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و موکوریانرهبه   
 

ویزه کش و ماته تاریکه وهشه  
ویوی دار و دهو کوی، کهخه وتهکه  

ک و گون و کوند وشیارنتووته  
و پ کارنشه به ڕۆژ وچانیانه  

وێکهردهی وهرهوهموو جانهو ھهله  
وێالی الیی ده یهنینیش ھهنازه  
پژنگوو ده بای وردهشنه  

 ڕاژنگه پی سپراوه  
لر کهفری سهبه له خوڕ خوڕی ئاوه  

لر کهنگی سهزه هوای تکهخۆش ھه  
مێم دهم دهده وهم پرخهده گ بهسه  
دڕێرخ دهگورگ به وا دیویهخه له  

ی دێر نونی قوڕین قیهسهبۆق له  
ی دێو سیه ژێ تاری شه سیسره  

خونشر دههش کهجار و باره  
کا بدونده سترهئه بانگ له  

و دوورهگێ لهئاگری شوان ده  
، تارای سووره وهبووکی خوی شه  

وینرزن، چ نهچ به سترهشن ئهگه  
وینهوینداری زئه گشتی پت وایه  

گرنست ڕادهھه وهپارزه زۆر به  
گرنچاو داده وهھومدکه به  

 
                ****  

ردێئاسۆ ده له وا تازهمانگ ئه  
ردێی بهسپیلکه وره ھهکۆمه  
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ک منای کزی باب ئاوارهوه  
ڕێ دووبارهگهڕێ بوون وهچاوه  
و پوارهر ئهبهوی مژ لهوا ڕه  

و دیدارهبه وهوون بوونهش و ڕگه  
ونده موو زۆر بهھه پهز و ھهله به  

ونکهون و بێ دوا دهھندێ پشه  
نچن زووی بگهو پیری دهرهگش به  

نکهگری و پش دهخۆشیان ده مانگ له  
ر سووتاوهنی ڕوون و جگهدیمه  

تین و تاوه ئاگری دووری به  
ووخۆشھامز ڕ کی گرتنهک یهیه  
ڕوویا ڕووپۆش ور و لهھه ورییهھه  

ش کردنباوه ل ماچ و لهپاش گه  
ش کردنر بهسهتیشکی زوینی له  
ستران کردڵ ئهگهچاک و خۆشی ده  

وینی جوان کردخۆ و بووکی زه وتهکه  
نونه ونه ئاوی کانیاوێ که  

ت دڵ بزونهدی خۆی داوه  
 

        ****  
چریکنده لبولهکی بوووهشه  

الوک دی گوڵ بستن تا به  
یای خاومخه ستهتۆش ھهئه ده  

ب، زۆر داماوم !ر تۆم نهگهمن ئه  
رێده بمھنه یهژارخانهم ھهله  

رێسه رێ بمگهشت و دهده بمبه  
بام بۆ زین کهست و بردێ شنهده  

یڤ دابین کهھه ڵ خۆت لهگهجم ده  
د اکی موکوریم دێ بهیری خسه  
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گ چووین خۆم و دڵ و تۆش بهتا نه  
ندهبهو مهله وهبنمهرێ ھهسه  
ندهوێ دڵ بهله ش دوورهرچی لهگه  

 
                 ****  

الجان                
 

شتی پشوومھهشتی الجان بهده  
و ڕا تشوومب، لهر ھهرم گهھونه  
م دداریمکهیه بوو النکی ئره  
مباریمتای خهرهبوو سهھه لره  

ندمهکه میهیچاوی کارمامزێ خست  
ندنازی پدام و دڵ و ھۆشمی سه  

وێ ڕشتوومهله فرمسکه ھنده  
وێ ناشتوومهله و ڕازهھندێ له  

خوناو پ خوێ له ر، گۆلهدهبته  
ڕوێ !ر، دڕک و گوی ل دهبه بته  

وگاردرژیی شه وو بهچاوی من ب  
ھاروری بهڵ ھهگهبارانی دهمله  
سترهم و ئهکهمان دیدهڕاده  

