 
 نگمهخ و شۆش یژنهب هشووپ کهو
 نگمڕهن و ۆب هم بکههشت ئۆرخهس
 

 ومن دوو لۆت یماچ ییهئاماد
 ومس هرکهش کیمهم هقهتورت و ش

 
 ارمیهت ێوهمنت د ینۆر چهھ

 ار و بارمک هساز هوهزبمگو
 
 ردووهپ هنیکههد ۆت ییهچۆڕیگ

 ر چووهسه، بکیههب نییهگهن یترس
 

 نارهم) وه(م یلک هل یزھام
 ناھ ینیژ هب یدوا کیئاخ

 
 هخوداو یال هچوو ب یفهان ھیگ
 هوژاوک یو چرا یوهز هوتکهش هل
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 ش و ئازارۆرهپ پ یهمکۆو هل
 داد و ھاوار هدووبار هوۆب ێنو
 

 الچوون هنکۆ ینیبر کیژاتو
 اچوونڕ هژارهپ ڕیقو هسان لید
 

 ێن)ی(ز یرگهم هدآلن ب هوۆژان چ
 نیش کۆڕیز و کۆ هویهرایگ
 
 مهموو چهم، ھهو چ کسۆو پل ۆج کهو

 م)ه(م یر گهس هراندهو کیسفرم
 

 باران یتاو هب گ هویهراۆش
 ارانیخزم و  یچاو ییهباران

 
 داخرا بوو که ڕیدو ۆڕهقاپ

 ا بوویت یم)هوا (م هچۆڕیو گهئ
 

 هدراوهھ که یرهس یشۆرپهس
 هراوکش ۆخ ینۆو ب ڵگو یهبوخچ

 
 یشتینهشل و مل خرا ت ین)ی(ز
 یشتیھهب یلهدوو م هوهنیهگ کپ
 
 ن)تی(ز هبگرهر: دیم یم) وته(م یهئ

 نتیرهھاوس یاری هردمکوا 
 
 رانتیزگهد هو ل ۆت هل ز بۆریپ
 ھانتیو جهئ یشۆخ یابوردنڕ
 
 هداو یرامهم) وه(م هوۆڕهو گهل

 هچاو یبان هل یگاش ھات و جۆخ
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 یستیب کر هھ هنگیگر هازڕو هئ
 یستیوهشۆخ ینرخ ییهچ یزان

 
 وا چوون کهن یرهئاف یههوان ۆب
 ا چوونینان و دیژهنگ دهتد
 

 کر خاژ هبوون و چوونهن یاوکخا
 کپا ید ییهن ۆب یاندنۆڕد
 
 وشتنڕه کو پا کپا که یاریو هئ
 شتنهھهناو ب هو ل همرهان نیانیژ
 
 وانیدهن کیه هم لکهو  یو توونل

 وان یشهخودا ب یال یههئاماد
 
 ن برابیوهئ ڵهگ هل هشۆان خیژ
 ا بین جیوهئ ۆیھ هب هشۆان خیگ
 
 ێن)ی(ز یشنهچ یجوان هس بکهر هھ
 نیژ یبات هت لبو یدارد
 
 نیوهئ ڕی هم) له(مییهنان وی
 نیبهن نیژ هل کیههشهگ و یشۆخ
 

 اکپا یازین ڕی هل ر دانهس
 اکنا انییو ز بهد یاریخوا 

 
 نانینهناز یناز هب یهخوا یهئ
 نانیر برهجگ یاز و نزاین هب
 
 یجوان ینریش هب یهخوا یهئ
 یامرانک هدوور ل ڕیهتو دهب
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 ێژچهن دیوهئ د هب یهخوا
 ێژڕهد ڵئا کیشیرس هو چاوهب
 
