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     * وهسرهبۆ خه ینگیش          
     
  
       ھاروم وهسرهھار، خهم وهوهسرهخه 
            ھارو وهڵ نهمسای، ئۆوهیاشا، نهی
 ھارهرزی به، وه ھارهرزی بهی من وههکوهسره[خه 
 ھار بوایهسای بی بهئیمساڵ  خۆزگه [
 

          گوزار ر گون جهبهوه  انیرنهبه
                زھاریئ ۆفهکخت شرۆ درههکنه

  ری بانگوڵ ببه [بریا گوزاران له
 ر و بار بان چۆ ، ب به[بریا دار ب

 
            بوڵوانۆ بهن نهمهحن چهسه نه
              گوڵ یڕوو نه شۆ ژاهینه ینھه

 بولبول چۆڵ بان [مرگ و گوزاران له 
 بان کئاونگ وش ی گون لهکرپه[سه

 
      ئاو ۆ جهیر نهشر بهر تا حهلووفهین

        وگو شۆکگو سورخ نه یڕوو جه
 ڕوابانئاو نه ی ئاوان لهناره[گوی الوالوی که 

 گیرابانر نهباغ ھهگوه [گوو له
 

      وبۆن و شهیسرو سونبوڵ، نه وشهنهوه
           ۆک ان جهیر نهام بهیتا قام ق

 وبۆسرین و شهو سونبوڵ، نه وشهنه[ وه 
 ردھه له یان درە نھنابایرسه وهستانهتا ڕۆژی ھه[ھه

 
          ردزهعنا و گوه، ڕهن و اللهسۆسه

 رد ده سۆز وه ینبان چهوز نهسه ینھه
 ردزهعنایی و گوه، ڕهو مالقه [سوسنه 
 کخا ھنن لهرنهر دهسه ژارهم پهده سا با به[ده 
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               ن خوار و نگوون بانی گوسپا
    ر پ ھوون بانرد ، جگهنگ زهق ڕهیقاشه

 نارشۆڕ بساس سههک[تاقمی گون  
 ارگی پ خون بردو جهزه ڕەنگ[خاشخاش 

 
                 نمهچه ۆ وهیبا نهم سهیسنه
         نرهستهنه یڕوو ونم وهشانۆ شهنه

 یانان ڕی مرگان گوم کای به[شنه 
 نرهستهر گوی نهسهاونگ بهپژێ ئ[نه

 
          داخیحان و بهین، ڕهمهو سه یرعفهجه
              ئاخ و داخ ینچه کخا ان جهیڕوونه

 باخو گوه یحانهن، ڕهمهڕ ، یاسهشپه[شه
 ماخب ده کخا ھنن لهرنهر ده[با سه

 
   تۆ یھالشه یدهیرگ دمه ی! دمامئاغه

               بۆ رۆ وهکهرگس نهس نههیاشا، ک
 انتکستهمه چاوه یھاتنکو یم! دواوره[گه 
 رگسان نه یردبا بۆنک یس نههکا ید برتر سهی[ئ 
  

  گوڵ یسهس دههکرس ھهدهبگرۆ، وه
                دڵ ی نیش خار بپکۆش نهونه

 ش باوه گوڵ بگرته هکپس چههکرھه [
 ایگیسن ر بچ بهشتهنه گوڵ ب به [
 

     ۆسارک ۆ نهیان نهکبهک یھهھقهقه
             زم گوزاربه نگ گوڵ بۆ، نهڕه نه
 شاخان رد ببێ لهھه یوهک ی[قاسپه 
 گوزار یزمبه گوڵ ب، نه ینگڕه [نه 
  

  نچون سا مساڵیل ئیژۆ سووهڕهبه
       وھانرگ نهرۆ بهکهنگ سوور نهڕه
 نسا یسا کب وهھه یوهیل زریوهیس یستره[ئه   
 اکمامان سوور نهونهنه یرگم با بهبه [  
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 زاران مه یتۆند نهو بهسره، خهیچ یپه

       نھار بزارهیر وهسه ) جهستووره(مه
 راوهکر یخسهیۆدا کش گباوه و لهسرهخه ی[بۆچ 
 راوهکر ھار ببهبه یرانیر و سهیسه له ستووره[مه 
  

 نردهد و فهیو خودا واحم بهسهقه
             نردهی مهن ڕۆژی عومر تاوادهئی چه

 نبها و ڕهینته یخودا و[سوندم ب 
 مردن یاتکعومر تا  یند ڕۆژهم چه[ئه 
  

 شت و ده حرار سهیسه و ،سرهخه یدما جه
       شتماشا و گوگهن، تهمهزووی چهئاره

 رانم یشت و سهو گهسرهخه یدوا [له 
 گوزار یرانیناو مرگ، سه یزوو[ئاره 
  

    وبۆو شه مامهن ، شهگو تنگھه
               رام بۆمن حه کر جهی دنیای پ مهجه

 ۆوبو شه مامهگوڵ، شه یجوان یری[سه 
 ارکا فیم دنرام ب لهمن حه [له 
  

  ست مهنهیمه لوول ، دڵ جه) مهستووره(مه
      ستده م بهی غهیش توھی، شیشهجام عه

 رخۆشم سهخه ۆڵ، دڵ بهک یستووره[مه 
 ستده م بهخه یتاڵ، شووشهن بهیژ یاهی[پ 
 
رگ مهدا جوانهوینی المهته خانم لهتوورهسدی مهن ، مرردهوخان ـ ی ئهسرهخه *

ی پرسه خانم لهستوورهکانی فارسی و کوردیی مهی ھۆنراوهزۆره رهی ھه. زۆربهبووه
 .دا گوتراوهئازیزە و ئه
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 رد) پگهچه یرخ(چه                      ڕچ گههک یرخچه        
 

     ردچ گههکرد، سپھر چ گههکسپھر 
                                ردچ گهس تۆ ، سپھر کهده داد جه

 ردپ گهچه یرخچه یرد،ئهپ گهچه یرخچه ی[ئه 
 ردپ گهچه یرخچه یست تۆ، ئهده [ھاوار له 
  

   رد؟بهتاراج نهت وهکش یعه یهیما
                           رد ؟!کهتاڵ نهجلیس شادی کت بهمه

 ن ؟تا یور شابه تهداوهت نهکسهکچ  یانیژ یما[بنه 
 ؟!وهاندۆتهکپووت نهکسهکچ  ییرخۆشسه یۆڕک[
  

 رد ناشادهکم تۆ نهخه ت جهک یده
                                باد ؟!دای وهی سروور ک نهزانهخه

 ردووهکت نهفههخ یت دارماکسهکچ  یروون[دڵ و ده
 ؟!داوهر باد نهت بهکسهکچ  ییشادمان یزنه[خه