م فرهوی کهخه کامی زۆرتر به  
وگره مانکردهده روانهمن و په  

ومن یا ئه ؟گهسووتان به ک له  
ک جوان چاکتر له گ و یار کیه  
وت ڕووناکترکهردهشۆقی یار ده  

ی نژراژوانگه دیم لهژینی شا  
ی دابژراکهبژانگم گه به  

نی الویم گوشتمهی لو تهبۆ بزه  
 بۆ ڕوانین ، زووخاوی چاوم ڕشت
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 نرخی ماچکی دڵ و دینم دا
موو ژینم داھه رخ بهچه مهئه  
ھاتدهژار ڕک نهرچی نازدار و ھهگه  
ھاتدهوار لک نهده ر و کۆنهخمهمه  
یی دیسان زۆرهم گهوی من پئه  
ند جۆرهوین چهستی ئهخششی دهبه  

ردی دی دداران بوومتووشی ده  
مباران بوومی خهشیاوی ناو کۆمه  

ردمنگی زهر سوورم و ڕهچاوی ھه  
ردمی سهناسهرم و ھهدی وا گه  
ری شواومرشت و سهبیری سه  

وین پی داومبوو، پاکی ئهچم نه  
یهھه ژاریم کهھه نج و سامانیگه  

یهمهردهو سهری ئهودای سهسوودی سه  
با واز بنینده ی کورتهکهوهشه  

ھارووژنیندی ھار چیدی نه  
 
 

ماسوێ                
 

ی دڵ بوووارگهھه و کوهماسوو، ئه  
رچ بووگوی سه و نوهجوان له  

وگارانمل شهسهھاالین دهلک ده  
نزای دداران از ، من بهن و بهئه  
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قازیاوێ           
 

نخا خی چۆمی قازیاوێ له  
نڵ منداگهژاندوومی دهشه  

مالم خۆش بوو، بهله منهڕه خانووه  
روامش ھه، ئسته وهڕووخایهلم ده  

 
 

پردی سوور           
 

بیرت ماومپردی سوور ئاخۆ له  
ڕواوم ! راوتده مامی لهنه به  
وی دداران بوویمک ڕهردهسه  
کۆی یاران بوویمه ئواره ر لهسه  
ری تۆور و بهبوو ده ژنهینوان جهھه  
ری تۆی سهسایه زم و خۆشی بوو لهبه  
  بت بزون یهست ھهند و بهبه

شکندت ده ستهو دهبشک ئه  
 
 

ری گردوبهئه  
 

ر گردهوبهله یهردێ ھهبهگه  
تی بۆ من پردهکوردایه ڕوو به  

، کوردیم دناتهچاوی چه دوور له  
، خۆم ڕاھناوهم خوندهده لره  
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 باغی مکایل 
 

؟پم ب باغی مکایل. چۆنی   
؟نگ و بۆنی ڕه کو پشوو بهروهھه  

گیا و دارانت وزهنی سهدیمه  
؟ڵ یارانت گهچۆن ماوی ده ؟چۆنه  

نگزم و ئاھهپ و بهش بۆ گهکهئسته  
؟نگالت کیژ و کوڕی شۆخ و شه دنه  

ڕ و سازدڵ دته ند و بهالوی دبه  
نازکیژی پشتند شل و چاو باز و به  

؟ملن  س لهک و دهسپی یهدڵ و لو چه  
؟تلن رتا دهسهشت و بهباوه دنه  
؟ی و گیان ی ئۆخهگوت ماچ و چپه دته  

وان مل" ڕۆژان و شه "مابۆت ده  
ی تارانیی شینی توهیان قوه  

ک جارانیوهمارۆت و نهدای گه  
ر و فنکی دنبه ر بهوبهباغی ئه  

؟کون  دژ و دڵ به بگانه یان له  
 
 

  زاییداری خه   
 

؟زایی ماوی ژنی خهتووی به داره  
؟ڕی، یان ژاکاویش و دتهر گهھه  
؟سوت ک دته ؟ری ر و سبهبه به  

؟میوانی نوت کوردی خۆماییه  
ر ماوهنواند ھهی تۆی دهکهچاوه  

؟ تیو پ ئاوهکو چاوی ھهر وهھه  
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  او گ  
 