 بولبول ینا هنا هب یهخوا یهئ

 ڵسوورگو یناو یخوناو هب یهخوا
 
 نگڕه ب یلیهل یئاھ هب یهخوا یهئ
 نگهتد یلیهل یژارهھ یتو شهب
 
 بارانهو بل یئاھ هب یهخوا یهئ
 رانای ینییهگ کپ هب یهخوا یهئ
 
 م)ه(م ید یوک ڕی هل یهخوا یهئ
 مهخ کیر هس هوتکه که هن)یو (زهب
 
 )ی( خان هھهن میوهئ هش لهب ب
 یانییگ چهردهد که هاتکو هئ
 
 رهتا سهھ ێش بوۆخ یرهمبهغپ
 رهب ب یدار هتبهن ییدوا ۆب
 
 یکه یپ یستۆد هن و، لکی ب
 یکه ڕیهباو هرف یان و دیگ
 

 هاوڕچاو و  هر بۆز کیهر زارهس
 هوگ یهوهردک، همهن دخاو

 
 هبانهن کچا یارک هل یارکئا
 هوانهچپ یارک هب هرمهرگهس
 
 مهو خ ڵوک ۆب هندھ هوهھیهم

 م)هوو (مکهو ێوکهت ییهزهر بهبا ب
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 انکپا یزڕی هتۆچهن هندهر چهھ
 انکچا هر) بکهوو (بکهو هشخهبیب

                **** 
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 )ـان :نیم) و (زه(م یچق
 
 ابوونین ژۆچ هوانهئ هریهر سۆز

 ھا بوونهش ویر گژ هوتنکه یدوا
 

ف کنایژ یاتک هچ بوو ل یر 
 نایمهر زژ هبوو ل همهئ یهشیپ
 
 ا بوونیم) تهن) و (می(ز که ۆڕهو گهل
 ئاو درابوون نیوهئ هز بهمۆت
 
 شکهرهس یمامهونها بوو دوو نکسڕ
 شهو گ کن و ناسیاست و شل و شڕ
 

 رهبس هو ب هگ ق و پهتورت و ش
 رهبۆش سنکییهو  ییب هنگهش کیه
 

 نین چیچ همانها ئکیه هئاآلن ب
 ن)یم) و (زهبوون (مهمالن دهستهد کهو
 
 ارکدهب ۆکیچن یر)که(ب کۆیگ

 دار وو چقڕواند دڕ کیدار
 
 ش و خوارڕهل و هل پهو پ گ کۆڵت
 پار     ب هھرهب هل یبن یووتک کهو
 

 مامانهو نهرهب یلهپ یشتیھاو
 دامان هگ لڕه هر و بن لهس یچاپ
 
 رهتا سهدا ھ یچپ هویهنهر تهھ
 رهمپهل هن و بوو بینهت یوانن
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 ردنک یدکیه هتا لوو بهن یدھ
 مردن هن بیژ هن) بیم و زه(م یچق

 
 یریش هب یگریهد که یهر خووهھ

 یریپ هن بهد ێرهد هتناچ
 

 نمهش دیمردن هل هاریوا د
 نچهد کنهد ۆی،خ هچوو ۆید، خهب
 
 نیش یکهب کیههگانهس هوازپ
 نینگوهر و ھیش هب یهبد ید ئاوهس
 
 ێوناو گو هل بب هردهروهپ
 ێتاوهر و لهبس هل هزگویاڕ
 
 که یتهل کییهال هل هژڕۆر هھ
 که یسپ ۆیزهگ یپ یشاوهق
 

 هژدا بن یالنهپ هل یرکهش
 هژب هر گهس هل یشاوۆد
 
 یشووت هتت ببۆب بهت وانپ
 یلووت هو لینهگۆب هوهت ئهھرهب
 

****            
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 : هوککهاوچایپ یوهخهد ێر) دکه(ب
 
 