  
 یپه یردهک نهکھا عومر نه ونه
                             ی؟ووستی وهس تۆ نهی کام کهیانهوه

 ؟ تاندووهقهنه وهبنه ت لهکسهکچ  ینیژ یمام[نه
 ؟ وههکچ ما خستۆتهغان و ھاوارت نهی[ف 
  

 نھاس نهوڕهخل وجوود نهنه جه
                                ردی تان؟کهور نهجهردێ وهکام مه

 :هک، هیر ھهوبهنه یمامونهنه ھهک یر[به
 بردبت؟نت نهتاالمار و ھرش، بهپه [ تۆ به 
  

   خت و تاجساحب ته یۆ جووانکر ھه
               ردی تاراجش تۆ کهی عومرهگوباخچه

 وێ بووبتکرھه خت لهخت و بهن تهخاوه یکنج[گه
 تاوت بهئه ینمهته یمامنه یرتوولسه ی[ تۆ گون بردووه 
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 ن؟ندهردوون تا چهتۆ گه یفاجه هیبد
                          نندهزاری چۆن من ب ساحب مهھه
 ؟ ندهتۆ چه یدرغه یو درژه یوامردهبه نهیوون! ببرد[گه

 وهن ھشتۆتهنا و ب خاوهرپهمنت ب سه یکوه یزاران[ھه 
  

 یا بایروون سمن ده یچ ونهیسا تۆ
                         زابایعه ر نهیش ھهب عه ھرهب به

 )یب یروون پ وهمبار و دهمن خه کسا تۆش وه[ده
 یوڵ بکم دڵ بهیداان و، بهیژ له یب یرش و به[ ببه 
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                       ھانیج یگمهب ئه          
  

 ردانرگهورت زار و سهجه نه کلهفه
                   ردانھه یری بشوون وهن چۆن دهختهوه
 ردانم رگهشان و سهیرپه تیس زۆردارده [ڕۆژگار! له 
  یوانو چۆله چۆلگه مههکڕوو ب یوک یشنچه هکی[نز 
  

 بداد تۆ ین، نهینگزوم سه ینه
                            روون ڕۆکهر مهواچوون داد ھهر مهھه
 ختتسه یزوم گرانت، له یدرغه [له

 و ب وچان ڕۆ ڕۆمه وام ھاوارمهرده[به 
  

 قام ڕۆۆسف لهیت، هکوشه یز یوال
                    تام ڕۆم عهت، حاتهر قودرهندهسکهئه

 م ، ڕۆۆسف شوهیۆ، کن شخاوه یی[ وال
 م، ڕۆخشندهبه یمتهت، حهسهر دهندههکس[ئه 
  

 دانم ڕۆیمه یڕوو کبر ب باھوژه
                                   نم ڕۆردهخر دوودمان ئهفه

 دانم، ڕۆیمه ڕوو به یبور ی[شر
 ن ـ م ، ڕۆ ردهئه یدانخانه ییشاناز یهی[ ما

  
  ن ڕۆیکس نمهوڕهنه یجووان
                                  شی دنیا و دینم ڕۆی دڵ وهمایه
 نم، ڕۆیریخون ش ینجمام گهونه[نه

 ،ڕۆ ینمنیا و دد یدخۆش یهی[ ما 
  

 وخان ـ م ڕۆ سرهبستان، خهم شهشه
            وق کوردسانم ڕۆی شادی و شهمایه
 وخان ـ م، ڕۆ سرهوانم،خهخه یکۆشک یرساویداگ ی[ مۆم

 وردستانم ، ڕۆکشۆق و شادی و  یهیما [  
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  خشانت بامالبه یدایخش! خۆم فالڵ به
         ی نۆشانت بامیش مهزم عهفیدای به

 نت بمیخشربهوھهگه یردرگهسهر! بهوھهگه یخشنده[به
 خۆرانت بمباده یزمبهکۆڕ ی[قوربان

  
 نامت بام یداین ، فو ئامانهسرهخه
                    یدی دامت بامزار قهستاخی مهده

 ناوت بام یدایف  اید برو سهسره[خه
   داوت بام یستهۆ، بهکگ ییندانی[ز 
  
 خموورتست مهمه یدهیدوو د یدایف

            ھجوورتی مهنجش الشهقوربان ڕه
 ست و خومارتمه یدهی[ قوربان دوو د
 توتههکدوور یستهجه ی[قوربان ئازار

  
 ت بامیوجوواننه یدایو! خۆم فسرهخه 

               وانیت بامسرهخت خهفیدای تاج و ته
 ت بمیمامونهنه یردرگهسهو! خۆم سره[ خه

 ت بمییخت پادشاتهتانج و  یدای[ف 
  
 بام  اواتیام نهک یجووان یدایف

                      و ئاوات) بامسرهفیدای مای چۆڵ(خه
 بم میتاکنا ینجتگه یدای[ف 
 وئاوا)ت بمسره(خهیچۆ یما یدای[ف 
  

 ریزوپ ته یایور دنجه !) نهستووره(مه
          حریری تهیاگه ن ، نهقریرهجای ته نه

 بازفه یایدن یدرر غهبه ! لهستووره[ مه
 ش دتینینووس له گرت، نهده یگوتن ھه [نه

 
 مامت بامناته یجووان یدایف

                                ق و فامت بامرد عهرگهسهشاھم! به
 وامت بمم دههک ییالون ی[قوربان

 مو فامت ب یمژ یردرگهسه رم! بهی[ م
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 ت باموهسرهت ب خهوهقوربان خه
                 وت بامیش ڕۆژ و شهزم و عهفیدای به

 بم خوت ب خانه یژوور ی[قوربان
 وانت بمڕۆژ و شه یزمخۆش به یدای[ف

  
 نندهمه مام ب ئاغهتاجت ته به

                     ن ندهی خهستهب بهم، لهخه لوول جهدڵ مه
  ت ب نب خاوه یهکتانجه [سوند به

 و رۆشهان پهی[دزهیز ردهزه ان لهی، ل 
  
 یردبه کخادات بام داخان گشت وهیف

                                  ردیکه رگ ب، ب وادهچ مه یه
 کوو بردت بۆ ژر خائاوات ب یدات بم، چی[ف
 ردتک تۆ ب واده هکبوو   کۆچکچ  مه[ئه 
  

 یجووان س، وت وههکت وست ب ئمه
                       ی فانیھر پ حیلهی دهندی نهدڵ که
  یوانجه شت بهیس ج ھشت ، خۆهکت ب[ ئمه

 یت بیندپوه ا زۆهیم دن[له 
  

 تزم و بادهبه ندم بهوگهشاھم! سه
                              تخت و وادهرگ ب وهو مهمم بهسهقه
 ت یپشاد یباده یزمهبه  ورم! سوندم بهی[م