گاو  ج نزمه  سوراوهمه  
خزمکی دوو چاوی کزمه بۆره  

کا پم وایهده خۆی کۆوه ر لهبه  
ر دایهبن سه رمی لهشۆڕشی گه  

 
دار  تاقه  

 
ر بژی داری چاکیدار ھهتاقه  

وی ب باکیگ و دڵ پتهڕه به  
س ناپرسیکه میوان و له زۆر به  

س ناترسیرهته س لهکوو بکهوه  
دکانوحممه به جار و بار بژه  

؟سمکۆ کوان  یهرباز ھهسه گۆڕه  
 
 

 
ھابادشاری مه   
 

رهوه ھابادهوا شاری مه ده  
ره، کنووشی بهتهڕووگه، تهکابه  

ر خۆتا کهسه به و خاکهتۆزێ له  
دنیا تاکه له تۆزی نایابه  

 تۆزی چاوی دی نابینایه
ی سینایهکهکل بوو کله لره  

باد بنیاھچ ج ناوی مه هل  
نونیرز دهموو چاوێ بهبۆ ھه  
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شاری ئازایان    

 
ردیردی و مهبهبی، شاری نهر ھهھه  
ردیشتی ھههھبه نترین پارچهجوا  
ز و النی پنگ و شرانوهڕه  

خون ڕژتنی خون مژ فران جی به  
  رمی بداغ سوتانیشی گهباوه
  وسی سانیڕی غهتپه وهلره

تۆ شخ بابا به گیانی خۆی داوه  
و مابار ئهگهباوی شادی بوو ئه  

ادڕ لیک زادهنات ورگی مهپه له  
گا م لرهجهرگی عهئاگری مه  

نگی سمکۆس تیری تفه گولله  
تۆ کردن کۆ ربازی لهسه للهکه  

بوو ی تۆ، ڕۆهوهی ژینهکۆمه  
ی تۆ بووبوونی بۆ ساندن و تۆه  

وای الی الییھه زوو ڕا به ر لهھه  
ی ئازاییڕچه پت نیشان داوه  

نۆی بوویژگ و خون ، ھزی دڵ و ئهڕه  
ر تۆ بوویر ھهدهن و دنهڕو پهخه  

خوت کردنکیژ و الوانی به  
ترسی مردن ! زان چییهک ده  

لکی گونری پهی خشی سهو کچهئه  
دن گرژی ڕووی دوژمن و ئاگر له  

ننمهم چهی دهبزه ڕۆژی خۆشی که  
ننکهرگ پدهمه یدان بهڕۆژی مه  

رزنن تهکو دیمهر وهکان ھهکوڕه  
رزنربهمین سهکهترسان یهالی نه  
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رای (ژ . ک )ھه     

 
کردی» افژی ، ک«ی ڕێ کۆمهڕاپه  
داون شوردی ی دیلی لهپهچه  

ر ھاتمامی بهنه ت پ لهکهباغه  
ر ھاتکاتی خون ڕشتن و دانی سه  

تکهئا رێرتا بلهسه تا له  
تکهبا فیدای وان بوونهپاه  

 
دانرنهبه وره         

 
بوو زۆری و گزه رچی بهگه تدوژمن  
بوو م قزهو دهش ئهکهبگانه دۆسته  

دی کوڕی کورد ناناسناھوم 
خونمژ ڕاس له زان کهباش ده  

پژا للهکوژا، که خون ڕژا، ڕۆه  
ڕژائابوو نه که خون ڕژان خۆشه  

رزان بوورووی بهسه رزت لهناوی به  
رزان بووم ھههجهعه بۆ گورگ الشه  

 
خشینخۆ به              

 
ڵر چنگوڕی دهبه وهوتیتهرچی کهگه  
  ڵقهچه مت بوونههچ رچی ھندک لهگه

خشیبوو خۆیان بهزۆر کوڕی وات ھه  
خشیشیان گی تۆی پ نهخونی گه  

 گۆڕی پیرۆزی حوسن و قازی
بۆ شانازی یهگهباشترین به  
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وهددانه        