 ریپ کیهر یپ یھانیج هئاگا ل
 ریگد کیم شتۆب هویهاگ
 
 ایدن هدوور ێریبوو پها ھۆیگ
 اینهت ها بکیهایچ ها لیژهد
 

 یرستهخوداپ یواهھ یرمهرگهس
 یستیوهشۆخ یریگرتبوو بیدا
 
 یر زمانهس ه، نڵدهب یخواناس 
 یقانهاستڕ ینیوهئ یووند
 

 ڵسا لهدا گ هگڕ هوسا بوو لهچ
 ڵببوو زا یشهر لهسهل یانیتا گ

 
 ێجار هخودا ببوو ب هب ڵکهت
 ێارکمابوو هن یسکه هو بهئ ب
 

 ینخو یپۆموو دهخواخوا بوو ھ
 یننھ یشت کلهگ یزانیهد
 
 نچاوا کیلهپ یهبنا کیر لهھ
    ان     یناهژ و پهر بهس یلم یدیهد
 

 و داهژ و شڕۆ یوانن هل کجار
 و داهخ هان لیار بوو یش هویان نی
 

 شتهگ هوتکه یانیگ یداربا
 شتهھهناو بهرد لک یردشهچوو گ
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 ید یرهوھهو گ ز هل ککیشکۆ
 ید یرهو پ ڕوکزار هھ هرتر لۆز
 

 ر بوونهبهان دیهنگڕه همهھ هپارچ
 ر بوونکههارکز و ینکه کهشکۆو هل
 

 رگاهد هخ لۆش کیرهسهوا تاج ب
 رگاهنگ و بڕه هار لیهز و تۆر قۆز
 
 هوج هل یمنھ هب هستاوو
 هول هل یهو بز هشه، گهشۆوو خڕ
 
 ؟ کی ۆته: ئیند، وتبیهپا یهئ
 ؟ یل یۆت کهگا هد ک هب کهشکۆو هئ
 

 زانا یریپ یمام یر)م وتکه(ب
 توانا یخودا یهزهب یمیخشهب
 
 شڕهخت هو ب ڵبووم د کهم چوو هو دهئ
 شهھاوب هراومک ێم)هن) و (می(ز یال
 
 همۆشت نھهھ ینیبهد کهشکۆم هئ
 همۆخ یھ ککیهوت، هح هوان یھ
 
 وانم یردهچاو هوهش ئهرل
 وانمکهه، دهشپ کیهم وهشیپ
 
 نازمهب لهرم گهوهختهر بۆز
 ازمڕ یوانهانم و پاسییستۆد
 

 ینادمڕ هرل که یهالم وا
 ینچهد یدوو د هوهو بارهل
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 م)ه(م ین) و دوژمنی(ز یرکهن تایژ
 م ؟هندهحهناو جهت لبرهنڕۆن ۆچ
 

 هرل هن یههھان ھیج هئاگات ل
 هرمن بد هل ێ، گویههرم ئج
 
 ار بوومیهوان نهب ڵد هب هندهرچهھ
 مار بوومهو گ ڕیهدفهو ب ڕهگ یکهما
 
 یشۆخ هن بهبگ کیه هب کهشت م ھهن
 یشۆن یسم زووخاوهد هل کیهر هھ
 

 وانا ینیهب هل چوق هردکم ۆخ
 دانا هو شتانهر ئهس هشم لۆخ
 
 نیدوورب یچاو هم بهب یوانب
 نیریش کیرهب یدا ییهم تاهئ
 

هشۆخ یانییھان ژیج هر لۆز ک 
 هشۆرهپ ڵد هرل که یهر واۆز
 

رد و ئهد هب ڵر و دهنجدڕه کهش 
 هشپ هر لۆز ییدووا یچکۆ یدوا

 
  یه ێوهھ کیهو ێوهو ئ هرئ ۆب
 یهخو هنخو یختهس یدوژمن کهو
 

 یشۆپهچاو ن ککییه هل ۆتا ت
 یشکۆ هباب یشکۆب یدیو ۆب
 
 ێریر و ژیب هچ بیھ ییهوان یال

 ێریگهدهھ ستهد هب یدوو شووت
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 نیمهر زهس هم)م لهن) و (میمن (ز
 نیو گر هژارهپ هرد بکتووش 