 تخت و وادهب وه یهکۆچهکدوا  [سوند به
  

  رارمن قههییق نیقسان، ده
                                   کارم ر شینهوجوانیت ھهی نهپه

 سات  هکچ چریھ هیم نای[ سبوور
 ارمک نهیر شھه  تیمامونه[بۆ نه

  
  دڵربشۆم نهبه حزێ غوسسهر لهئه

                        گ و، وهر بنیهسه منیچ ب واده
 مهکردڵ ده م لهخه کانکر چاوتروگه[ئه
 بنموە ر سه ش ب وادهی[ من
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  ت بامدهید یدوور یدایبۆ ف چوون هی
                      ت بامسیدهم ڕهقوربانی خاتر غه

 نت بمدهید یدایب من ف[ جا چۆن وا ده
 شتووت بمیم ل نخه ید ی[ قوربان

 
  ورپ جه یایدن ین نهیبگ ئمه
                      ور ری قهسهر وهناکام سهو وهسرهخه

 دا  درهپ غه ھانهیم جر ئهسه به  نیب کڕۆهگ [ ئمه
 ۆ بکگ یر نونسه ر لهش سهیرگمهجوانه یوسره[ خه 
  

 ب ینگ و نهچهم وهیلت دایتۆ مه
                ی ب؟! که شیت رای تاریک دوهی سهبه

 یبوو ز و بلور سا ینگده یایخول هک[ تۆ 
 ب ؟! یت چیا دخۆشکیۆڕ تارگ له هکئستا ید[ئه 
  

    نگۆر بام، زووانم بۆ لهک دهید جه
               نگ وری تهو قهن، تۆ نهرارتهچۆن قه

 نا ، زمانم الڵ بیم نابهکدهیدوو د له ی[ وه
 نگ ؟ته یگوڕ یتو له یندرھه[ چلۆن ده

 
 نت ؟ ین باقوو، چشه یباش یجا

                 وان ناینت ؟شهن بۆ مۆنس ک ھه
 ر ؟ژر سه له تهینگ، چیقور یڕپه ن لهیرژرسه یبر [ له

 وگار؟شه یمده له  تۆ یهکنگهئاواڵ و ھاوده هیک[ 
  

   رۆ ساز ؟هک مهکخاوت  یساسهئه
           بۆت ھاماز ؟ رای تاریک ک مهو سهنه

 خا؟ بۆت ڕادهکوتن خه یاتک ف بهر و پخه[ڕاخه
 ؟ ھاوڕازت کر، بهنگهته یگوڕ یخانهکیتار [له 
 
 تردهوهر نهسه رێ عومر بهۆربام پهک

                     ت دهرکهمام نهیش دنیای تهی عهپه
  بردووت ر نهسه ر بهتاسهھه ینمهوربم بۆ تهک[ 
    خۆشی و شادیکت تواو تام نکرد[ 
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 فانب وه یایور دنجه هیوم ! سرهخه
                ی چشم ئی گیانمن ب تۆ په رنهوه

 هیقاب به  و زۆریایدن یدرغه مهمن! ئه یوهسره[ خه
 ! هییانم بۆ چین و ژیب تۆ ژ نا، من بهیگ[ئه 
  

 یبا پاره واژگوون، پاره کلهفه
                            بای ی من سیاچارهسا تویچ ونه

 یب  پارچه ووڕ، پارچهکپشت  یردوون[گه
 یب اتاهیش و سڕهمن چاره یکش وهیسا تو[ ده

 
  ریزوپ ته یایور دنجه !) نهستووره(مه 

             حریری تهیاگه ن، نهقریرهجای ته نه
 بازفهدنیای بدکار  یدرغه  ! له ستووره[مه

 ن دت ینووس له نه دێ وگوتن ب  [نه 
  

 مرد و خهده ینناشاد، چه شهیبن
                           مدهرای عهسه ی نهی ڕوو بنیهتاکه
 مخه دڵ به  شهی، دانوهرهسههکو  ژارهم پهده [به

  بووننه یابانیب وههیهکش ڕوو دهیتۆ هک یو ڕۆژه[تا ئه 
                    **** 
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 ! ھاره، بهوهسرهخه                               نھارهو وهسرهخه
  

 نھارهو وهسرهن، خهھارهو وهسرهخه
                 نھارهس وه، فهدیده کۆربام جه

 ھارهبه یرز... وهھارهبه یرزوه و! سره[خه 
 ب تۆ به یھارهم بهنا بام لهیناب دهیدوو د لها ی[بر 
  

 ن گوزاره یجلووس گو یوسممه
                           نیر و شکارهماشای سهی تهواده
  گوزارانه گوڵ له یوتنهکرده یاتکت و ڕه[ھه

 رانهینچ یڕاو یاتکرانگا و یسه یریسه یتڕه[ ھه 
  
  نماخهلب و دهح قهیرفته یختوه هی

                 نشتی باخهزووی گوگهسی ئارهفه
 روونهدڵ و ده یردنکشبوون و شاد گه یمده مه[ئه 
 ناو باغاته یشتڕان و گهگه یردنکزووئاره یرز[ وه 
  

  وانکر سه ن نههکبهک یھهھقهقه
                        تاوانی شهن، شاخهمهزایی چهفه

 انکهکر لوتسه لهدێ  وههک ی[قاسپه
 تاوانشه ینگجاڕ و دهمرگه ینگامهی[ د 
  

  نگوه یوان، ئهیمهیخه یوهئه
                      نی بولبولهئیبتیدای سۆزش ناه

 ی گوزارە گو یخوەت نینگڕه یتاره[سه 
 بوالنهبول یپسۆز یهکیچری کسپ[ده 
  

   نگ پۆشان نگاوڕهت ڕهحرا و باخ خهسه
          شقی گوڵ نۆشانی عهلیب بادهندهعه
 وهیپۆش یئا و وا یراسکر شت و ده[ده

 رخۆشهگوڵ سه یشقعه یباده [بولبول له
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 نمهچه یحنسه سوور نه یگو یخونچه
            نھهن دهی غوروور واز کردهندهخه وه

 رانجامرگه سوور له یگو[ خونچه
 وهردۆتهکان یمده یندهخهردهزه [ به 
  
  نخوماره رگسان پ جهنه یدهید

                           نھارهزم خانی وهت ئارای بهزینه
 نازن یرگسان خومارنه یدهی[د

 ھارن به یزمبه یر[ ڕازنه
  

 سونبوڵ یعدپ جه یول گسولسهموسه
                        رێ دام دڵناز پهن بهرزانهله

 سومبوڵ یگو ینیپچ ی[پرچ
 دالن  یخشانن بۆ ڕاوناز په [به 
  

   رتتهن موعهردهکۆساران کوبۆ، شه
              رنبهپای سپای سیس عه ف پکان نهسه
  ی عتردار وبۆشهخۆش بۆی  یرامه[به