 
رتسه ی ھاتهوهند بی لهچی دمهنه  

رتبه بمرن له یهسی وات ھهزۆر که  
لوێب بۆی دهنهدوژمنت پی وه  

سوێت بۆ دهکهرهنجهکورد خه کوڕه  
وتهھیدان نهخونی شه ئاو نییه  

وتهکهژیان ھه ل لهب و ھهڵ دهھه  
وتنبن گ کهالشی الوانی وه  

وتنناو دڵ خهله مهالی ئ وان له  
ڕگه وهت ھاتهکهر بینا شۆڕشهھه  
ڕڵ تهمی پاشهجهوی بوو عهرنهسه  
ر دامابهرمی لهرم چهنجهخه  

ری ڕاماخونی خۆی الش و سه  
ڕی ناب ھه وهگیر دتهوا به  

، دهی بیکهکهرچی دهو ھه مکوژهمه  
ۆرشی شفرگه کرێ لهم دهوا ته  

گۆڕی کۆرش وهتاوی دا و بچته  
می بگانهده واری لهکورده  
ک سندانهوه تریاک نییه شیره  

خوردێتۆی پ دهئه وی الی وایهئه  
م دا بکرێدهوی بهتا بده  
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 خۆشی دوا ڕۆژ
 

س پیسانی دههخون الچ پهبا به  
  دیسانئا رهو سهک لهشهده

ڵ کا ھهئا یهکوردت ھه الوه  
ڵ کاسی تکهیی ناش دهالوه  
ستیمی ژر دهوێ تۆز و تهڕهده  
ستیربههس کیهشبهیگرین ڕهده  

کرێری پ شۆڕ دهپیس و چاو شۆڕ سه  
کرێری پ گۆڕ دهگوڕی داگیرکه  

ندترد و ڕهالوی ئازا و کوڕ و مه  
ندتم و لو قهدهزۆر کچی گوبه  

ندهسا گۆوهده هس لشان ده شان به  
ندهو مه ندهشه وهک دنهڕکی یه  

رزهبووله ،ویزه ن بهیدهده که ،پ  
رزهو بهرن لهلهلیمۆ ده ردهزه  

پنتهوا دا ده مهو دهگ ئهسه گۆڕه  
پنحه ئیتر لت نه وییهوی زهتا زه  

 
 خۆم چۆنم

 
پرسی چۆنم !ده ب تۆ کهمن به  

برینی کۆنم ن دایهشهته له  
ژیانم زیزم باالت له دوور له  

الی پاییزمگه سیس و بابرده  
ت دوورنچاوگه له کانم کهچاوه  

ری کومی کچانت سوورنک سهوه  
شمرگی ڕهزیان جهنگی خاڵ و کهڕه  
شمله ریان کز و باریکهمهک کهوه  
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ردردنی زهک گهوه نه ردهنگ و ڕووم زهڕه  
ردو ھی دهم، ئهئه ردییهردی بگهزه  
بار ، تۆزێ ژیانم پوهش بهله  
باری لوم* ک لکهو وه لکه له  
ڕۆژم ڕۆژه وم و نهشه وهشه نه  

* رکۆژهگری به دڵ بوومه داخ له  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر سهبه کهیههک پهو وه رین نزیکهو وه وتنکه و له ر لکهسه*گیانم له
.ر لوم نیشتووهسهله زانن باره، وا دهوهلومه  
و نایبینی و زۆر  سنگ نزیکه له که، م خهر سنگ و یهی سهک دوگمه* وه

.رگی کون کونهو جه یهوهداخهبه  
...................................... 

 
!تۆ چۆن ماوی   

 
؟نت ر و کۆده چۆنه ؟چۆنی تۆ  

؟نت رز و خ و خۆنی بهدیمه  
گراوی خۆمن موو ال کۆنهھه  
م و زینن بۆ منمی بچارهمه  

؟ ردهی بگهی قۆرغ شنهکهسروه  
؟ردهبۆ تۆ! سه ی منهناسهک ھهوه  
رمهر وا گهکی شوان، دی ھهڕهگه  

رمهه، یان چاو نیهر ھهقی ھهچاو ڕه  
؟ر شۆرهرماوی شوجاع ھهئاوی گه  

* ؟نگۆرهر لهسه یهوی جژنان ھهشه  
؟بدرێ پشکش که دیاری شایانه  

روشمی شادهلهتور و کاھوو، که  
؟کاده ئاواره یی یادێ لهڕزگه  

؟کاده ردی دالن چارهوی دهولهمه  
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رهور و بهو دهله یهکیش ھهیهنوژگه  
رهکه لکهالی سهستانی مهباغ و ب  