 
ردانهداخ و د هب ێرهب هشامنک 
 ردانهب هوئ یھانیج هستم لهد
 
 انیپ هداو کهم هرهسهرمهو چهئ

 انیج هنۆچ ینیبهد هستوا ئ
 
 کشتهھهوان بهمن بوو درا ب ۆیھ
 کمشت شتهھ هش لیوهئ انمیدا
 

 وشت؟ک ۆیت که بهن دۆ: چین)؟ وتی(تاژد
 شت ؟ڕ ۆیت ینخو که ڕێ هوهتد یچ
 
 ێبوورهش دیوهخودا ل کهگوت  یپ
 ێشوور یتهق هب کی ینیخشهب
 

 ستمهد هز ببوو لڕههو کهتان) ۆ(ب
 ستمهر ھهب هبوهد یچهخستم ھ

 
 زتمهگ شپ هھات یوهمار، ئ کهو
 ستمهند و بهب هبوون لهدهزگار نڕ
 
 ا بوومیهپ ڵهگ هگران ل یردهد کهو
 ا چوومیهام ھیبوو ژهب هوندک کهو
 
 یشاندهمن و هو لهئ که یستهو دهئ
 یاندڕهبوو پهھ ڵد هل ێردهر دهھ
 

 نگمهچ هژار لهران ھک هئاسوود
 نگمهن یچاو هنگ لهت یرچوون دهد
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 ژارانهھ ینزا ۆیب هرا بوو لیگ
 ارانککهچا هش لیوهئ هنووسراو

 
 بارنهنال هواڕ هن بهار ھک
 دارنهھرهب یرۆز هویکۆییههد
 

 ھاسان هب ۆیخ یگرنگ یازڕخوا 
 ناسانهن ۆخ یشانین هنادات

 
 ن)یر) و (تاژدکه(ب خشهبهد هوانب

 ن)یم) و (زهر (مهبهست لۆدوژمن و د یدوو
 
                        هوورکن و نھ کلهگ هازڕم هئ
 ؟!! هدوور هوانهل ۆمن و ت یریب
 . ) ڵوور : قووک( 
 
 باشان یکینز یبب ینۆر چهھ
 انپاش هت لڕ هتد ییهر باشهھ
 
 شنکۆهت دڕ ه، لڵد هب یاریر هگ
 شنۆرهت پۆب یز بکت شادن و ، پ
 
 دوورن هنکی هو له، ئیر دوژمنهگ
 بوورنهزان دهن یههو ھ هگونا هل
 

 یتخوون یبهر نهھ یچهس نکهنا
 یرنخوونهس یاریهار و نیر هگ
 

 یرستهگ پهس کهشت هل همردار
 یزتهگ یچقا کهاڕ، یر دوژمنهگ
 
 هرزهند و بب لهگ یدارد
 هرزهس وھیپ یارک هل ر دوور بهگ
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 نیوهئ یکنز بهد کهس کهر هھ
 نیبهخودا د یهزهب ن بۆر چهھ
 