 ر مبهسووسه یم گهر دهبه ر لهکشله ک[وه 
  

 ربهر ئامان وهنگ بهڕه وه کهیر ھه
                          رماشاکهی تهن پهردهخود سازی که

   ربه تهنگ ھاتوونهڕه به کهیر [ ھه
  ران هکرانیبۆ سه ان ساز داوهی[ خۆ 
  

 ختانرگ درهن، بهردههکزومودگون 
                           ختانخی ڕهی قهی کۆڕی دیدهپه

 ناختدرهر سه له ڕەنگی زبرجد[ 
 ا  کردۆت سیوان  یرۆزهیپ یک[ جل 
  

 ن شتهحرا و دهر سهر باغ، وهن، وهمهر چهئه
              نشتهھهحرای بهی سهماچی نموونه

 دەشت حرا و ا سهی ، ان باغی، رجار مرگهگه[ ئه
 شتھهبه یکپاناو یونه به ی[ گشت 
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        دۆ یمزدائاواز غه بولبول وه
                                       یش دیدار گۆعه وانۆ وهمه

  وهمتاونهخه یهکیچر [بولبول به 
 ار ی یوقگوڵ و شه ،دارید یسۆز [له 
  

    نروانهسه یسماخ فهش دههو یقومر
                   نوا خوانهی نهش پهچنارێ فاخته

   ەکانروبهسنه گشی یرزوه له دخۆش ی[قومر 
 ر چناران سه خوندنن له یرمرگهسه هکیباروترهک[ 
  

   نھارهزم وهن بهیی، ئا ورهته یبه
                     نزارهبک و ھهویسال مورغان که

  ە ھاربه یرزوه یزمبه ینگ[ ئاھه
 هلبولبوو و هککامەوای  یاتک[ 
  

   م !رهمههکالڵ  یانت شایگ مما بهئه
                    رمتهم دا ب تۆ وم زام خهی دهجه
  نیر زمههکب گیانت شای م [به

 ] برین رگم کۆنتۆ ج ب ب  
  
  ردوون فهیرفه یشا دهید ۆربام جهک

                ر؟شت و دهیر دهرۆ سهئیمساڵ ک که
 ۆکدوون شیرفه یشائی وربام ک ک[ده

 کۆشت و ران دهیا سهکی دهکمساڵ [ئه 
 
  حرا بۆ؟ وه و سهکر یسه شغوڵ وه مهک

          پا بۆ ؟یشش وهی عهردهراپهک سه
 ؟دەشت و کۆ ا و یچگری ی ھۆک[ 
 ؟  ل جی تۆ  تخوهک ھی دەدا [ 
  

  باخان ؟ و نه بهک یوانه یناه
                ن چراخان ؟ مهحن چهسه رۆ نهک که

 ؟ دا باغاننو   بهک ینگده ی[سۆز
 ؟ ستان وەکوو تۆمرگ ک چراخان دەکا[ 
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 ؟ یخت گوڵ، مهدره یپا  نۆشۆ نهک
                 ی ؟نگ نهئاھه رۆ بهک گۆش بده

 ؟  اهیپل باغاندا پ دەکا  ک[
 شمشاڵ ؟ یوابۆ نه دەدرێ گوێ ک[ 
  

   زم رۆ عههک بکباخ  یماشاته یپه
                   زم ؟وئاباد) ک بگۆ بهسره(خهنه

 ؟ھنگاو دەن  کنو باخ،  یری[بۆ سه
  ک بزم گ ب ؟ وئاباد)سرهخه( [له 
  

   بنوازۆ سازانکرێ ب پهیموتر
                           ی ڕازان ؟ڕزه رۆ فیکر بهک بده

 تارێ ؟  لهکن بۆ ش بژه[چاوه
 ارێ ؟ی یبۆ ڕاز هک بگرێ گوچک[ 
  

وهگو بکھار ن رۆ بۆ ؟هک       
                       م ڕۆ !یانه ی وهختم وهبه ھانا وه

 ؟چ کس ھبمژێ ن گو یرامه[به
 ! ماوم ڕۆخت مام ، ب به [ ھاوار به 
 

   ڕهک  رۆهک گۆش بکزم به یناه
               ر ؟نزهت مهوهتۆی خه ک نیشۆ نه

    ؟ ک خۆش کا یکگوچدەر  یزمبه ی[ناه
 ؟  ودەمیت دەکات دا ھاییاینته  لهک[ 
 
      ش بۆ؟ارز)هک( نه یزم شاد بهک

        ش بۆ ؟ رز)هشت (باوهوای گوگهک ھه
 ؟ تیشاد یزمبهھاو دا)ارزهک(  لهک[
 ؟ ھاوڕی گڕانت ز) (باوره  لهک[ 
  

     بچوون بۆ یت دانازرهحه ئومد وه
                    رێ ناکامیت دنیا نگوون بۆپه

 زدان هی یتوانابه یزانا [ داوام له 
  جیھان سار، نوقمه یتامکنا ی[پاش 
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  نات خامهیخه یۆرباک)! ستووره(مه
           ن ند و دامهبه ستاخ وهوت دهسرهخه
 ات خاوهی، خهور بک! ستووره[مه

 ند و داوهنو به یستهوت بهسره[خه 
  
 

          **** 
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                     ش !ک نازم بکتر یئ
  
  ڕازم ! یسم، ھامازهکدات بام، یف

                                     کشۆ نازم ؟!ئیتر ک چون تۆ مه
 مانم ڕاز، ھاودهکسم ردت بم،رگهسه[به 
 ش نازم ؟!کبوەک خۆت  کتر ی[ ئ 
  

 نھارهر نهگهل ، ئهیر لهت ئهوحهنهێ په
                            نگوفتاره ر نهقالم ھهتووتی مه

 ڕۆژه چ   و،شه  رگت چمه ینی[بۆ ش
 ڕەوانم ار،  گوتاریئی تۆ  یسن[بۆ په 
  

   وانم ڕۆسرهو خهسرهواچوو: خهمه
                                   ساحب تاالر و شکۆ و شانم ڕۆ

 سروانم ڕۆخوه یوسرهم: خه[ده
 ۆم ڕۆکن شن تاالر و خاوه[خاوه 
  

  وردسانم ڕۆکندش ور ب ئهبه
                                          نم ڕۆردهی ئهبرێ بشهھوژه