م یادی جوانی خر بکهماه  
تۆ کرد، کور ب منی لهس ئهر کهھه  

مودهرم بوو ئهسه ری باو لهسبه  
مو دهرم بوو، ئهبه باغی شادی له  

س و خوشک و برامکه دوور خرام وا له  
چرام وم، دوورهشه گژی تاریکه  

؟ر چاکههھ ؟کات چ دهسووره خاه  
ڕکی خاکه وتووهیا خۆ داکه  

نگاوهخون ڕه ھری بهقای نهخانه  
ی ماوهگه، بهھیدان بووهڕی شه  
بانگ ئاوازی شخ قادره گوم له  

د شانازیسه به لی کوردهبۆ گه  
نچهدت ڕانه سداره ر بهبه  

ندهژیانت ده ن بمرهبۆ وته  
؟ساغامان باوتی ھهمزگه چۆنه  

؟ر وا مانر و تووی، ھهر سبهتات و به  
؟خوننق دهفه و سایهکو ئهوه   

؟ن دننما له قنهکو من دهوه  
بوو مهن ژینی منای گهده که  
بوو مهم ئهپ و گاتهج گه مهودهئه  
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مهردهو سهی ئهگاته     
 

وزیوخۆال گه رقووت و لهخواس و سه  
شیوستی قهده ل بوو بهی چووی پهپیت  

و چگ و پک گگه، شهوغییه، تهئیوھییه  
تکاندم تک تکلیکی زاری ده  

زیمبهدهوێ ھهلر و له لووکک ھهوه  
زیمڕهی وهبۆ چاره سواپ و شیشۆقه  

ڕ بووڕمهڵ مهاوقم  یار و ھهزرهمه  
ڕ بووکی ڕاو و شهکانیم چهقۆچه  
گشت به ل و ئاورۆچکهنزهی و حهخازه  
پشت ری سووری بهڕاکردن و کهتۆپه  

لهشهنگهیان ھه قهق تهال تهیان مه  
لهپه ، ڕۆیی بهلهو ھهبوو ئه جژنه  

وری خۆماده غز و سووڕدانی بهجه  
خولکم بۆ ما رخهموو چهو ھهله  

سده گۆچان به تهوا بوومه تازه  
سرهی مهحولله وهدی دتهلم وه  

و بوومیای شهخه ڕۆژێ ماندوو به  
و بوومم ب خهمهزم و گهر بهبهو لهشه  

ورازانر ھهسهله چوق که ڕزه  
 یاری برژانگی منن ھاوڕازان *
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کانیک و جوانهڕهدیسان گه  
 

م شی تۆمووان بهزۆرتری ھه» رخێ سه«  
ۆمشی تی باوهکهیکی خهکۆرپه  

کی ، لم دانا پممین جیهکهیه  
ومتهوم یان نهکوڕی خۆتم بته  

بووین پیدانه»  قوبه«کی ڕهگه  
دافایی تیوه ر و شونهب سه  

کی ڕستشیهناز تهبه شیرنک لره  
و خستبرهی لهکهنهشیرنی کوکه  

نشتی گۆریھهبه»  نیهرمهک ئهڕهگه«  
ر حۆرینی، ھهکهده ر الیهھه ڕوو له  

ش و چاو شینک بوونمک چاو ڕهردهسه  
زیو تینک بوونرگی تهبۆ سی جه  

وییهدڵ و چاوم له» رپلوسک سه«  
وییهوی ئاسکی کهو ڕه گهرهبه  

کهرهشتت گهھهزمی بهر بهسۆفی گه  
کهڕهم گهئه ره، وهتوژێ باوژه  

ئوارانچن دن و ده» الپش قه«   
شان نازداران له مل تونگه س لهده  

ڕییهو پهی له»نسهاجی حهح«تاخی  
ڕییه، دڵ تهرویشکی نییهجی سهحه  

ج وهڕێ زووی دننهرگهم وهخهدبه  
جحه چنهج دهله ماچ خره رمهگه  
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کهناو بازاڕه  
ردهژار دیتنی بازار دهبۆ ھه  