 هزانهدوور م هخودا ب ینیخشهب
 هھانهر بهسهل کب هندهر بهھ
 
 دارد یژارهھ ڵهگهل هخوازهن
 ارک یو بز هسکهب یسکه ۆیر خهھ
 
 هبوورهم یربرهس هب هویم شهل

 هچ جوور هبگ، تهوهرهباش ورد ب
 

 ر بنهوهھرهب نیوهئ هدوژمن ب
 ر بن !هوهختهب هندهچ بهد ستانۆد
 

 هاری یاری، خشهبهد ێن)ی(تاژد
 هارکهر) بکه(ب ۆب ییهارکدهب
 
 هشیپ هب کهب کپا کییهدارد

 هشیمهر خودا ھهب هرهھانات ب
 

****             
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 ؟ :هوینووس یچۆو ب  هوینووس یچ
 
 ۆڵتیت و پیر و زیژ یگرگو یهئ

 ۆڵرمکنرخ و  هب یهوت یرۆپسپ
 

 هستهم نیوهئ ییهم هل یخان
 هستهپ هنڕهوتار پ هشۆھب
 

 ێژچهد یرنیش هب ێراوسو
 ێژبهران دهھات هش بووۆرخهس
 

 هان تراوی هریت که ینازان
 هور بیب هباد ییهواند
 
 یهواهھ هت دپ که کیرچهھ
 یهنا ینگهد یکههن ینگهد کهو
 
 ربلو ینگهد هشۆخ ییهن ج ب
 ردگو ینگیس هبخات ۆڕێر شهگ
 
 ڵمندا یشنهچ هدا ب یههم نامهل

 ڵو گا ر گهس هونکههد هن تازۆچ
 
 وت مت و موورکهسم هد کیرچهھ
 و سوور یش ، سپڕهرد و ه، زهوکهر و ۆب
 
 ۆکریچ ێند، ھ کهچروو کیندھ
 کۆک کیههسته، د هووتڕو  ش ێندھ
 

 رانۆان و گی)یتۆ(ب ییهزاراو
 رانۆران و سۆو ل یرکمو یهژو
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 یگش درشت و ورد هوهردکم کۆ
 یوردک یند و باوهب هب هومینۆھ
 

 کاک هو ب و پ یههھ یشیپووچ
 ڵر دهبهل یو شت یههھ یشج ب
 
 سندنهپد کیلهگ هوامب
 ندنهپ یرۆز یزانهد هوانب
 

 ؟همانهم چ بوو لد یئاوات
 هانڕهتد یازڕ یرخستنهد
 

 هنیوهئ کموو شتهھ هجوانتر ل
 هنی، ژهنیب،هشتهھهب یدارد
 
 یهما هتۆب ینیوهئ که انیگ
 یهو خودا نوما یههنئاو کهو
 
 هوونڕ، کهشیت هن بیوهئ هژڕۆ کهو

 هروونهو د ڵد یهوهرکهنخاو
 
 خودا ب یال هد یووڕ ێوڕهر هھ

 زا بهشار نیوهئ هو ب با ب
 
 ئاسن هش لڕهخت و هس یان و دیگ

 سنن بنایوهبن ئهد هنئاو
 
       کهر (مسـ)ـا هسهن بیوهئ هل ێزۆت

 کهپا ی، زۆڕهبن ێزۆپاش ت
 . ) هردهز کییهانزاک هشنه( مس : چ

 
 یهشیپ ها بکن بیوهئ که ڵر دهھ
 یهشڕیپنج و  هب ا کب یدارد
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 هازین ب یازڕ ییهنینجهگ
 هساز یارک یهال هل یارسازک
 
 نیوهئ یشهبب ییهس نکهچ یھ

 نیبهم نکه هر بۆز یههمتر ھکه
 

 هنیمهز یووڕ هل یچ یههریدوو ت
 هنید هل کیه هنیژ هل یچاو کیه
 

 نۆچکر هس هتبهچاو د کیه
 نۆچ هتۆچ هویند ڕیبازا

 
 ماچ هدا بهد ڵد یرهوھهو گهئ
 ناچ یکهد یچیھ هب یهوا یپ
 

 ننھهر دهد یستهد هل ییاۆڕخ
 ننسهد ل کهپووش هب ککیشکۆ
 
 کێهد شتهھهوا بهھ هش بیدیئ
 ێبهد یستهد گاتهد کیزیف
 

 یرچهچ هتۆب کهووک هل یو یخوا ال
 یپرچ ش وڕی هشت بهھهب داتیهد
 

 همانهان لی هوانهل کهر هجا ھ
 هزانهن ڕێ، هروک، هرهبڕ ب
 
 چووشن کهو  هوهنکهتهد یانیژ هل
 پووشن هم لهد ێجار هب هچارب
 

****                     
 
 
 