 وردستانم ڕۆک یبور یور[به
 نم ڕۆ ردهن ئهمشه ی[شر

  
 ق و ھۆشم ڕۆف عهدهرێ سهوھهگه
                    م الڵ پۆشم ڕۆخش ، ھهو الڵ بهسرهخه

 قم ڕۆو ئه یمژ یروونده ی[دوڕ 
 رپۆشم ڕۆخش، گوھهربهوھهگه وهسره[خه 
  

       وجووانم ڕۆس نهوڕهھا نهنه
                      وخان ـ م ڕۆسرهخه والی واالجاه

 ڕۆ م تازه ینگشه یهکمامهونه[نه 
 ۆم ڕۆکن شوهاخ یهکۆدارهک[ش
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 ام ، نامرادم ڕۆکجووان نا
                                     دڵ و دادم ڕۆھم و شعور ، عهبا فه

 نامرادم ڕۆ یامکنا ینج[گه 
 رم ڕۆروهدادپه یربژیژ یری[ژ 
 

     نوهر شهئه ر ڕۆ،دار، ئهردهده یونه
                   نوهسرهرێ خهروونم پهی دهناه

 وهان شهیر ڕۆژ، داران، گههیتاز ک[وه 
   وهسرهر بۆ خهم ھه[ھاوار و ناه 
  

  و !سرهداد، بدادم خه یواچوون ھهمه
          سرو!رھادم ، خهی فهباد ونهنج وهڕه
 و !سرهداد، ب دادم خه یم ھهرده[ھه  
 و !سرهڕۆم خهنجهرھاد، ڕهفه یونه [به  
 
 ریزوپ ته یایور دنجه !) نهستووره(مه 

             حریری تهیاگه ن، نهقریرهجای ته نه
 [مستوورە ل ژر جوری ڕۆژگار 

 کوت و ل نووسین بزار گوتن  هل[ 
  
 

                    **** 
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 ت بم کیتار یما یقوربان به

  
  

     تانهی یکیقوربان تار سا خۆم به
                       تیجوور چۆڵ و ورانهو ماوای دهئه
 تکیتار یرد مارگهسه خۆم به ی[وه
 ت ورد و ورانه  یچۆه و وارگه[ئه

  
    نگقش سهنه یزبان الڵ بام ونه جه
          نگ ؟ ور تهقه ن تۆ نهی چی جات گرتهپه

 رد به یخشنه یشنا الڵ بام چهید بر[سه
 نگ ؟ته یبرناو قه رد لهکمات  ی[بۆچ

  
    ورته یستاخت بهن دهردههک کر فهمه

               ور؟نگ سیای قهیارت سه ن وهبیه
  ەردک ندبه یوتۆردوون ئهر گهگه[بۆچ مه

 ؟ تمھاوده بۆت  گۆڕ یشهڕه رده[به
  

 ارانتی اد تۆ جهی یرهک نمه
                                       پرسی حاڵ دۆس جارانت نمه

   ۆنک یارانی تۆ له یهکنا کادی[
 تۆن  ی دۆستانک حواڵ،ئه ی[ناپرس

  
      نردههکت یندانیرگ زا خۆ خان مهی

              نردهت بهیاده فا جهو وه ھدیا عه
 یردووک یندبه رگ لهمه یخان ی[ ده

 یبردوو یادی  له  یان  وەفا و بن ، [
  
      نهیتت نوهل ئامان خهیا مهی

      ن ورت نیه ی وت نهغوسسه یا جه
 هیینومات ن یزووئاره ی[ده 
 یردووک یلیهزۆر ب م یژارهان پهی[ 
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   ور !ده یدهیدام نهکو، سرهانت خهیگ به
     ور !ردوون پ جهنجیر گهستاخ زهده
 !ن دیدەی دەور امکو، سرهانت خهیگ[به
 و یخسیر ! مکر، ژر حوینجزه ب ستس به[ده

 
  نهیجارانت ن یمهمزهالڵ بام زه

                               نبیسات نیشات یارانت نیه
 هیجارانت نا  نگهیور [الڵ بم، ورده

 نییدۆستانت  یسیجلمهمیلی [
  

       سوبح و ئوارت یچکشک یداسه
             سر و تاالرتور قهده ن نهخامۆشه

  ئواران ردهوگهشه یسس ھهھه ینگ[ده
 خامۆش و بدەنگ تکۆشک یورده [له 
  
    تۆ یمار دهسهکهی، وردستانکا شا ی

           ی کۆیۆ چون خاک نهر بهش بهڕیشه
  کموردستانکتۆ ،  یماننه یرم! دوای[م
 هیسار  بواا نوقمهیبرخۆزگ و سد [
  

   ھاروه یرق نهبوارۆش پدا ، به
                      وینۆ ئاسارس لش نهن کهھه

 با دا یوتو لئه یکهیهک[برووس
 تبایدنه تدا یکوارس، شونههکچ یھ [ 
  

     مته لوول بۆ جهند مهماوهده یونه
     مچه وینۆ وهفاش نهیر و سهس سهکه

 بایم تهربهند، سهماوهده یشن[چه 
 نبوایتدا  یران و خۆشی[سه 
  

   ر جام بۆوڕۆ عومرێ بهتا ئه یباق
         یالم بۆ ر واوهو ھهسرهی خهرت بۆ پهشه
 میدڵ بۆت بگر مرم ، بهتا ده رته[شه

 لۆر)کم(فولیزعه یڕشڕوا بۆ عهم ده[ تا ناه
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     رحشهوان مهیق گرۆ دتا خاله
                 رتهشیرین به ) جهستوورهشین (مه

 یخودادیوانی  یو ڕۆژهتا ئه[ھه
 برزتر بواین یریش شینی لهستوور مه ینی[ش
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  میر بگرب ھهتۆ ده یدوا له   
  

    ستت مهنهیمه لوول دڵ جه) مهستووره(مه
      ستده م بهی غهیش توھی ، شیشهجام عه

 سترمهم سهخهۆڵ، دڵ بهک یـ  ستووره[مه
 ستده م بهخه یتاڵ،شوشهبه یمه یاهی[پ 
 

   حا تۆ یستهوانوو، جهر من مهھه
                  الی تۆعل جهبان لهی لهبخاهته

 ردارمبهتۆ خه یستهجه یرد و ئازارده ر من له[ھه
 داتده یچ ر لهبهاقووتت خهی یر لوسه یکسیتم هک[
 