233 
 

 www.gagesh.com  

 : هشانروهد کیییهارکهورد
 
 
 هنکۆ یکیهم مپ هبد گیهم
 هنۆچ هھانیم جهئ شم بپ
 
 هونهن و تیو چن ۆو پ ڵیهاڕم هئ
 هونهچ و پووچ و خیھ بهت وانپ
 
 هرگهب کیرهرا سهب هنمان لیژ
 هرگه، مۆڕه، گهمانهن یهدوا هل
 
 همانهر نهب هتد که ر مانهھ
 همانهر خهسهش لۆخ ید یهشڕی
 
 یرزهب هژ لڕۆو مانگ و  هرستهئ
 یرزهع هن و بوون لیژ یییهسماهد
 
 کهسوو ێندگران و ھ کیندھ
 کهچوو ێدن، ھهدرشت کیندھ
 
 کهو پ ڕک هجوان کییهزگاهد

 کهرهو س ییهمر نهن کهداخم 
 

 نیش یوهو ز یشنڕۆ هب یعاسمان
 نیژ ۆب هستهرکهن هخهد ڕکی کهو
 
 نمانهش ئۆخ ینیژ یییهما کهو
 ماننهن ۆیھ کهون هئ هسانید
 

                          یهواهوا ھه، ھێووژکهئاگر و
 یهبا هب ۆڵخ یزۆت بهر ئاو نهگ

 . ) ک، دامر ش بۆ، خامهوهتووژک: ب ێوژکه( و
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 ێگهئاش د ڕۆکههگ کهعاسمان 
 ێھهد ۆمر یرهر الش و سهھ
 
 مردوون که بن گهل یژراون
 ردوون                    ک یورد که هوهئ یزاشۆت

 .) یئاش یزۆئاش : ت ز+ۆزاش : تۆ(ت
 
 ژنڕهد هووهرن دهس ر الش وهھ
 ژنو و پر بهب هوتنکهر هھ
 
 رنیوهن، ھلدرشهد هم جارهئ
 رنیگ یدکیه یشتگ هئاگر یال
 

 یویداتو یردهد هب هتووش بوون
 یوینهگۆب هب یههوهر مانهھ
 
 ئاور                       هچنهد کهخودا:  یهرمووهف
 گاور یانییژ ییهژهمر و نهن
 
 سروشتن کو پا کپا که انیو گهئ

 وشتنڕه کن و چاوهھ هن بخاو
 

 نهھ یتهبیتاهب هندهجووتب
 نچهناو و داو د هب کهنهو دهئ
 
 بن گ هل بهو دت و بزڕهد
 و چ هل و گهون پکههر دهد یل
 
 شووپ یندهوهزار ئهھ ێگرهر دهب
 شووت هب بهن و دکههد یهرگ
 
 و                کهوو کهن وھایان، جیژ هنگیژب

 وهژگ یژگ هل ێدرهد تل پ
 بژن.  )     غ و دانی پ دادهده ند ، ئامرازکهرهو : سه( که 
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 و ددانان هنخل یرداشهب
 زمانان یقهق چهم و چهد یکیل

=ننی. خلددانی ورد کردن و ھاڕینی خواردەم =کاکیلک 
 

 هئاش هو، زارل یههژیبان
 هو ورد و خاش کرخ و خولهر چهھ
 
 ش داهزهو گ ڕهم گهل کهزگار بوو ڕ

 ش داهل یزھ هب ێرکهش دهداب
 

 شکهادڕ ێژوور یرهشکگا، 
 شت و دوشیکد یهرگا، گ

 
 هندهب کیرهقوت د هل کیجار
 هندب یرهنهھ هب ێجار

 
 ێژپهد یوهورگ ئ یندوورهت
 ێژڕهد یل هخت و خا یرچهھ
 

 و ژوورهرهب چهموو دهھ ینخاو
 دوور کییهج هنژدر ییسایپ
 

لهگ یهھک ا بنیبا ج هباش 
 ا بنکیه ڵهگ هش لیوهئ ر نابهھ
 

 شهناو ل یرمهسارد و گ یرکهشهداب
 شهدا بهد ێوهل بهد یچۆب یچ
 

 ند جوورهچ همانهشان ب هل یژگنڕه
 ر و ژوورهخا دهنگ دڕههو ندامهھ
 
 نوپا هتۆب هرگه، جیههشووش ڵد
 نخو ییهباد هستهخ هوهتوون بڕ
 



236 
 

 www.gagesh.com  

 چووبهن ت یشهچ پووش و پیھ
 و گلوو گلوو  ب ێگر هب ناب

 
 گاتهتا دهھ ێویههشتا دھ
 تاک کیبو ێتاو هوهتکبت
 

 ئاوا هق بدا لب کیجار
 ناوا هل ێندرژهبھ ێجار

 
 نبس بهان دییگ هل یزھ

 نمهش دیوهوا ئ یههان ھیتا گ
 
 ش داهل یما هتا لهھ هنگهدب

 ش داهم هل ج هھاتهن یئاوات
 
 بن گ یهخرا هوهشهو لهر بهگ

 ر چهس هتد ینیش هب هدووبار
 

 ێخودا ببار یهزهب یباران
 ێدار هنگهش هب بهد هوزهو سهئ
 
 شۆرپهس هبن بهد ل یو گو کلهپ
 شۆو خ ڕهت ییهویم هب ێگرهر دهب
 
 پاشا هباش بگا ل که هویو مهئ
 پاشا یما هتچهد یارید ۆب
 
 کپا کیپا یستهد چنیر بهگ

 کز و خاۆت هل هوهنهخ یدوور
 

 هگا دروستهبار هل ێبدر ج
 هستیوهشۆناز و خهب کیویم
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 ابنیهنرخن و ن هب هرۆم جهئ
 وا بن کیون شتکههدهم ھکه

 
 نمهوا دهر ھهب هل هاک یچ
 نیهگیب یرمهگ که هستیوپ
 

 ا پتر مانیهھن ھهگهباشتر د
 رمانکش و م هن لیرک یرچاو

 
 نید کیشیت هن برک هردهروهپ
 نیبهن ۆخ یتاو ێوکهان یو
 
 شتنیهر پوخت گۆز یوهوسا ئهئ

 ر درشتنهگهرن ئهوهوا دا د
 

 یرزهب یپۆپ هون لکههتا دان
 یرزهع ڕکی هنوهنهتا دان

 
 هنگیز و میف هن لکهتهتا دان

 هنگیر گوشهس هبچن ییهان نڕی
 
 داڕ هبن لهچ در پان و فۆز
 دا پ یرژ هل هوهقنیفلهد
 

 ر و ناوهر و بهن سهدهد کیل ڕک
 شاوۆخ هتبهدآلن د یناوخو

 
 هاک کیگڕهر هگهئ هویو مهئ
 ه، تاه، ترشه، تفتکههشاوۆخ
 
 رۆخیهم یریپ هب ێدرهشان دین
 رۆل و نهبدا ھ ۆیخ که هستیوپ
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                 شۆرهناو ب هترکهمجار دهئ
 شۆجهتا دهھ ێوهد ییرماهگ

 ، قازان . ) ڵهنجهش : مڕۆه( ب
 
 بگات یخودا ییهزهب کیشیت
 بدات ۆیخ یھکۆش هل ینیت
 

 ێا بتاوکیهر هسهب ییپوختا
 ێراوهناو د هل یزهگڕهو  کما
 
 ز و توند بھهب کلهگ هنیو تهئ

                      ند بب ل یمهھ ێندرکبو
 نن . )ویکن ، بیوک:  ێندرک( بو

 
 دوور ینکچ هل بب همهو ھهئ
 و ژوورهرهب وا بچهز و ھۆت ب
 
 ووت بوونڕ یناو کهپل هو ژوورهل
 وونڕ ڵد یپۆد ێوهل نکتهد
 
 هموو توواوهز ھهگڕه و کر ماهگ
 هاون بۆب هل یشهب هنۆو بهب
 

 یهگوشاد یبوونهن شهد ج
 یهتاهتا ھهش ھوهل ننام

 
 هنگهت یفرهد هل یج هوهسانید
                  هنگڕه هن ۆب هن ێوهل همجارهئ

 . ) هرامهن ، بۆ: ب ۆ( ب
 
 هسوور و ئا ینگڕه هب که یهو مهئ

 هایناو پ هداتهد کینگڕه
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 شتنیهگ هتهویکههن هشتو ھهئ
 شتنڕ یترس هل هبووهن رزگاڕ
 