 روون تۆ !ده ینار ئ یوورهک جه یئا
                ھوون تۆ یای دڵ پ جهروج دهمه

 تۆ یروونده یکپ س یوورهک یبسه [ھاوار له
 تۆ یوکبه یناو د یخۆن یپۆالنهو شه[له

  
    ش نۆش تۆینگام عهادێ ھهیگا 

                   ت جۆش تۆینهی مهگا یادێ کووره
 تۆ یو بۆش یخۆش یمردهسه یری[جارجار ب

    تۆ یوکت فهخه یورهکو ئه یادیم دهم [ده
  
     بۆ ین زوخاتۆ ته یافر ونهک

             ت خای بۆی عیشرهباده جامش جه
 تۆ  یبرافر لهکس قنهقه [بووبا به 
 یرخۆشسه یو باده یخۆش ی)ی(مه له یاهیتاڵ با پ[به 
  

    ینرقهمان غهخه یایرده ب جهجهعه
        نی رقهفه تا به  وارم سووگهدههق

 مان خه یایرزه له یاوکر خنی[سه
 مبارو خه ش پۆش پ، ڕه تا بهر ھه[ سه
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      نستهکم شغه ت بهیشاد یقارووره
      نستهده قت بهو ھهسرهرگ خهی مهپه

 : هاوکر شگهمان ئهخه یردبه به  تهکهیمه ی[گۆزه
 اوهک، دت شینانر دهگه ستهدهقت به[ ھه

  
      یرهک یرگت پهجه یشهیر تاتا ڕئه

        ریی کهم تهغه ت بهی میحنهیا واده
  یهکشاڵ یشاڵ ڕیرگت ڕجه یندند به[به

 یهکپ تۆمار  م بهخه یابانیان بی[
  

       نروونت ھوونهم دهغه د نهر سهتۆ ئه
              نتوارێ دوونهئه وره ئی تهبه
 م پخونهخه روونت لهر دهگه[ئه
 وهچه یردوونگه یوشتڕه مه، ئههی وا[به

  
   ھبازێن شهیرین چون تۆ شهیف نیحه

          ی نازێدھۆش ئالوودهشۆخ مه
  

 ف و داخ ن؟! ید حهو خوا، سه یرێ تۆ ب[ئه
 ناز یردهروهتۆی شۆخی شیرین، تۆی په[ 
  
   ا بۆیت جشرهیش عیعه ت جهھهیج کهی

          ش سیا بۆرگهوقات بهئه ستهیوهپه
 یت دوور بشاڕهو به یخۆش یایدن [له
 یوار بده یستهز، بهکرشپۆش و سه[ڕه

 
      ینبا حوورهیزاد، ز یامیتۆ بن

              نینوورهی چ حۆرێ؟ الیق حولله
 شتهیڕوخسار فر یزاده ڤمرۆ  ی[تۆ 
 نوور یرگنو جه یرمانهخه یاوی؟ شکهیشتهی[چ فر 
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 رهکلوهین چون گوڵ جھارهوه یواده
         ریکهعنای دڵ پهشک خاسان، ڕهڕه به

 سا خۆت بنونهگوڵ ده یشنش چهی، تۆھارهبه یمرده[سه
 نمهیخۆش د یجوان یالو خاسان،ئه یچاو یورک [به 
 

     تقامه با بهیز یباید بپۆشه
                  تقیامه تت خزۆ وهی قامهتا په
  خش خۆش نه یکجل به وههکب ت پۆشتههکژن و با[ به

 ستت ھه شنهم چهستان بهھه یڕۆژ ت لههکژنهوو بهک[ تا 
  

    دارۆا نهقا بهیدن یماباق
                        وارۆت مهحمهشادمانی زه جه

 هیین یقاچ بهیفا، ھا ب وهی[ دن 
 بارت ت دهسهحه یشاد یورھه [له 
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 وخان سرهخه یکخوش یبۆ سوتان خانم ستوورهمه ینیش
  
  
 ختمبه ردوون لهگه                  ختمبه وه کلهفه        
 

   ختمبه وه کلهختم، فهبه وه کلهفه
              ختمبه د شانای وهردێ بهدیسان نه

 ختمبه ردوون لهختم، گهبه ردوون له[گه 
 ختمبه یختر تهسه شتهیڕت ھاودفهبه یسان مۆرهی[د 
  

      ختمسۆز زامان سه وه یردئاوه
       ختمھووناو ڕه ردی جهگوڵ گوی که

 وهردمهکنا شهروونت تهده یناسۆر ی[زام
 ردمکن یدڵ گوڵ گو یخوناو رت بهرگ و به[به

  
  یختانم زاناا بهیق سبهته جه

                      م نماناینهو پهرگ نهدیسان مه
 شمڕه یهکختهبه یانگاک به یزا[فر و شاره

 شم به ردهکت تازه یکرگمه یمخه یرهژا[وا په
  

  یردس ئاوهرهم ھهیشاد یۆگاک وه
              ردیتاراج به یشم وهتاع عهمه

 سرهر ھهبه مت خستهیخۆش یانگاک[
 نت بردتا م بوو، بهھه یچ ی[خۆش

  
            ینم پاشایرزامان وه وه کنمه

        راشاینۆ خه وم جهسرهزام خه
 وهردهکنمت پ خۆێ یبر ونههک[ 

  وهردهکنوێ وت لهخوسره یم[خه
  

     ندامن ئهیریر جا شۆخ شھه نه
                 رامت زیبا خهر قامهسنۆبه

 ب کر شونھه ندام لهن ئهیری[ش
بهبه[با و الرێ نجهله رزێ ب 
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       اھین سن خوتهخا رۆزهیف

             ندام ئاھوو نیگاھیل سیم ئهله
 تران قه جهیگرن، ئهیخاڵ ش رۆزهی[پ

 ست مه لهچاوگه و سۆڵ، یسپ  یالی[ له
  

شههکڕندێ د شۆخ ،ھبازێش    
          ی نازێیب ئالوودهراپا ب عهسه

 ش، شۆخ شابازێهکارێ دی[
 ناز و بازێ ب، بهیرتاپا ب عه[سه

  
    یخت شادته ش نهروهبۆ سه شتهین

     شعووف خاتر ئازادیسروور و مهمه
 یخۆشسه یختر تهسه شن لهی[دان 
 ییدڵ ئاوا [دشاد و خۆشحاڵ، به 
  

    ین بایز! تۆ چون من خاتر حهکلهفه
             مگین بای و خه ستهرنگون خوار، خهسه

 یم بروون پ خهخۆم ده کتۆش وهردوون ! [گه 
 یت ، شواو بهکرنخون،شهرشۆڕ، سه[سه 
  
  یم شاناتاه ردێ ب وهچ نه هی

                                       م نمانای ؟نهردێ ب پهچ ده یه
 منت خست یختبه یختته بوو له کهیچ مۆره مه[ئه
 منت نواند و بهبو کندرد و پهچ ده مه[ئه

  
   پم دا ؟ یردچ داوێ ب ئاوه هی

                  ڕم دا ؟ چ خارێ ب کاشتی نه یه
                   

 ؟وههیبوو بۆ منت دانا کچ داو مه[ئه 
 منت چاند؟ یر ڕسه بوو له ککچ دڕ مه[ئه 
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        من ؟ به یچ داخ ب نمانا هی
                         بن ؟  ندی جهشیم چوون کهوهخل دنه

 منت نواند ؟ بوو به کچ داخ مه[ئه 
 ندهکھه وهبنه مت لهیدخۆش یمام[نه 
  

 م هکم بۆ یینایۆر بام، بکچاوان  جه
                               م ؟!چه نی دی وهرگ سوتانم چهمه

 یم داییسۆما دوو چاو، ور بم لهک[
 هیباینیبچاو نه (سوتان)م به یرگ[مه 
 
   نر خراوهسهکهیم یبوورسه یانهی

                                  نیالوهسرین چاوم ماچی سهئه
 اتم بهیقن ی[ما خاپوور بوو کجار 
 الفاوه کروهانم ھهکچاوه ینیسر[ئه 
  

 ۆیمه رگمجه واو نههک یزهک یبۆ
                                        یۆرگم مهبه فت نهدوودێ سیا نه

 لۆر)کروونم (فولده باب دێ لههک یزهک[بۆ 
 رزهرگم بهبه وت لهنه یهکدوو ی[بۆ

 
        گوفتارت یرد نوختهرگهسهخۆم بام وه

                                   ت وینوو دیدارتقیامه ر بهمه
 م و ڕاوژتده یردرگهسه [من به

 نم ڕوخسارتیا بیو دنر لهگه[مه
 
   ن ؟شهیت چسهده یجوز زار سهیئ

                 ن ؟! وم و خویشهر قهر یار، ئهر دۆس و ئهئه
 ؟ تمانهسهده ین چیش [ئستا بجگه 
 وناس؟یان دۆست و دیر خزم ب، گه[ئه 
  

    انتیگ یداین خۆم فر ئدهخدم ھه
                                   دیانت ی الوهنجهو لهفیدای ئه

 ردت بمرگهسه به هیمهر ئهم ھه[خوو و خده
  شتنت بمیڕۆ یمده یو الر نجهو لهئه یدای[ ف 
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  روون وهروون مهزامان ده زووخاو جه
                       روون :اوهی نامت میان می جۆرهبه

 نمیبر پ له یرگجه یزام له وانه[ زووخاو ڕه 
 :هییر زمانم دا جاڕسه ش ناوت بهمجۆرهر به[ھه 
  

      چاوانم سوتان ! یینایماچوون ب
                                ی نازاران باوانم سوتانزوبده

 وو چاوانم، سوتان!ر دھه ییسۆما یم ئه[ ده
 نازداران ، باوانم سوتان  ی[خاسه

  
    م سوتانستهن خهھر تهده یاوای ام نهک

       م سوتانستهڕهردێ کاری نهده جه
 مهکستهخه ستها، جهیدن یهکوهیگهاو نهک به ی[ئه
 م کهخت، سوتانهئازاری سه سیو لههخهی نه[ئه

 
               یدێ نمانان ختت کهبه هک نلهفه
                              داستانان بۆ بۆ واچوون نهمه

 داناوه یت داوهکختهبه یڕ فباز له یردوون[گه 
 انکرۆیچ ۆنهک یهکه[ف و ته 
 

    ستاخز بۆڕه یمات، ڕۆمه یتا واده
                              رتان زز بۆ) پهستوورهیۆ(مهمه

 وهندوو بوونهیز یهکتا ڕۆژه[ھه
 ز بین زیژ متان لهب بۆ خهده ستووره[مه

  
 
 
 
 

                          **** 
 
 
 
 



29 
 

 www.gagesh.com  

 
 ستتمه یانکچاوه یناز گرفتارم به

  
 تتانتفه یستمه یانکچاوه یناز گرفتارم به

 موژگانت یشین یسۆزنهیس یریت ندارم بهیبر
  
 ردمکتت انت غارهکچهیگرم و ئهرچهزولف و په به 

خدانتنهزه یناو چاھ ش خستهیوم بوو ئهکد 
  

 پابۆست موو ھاتوونهمۆ ھهنابا عاشقان ئهجه
 قوربانت ن بههکوژن بمکرموو بمش ھاتم بفهیمن

  
 تۆ یخمزه ر بمرم بهگهبۆ من ئه ور واجبهککشهته
 رشانتپه یاولف یتا م بدروێ بههکفنهکرت شه به

  
 برمر قهسه تهیر بم گههکردنت ئازاد دهوشتن گهک له
 دانتیھشه یمعجه یال بمنژن له جومعه یڕۆژ به

  
 نناده یتحمهت زهامهیق یوشتبتت ڕۆژکس تۆ هک

 جرانتیھ سووتاب له هیایم دنئه من له کر وهگهئه
  

 هیتۆ یهکرگانهر دهبه یکگاھم خاسوجده شهیمھه
 دامانت ستم به بگا دهیش ب ناڕه یب ڕوویقڕه

  
 یئافاق یشھوورخۆ تۆ مه یفادارم وهرت و ھهشه له
 جارانت یلیر ھات مهسهبه یفات بم، چرت و وهشه یدایف
  

 ھرمده یدا نادره یعاشق یکم مۆ لهمن ئهئه
 وانتید موو ھاتوونهعاشق ھه یگندهبه یسمڕه به

  
 رداوه یپادشا یرگاده له هکرێ کشو ستوورهبۆ مه

 وانتیو ئه کۆشک گاتهده یوال یڕوو یڕۆژ یشۆه هک
 
 