 ماب ین و مانۆب هل ینۆتا ب
 ناب یخودا نموود کۆڕی ۆب
 

 هباد هتۆبهن یههھ ینگڕهتا 
 هباد هنج بڕه هچیھ هب یوسانهچ
 

 همانهن یره؟ ب کههرهمانت گ
 هبانهن ۆیخ هل یههسکهو هماو ئ

 
 »من« یهوش دا  هندهب هل هتا ماو

 دوژمن هب بهد ۆیخ هل هستۆد ب
 
 اری یگاهبار هگاتهد یدارد
 دژوار یرتۆق هندهو هل رچووبهد
 
 ناب هم ۆب هختهس یههگڕم هئ

ن خودا بیگهم ێرهب هر لهبڕ 
 
 ن !یروک همئ یزانهد یهخوا یهئ
 نیرژ هچاو ل همو ئ ییرزهب ۆت
 
 النۆپهشدا هت دییهزهب یایرهد
 النۆگ هروک هم لهلهم یرمهرگهس
 

 هرت بنکهییهزهب یچاوساغ
 هروم چرا بدهش یکهتار

 
 ژار یر دهسهل ێوهم با بهت
 دارید یوقهش هب هوهرکهنام یب
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 اسای هتۆب همۆب که نیناس
 و گومان و السا ییهر دوو دهھ
 
 یدگومانهب هر لهد همان بخد

        یقانهاستڕ ینیوهئ هشانمان د
 . ) هشانمان بدی: ن ه( شانمان د

 
 ناسمهش دۆالم و ت یههھ ڕهباو

 اسمکژ و ساس و گکه هوو پهل
 
 گاتمهبار یازین هب ڵر دۆز

 تمهستهد همۆخهب هم  نکهچب
 

 یستهد هل بیلکت ۆگرتووتم و خ
ب هم بدهگڕیرستهپ ۆت هم 
 
 هھانیم جهل همانهن و نیم ژهئ
 هھانیرا و نکئاش که یندهر چهھ
 

 ۆیهتان و پ هب ۆت هل ۆیهتاپ
 ۆیهت هل یشنڕۆو  یکیتار

 
 وتهان چی کهچا یارک هل هچاوت ن

 وتڕکه هو ب یههھانهب هن بیخشهب
 
 خوداگر ڕی کیپا یرکهژر نوۆز
 گرئا هوتکهرد و ک کیییهنیوو بڕ
 
 رگاهم یاتک هل هگونا هب یرۆز
 رگاهد هل یهدهد ڕیو  ییخشهبیهد
 
 ڕۆیههنجڕه که ،ر وهوهختهر بهگ
 ۆیهت یستهد هب یمووهھ هشتڕر هس
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 ت بژاردنهھ ێرهب یژڕۆر هھ
 وت سپاردنهبوو بهد یچۆب یچ
 

 یشیرهمپهل و یشیرهنهوپ ڵپا
 یشیرهندشاین ڕێر و کهاگوم

 
 مانپ هداو کهت کهکییهرپشهس
 مانل یفاندڕ ۆکچن یوسهو نهئ
 

 اری خودا بب یهزهن و بیماو
 ارکگوناھ ۆب هچار یههندر ھهھ
 
 ب یسهب و خودا بب هب یواب
 ب یسیهماکهش هفر هندهرچهھ
 

 بترس یل رستهپ یشیبا ب
 ر بپرسیژ یاویپ هل ینو شو ڕێ

 
 نیبگر همئ هژندو که ڕیو هئ
 نیمرهد کهایهن ھیگرهمان نۆخ
 

 نیخودا بدوور یهزهب هچاومان ل
 نیدوور هب ێئاگر هل ومان بهئ
 
 

****            
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