                        **** 
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 نمیریش یڕۆح         
  

 هییمۆ وا لوتفت نئه یبۆچ نم لهیریش یڕۆح
 هییانم پم ب سووچم چکچاوه ینایب یوور

  
 هیینسافت نیئ هک، چایریت لم زوباحهب قه

 هییم قاپڕوو بنم له حاهمرم خۆ مهنه هکتا 
  

 ستووهبه یفواره چاوانم خرۆشاوه خون له
 هییانکو  وز و فوارهم حهر ئهسه جارێ ناب بته

  
 هیماو یخا ئاه یلو اهک یانکچاوه

 هییخوناو یهکنجهبۆ په یهکتۆ خرا ب هکگا 
  

 جۆش ھناومه ید یوورهکھا شقت وهیع یئاگر
 هییخۆم ن یایدن ردگم ئاگام لهک یدایشت و شه

  
 لهلزهزه خسته یقوا خه هیستوورهمه ییناه

 هییھا ھاواروه ارهک، گوناھ شرهخۆ حه انهی
 

                       **** 
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  سنه یشار             
  

 سنه یندوهمه یهکجوانه ڕۆه
 منه یئ ارهیت دهکهکخه یمخه

  
 ب کبارهر مهت ھههکهکخه یزمبه
 ب کدارهر تهت ھههکهییو خوش ییشا

  
فتم خهژنه هکدویخۆشھالنه ک 

 یرۆشز پهیرگنن ھهیباخوا نهی
  

 هکماشامن ته یاتیج تۆ خوا له
 هکر حاشا تۆ ھه مهخه یرچھه له

  
 ر دادهیو ئاوکر سهبه ڕهتپه

 ر داندهر بهسهبۆ، بۆ ! وه ده
  

 هکفا سه یانکدا و یشه یماشاته
 هکفا شه یانکو  وه یماشاته

  
 یورد به هکخت برتهسه یماشاته
 یوردک هکچتۆ به یڕاس ر وهگهئه

  
 ورهاشان بهیان گرکباخه یورد
 ورهسه وێ بهله یسیخل! نهی، ئایئا

  
 من  چاوێ ببه وهشهیرمشه به

 دوژمن یریر تبه وتمههکبزا چۆن 
  

 رامکرشار خۆم وا ده بزا چۆن له
 و برام کخوش له وهوتمههکدوور  هک
  

 تنهیمه ناو بزا چۆن ئاوا ھالمه
 تنهین و بهیهکم س ئهده د ئاخ لهئاخ سه
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 ر بسهم وهیدا من چداخۆ لره
 ج ر بمرم لهھه یسهکب  وا وه

  
 تهکهییختدبهبۆ به ی) بگرستووره(مه

 تهکهییخترسهو بۆ سه یشڕه یبۆ ڕۆژ
  
 

 تهکوردسانهکو  بۆ سنه یبگر
 تهکو بۆ ئاسانه بۆ بارگه یبگر

 
 
 
 

          **** 
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 ستوورهشیعری نالی و مه ڕهشه                 
 
 یمامۆستا یزمان له یوردستانک یخانم ستوورهو مه یلنا یعریش ڕهشه یھۆ  

 :وههیی)هکق بۆرهی(سد زڕبه
ڕ و و شه شهکو  قه له وههکهی ان بهکهی ینردهان و ئهکبابانه یوهر ئهبهله «...
ق و دا قش سنه یرور و بهده له کموو ساش ھهیانکرا دا بوون و جافهھه

ان کهی ینردهبوو ئه وه، ئهکخه ینج و ئازارڕه یھۆ بوونهرد و ئهکان ئهیئالخ
)بۆ یل(نا هک وهئه یھۆ بووه مانهوشت و ئهکان یان لیکسهکند دا چهکھرش له
 کستبهھه پارچه به ستوورهمه یان و ئابووبردنکهی ینردهئه یردنکدناوبه
 یهکھۆزه یتا تۆه ستوورهر مهسه بباته انهیوان و ناڕهیریزۆر ناش یکالمارپه
 هکو بستن ئه له یخۆ یبنون و ماف یشیخۆ شنهم چهو به وهاتهکل ب یخو
 : هد

 ساب یح به بهیدسناو و ئهحه هک ستووره[ مه
 تابیو ع کچ ناز و بهمشهوم ئهخه ھات

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

  
  
   ینال یهکعرهیش جو)ه(ھه ستوور، بهمه یمهو 
  

     ینجافه ی، نالینجافه ینال
                  نیجافه تۆ، تۆ که چش وا چوون وه

یتۆ جاف ی[نا یتۆ جاف ی، نا 
 یتۆ جافئه هکت پ بم، ی[ من چ

  
       ینزافهگه ار وهکدن بهچۆن ژه

                 نیر خج پووچی و الفهھه وکهپه
  یراشم ھهده ر، بهاکدبه یژن ک[وه

 هی یکسوونهم چهرم بتگرێ، له[شه
  

    ینقافه یر قولهبه نه یچوون موورو
         نیک عل و نافهستهره دوور له

 (قاف) یهکلووت یبۆ پا یوو مروو ھاتووک[وه
  کپا یزگهڕه له یدووربه یچهک[
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 ی، ب ناف و دووده ینرن ئهارهید

       یی بھوودهرکاو قسهر خهھه بۆیه
 یس و ھۆزن ، ب ئهسهناڕه ارهی[د

 یبھووده یقسه یکیرم خهیبادا هی[بۆ
  

    ۆ؟ک من جه یۆ و راگهک تۆ جه یھه یھه
               کۆ بۆ بهقول چۆن مه ساواچه

 وێ ؟کمن  یوێ و ڕبازک ھات ! تۆ لهی[ھه
 ۆک یکترۆپ گا بهده ینگ نزمهکسا تۆ ب، [ده

  
      پش ر وههیپا بن یردر تۆ مهگهئه

          و پووچی یانی چش ؟ ی بھوودهقسه
 پش رهسا وه، ده یڤر مرۆگه[ئه

 چش؟ ینده یپ و پووچ ناو ی[قسه 
  

    دانیمه ۆ وهین بهردهو مهئه یردمه
              ندانی رهونه لش بشانۆ بهپه
 رچاو بار و بهید هکسهک[مرۆ  

   ار بید یستدا ج ده باتگهخه [له
  
 نهین یبوزوورگ یشانهین نهیئ

                      نئازاتی و سوتورگی نیه ئینه
 هیین یتهیزنامه یشانهین مهتر ئهی[ ئ 

 هیین یو جوامر یتهیئازا یسمڕه مهتر ئهی[ئ
  

    ش جوان بۆقسه هکن ردهو مهر ئهرد ھهمه
        و خوان بۆ سفره رش نهوھهدووڕ و گه

 ڕاوژ خاون ب هکسهک[مرۆ 
 داون دا ب له یروھه[دوڕ و گه

  
    و زۆڵ بۆ تۆ ب توخمه یونه به کنه
         کۆڵ بۆ م نهرمیش ھهک ب شهسهپه
 ن زۆڵ بسهتۆ ناڕه ینهو به ک[نه
 ۆڵ بک له  میدا یرمب شه کسته[په
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  ب پۆ یایدن سار بۆ نهرمهبا شه
             ی تۆ) پهستوورهن(مهسهبه ر ئینهھه

 ان ب پۆیدن زار ب لهرمهسا با شه[ ده 
 تۆ یال یمهر ئهھه سهبه ستووره[مه 
  

    رهکگۆ س گوفتتر وهین ئسهسا وه
                         رھه ر باست چش ماچی وهکۆتاکه

 گوفتگۆت  س بتر بهیئ  سا با[ده
 رهک له ت داوهیتۆ چ وهرههک یورتک[
  
  