ردهسی ل بهده واالیه س کهده  
لسهبخون تر و ته تۆ بی، تازه  

لشهمهبابی حهچای عیمادیش و که  
ردن !روا مهھه که کی بازاڕهخه  

ردن!دوژمن به ر دۆست و لهگوی به  
قنچهیدان دهمه چاخی دژواری له  

قن!تهک و تکا دهرازووی یهتای ته  
شی خۆن گاهکهده بگانه ر بهھه  
ی بھۆش ! *ماتهته رتیپهردی سهده  

 
ن ستبه  
ستنم بهده له یرکهسه ده  

ستنمنت نه ستک لهمه دیده  
م ئاو دننچه ژاالنی لهچاوکه  

ڕفننن دهجادون و د م بهده  
ر چینه، کراس ھهپچینه پرچه  

ڕی ئامینه له ر نزای گیانهھه  
 

 چوار چرا
نگمببیسی ده نگها ڕهچوارچر  
نگمواخوای جهھه ر تزهسه وام له  

وێ ئاشتیخوازرگی دهشخورا و مهبه  
ب بیور و پواز گری دار ناشک به  

خه، ئیتر گوێ ھهستهتۆزێ ڕاوه  
خهم وخۆی ھهجهوی عهکه ڕاخه  

داری تۆه وهقنینهچهده  
  ڕێ بۆ کۆهپهشاخی شاخدار ده
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انکی جوولهوچهک   
ین نامهکۆالنی جووان که ڕوو له  

ییامهری خهوهمووی بیرهھه له  
مهخه دی پ له چووهوی تی نهئه  
مهب: پرچ و دهنگ و تارکی ھهته  
فرۆشنی دهمه که (جوو)انه و کچهئه  

فرۆشنی دهمه به نازی چاوانه  
 

؟ین جا چبکه  
 

م بنمریه»  مامل«وار ھه له  
ڕژنشیر نه ئارامی که ھند به  

دابی بباس به چارۆکه جوانه  
نک تر ب کراسڕی مش تهپه له  
نگی خۆشنای دهپه نگی خۆش بتهڕه  

می خۆش بیر و ھۆششت و شوورن ده  
ویکی من و ئاوازی ئهستهبه  

وڕازی دخوازی من و سازی ئه  
یکێست مهده له رگرین بادهوه  

ند دێبین چه ستانهخۆش و مه  
 

کهستهبه  
 

ویرتۆپی زهھاباد گوی سهی مهئه  
ویکهر دڵ دهبهر جوان وهھه زیاد له  

وتۆ ناسیبس جارێ ئهر کهھه  
ب چی دیب !خۆش و جوانتر ده  

تی خواداشھههب ژیا ب له کیه  
الی ل الدا! گرێ کهدهدی ھه  
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نگن !دی بۆ ب دهئه  

 
چییان کانت لهرهر و نووسهھۆنه  
؟ژیان وای تۆ نهھه ر بهتا سه چۆنه  

ک و پسپۆڕی چییهزیره» مین خاه«  
!ڕی وشک و سپییهچاوی سوور و ته  

زوخاڵ یگرت بهده و تۆپی کهتۆپ بوو، ئه  
ماڵ !ته نا بهنم و جۆ چاندنی ھهگه  
جن کاری بهوی دهنا» سیس وزهسه«   

جند و خهم و سیامهی مهنووزه نیوه  
لگه بیفرۆشی به رمان نییهده مهئه  
لزه رچ لهل دهوێ شهردی زۆری دهده  
ر ب تووکهسه و بولبولهئه» ھمن «  

! و نووکه چ جووکه لی نایه چۆنه  
بوو !» ماژینۆ « که و سینگهکوان ئه  

ردا گۆ بووبهیدانی نههم ر لهسه  
زیبه مرووله له کوو بیستوومهوه  

زی !ته یرهرم و گوڕت  سهدی وا گه  
! س و ڕاوی کامهنگی دهکوا تفه  

ئاغای دامه گیری چییهگۆشه  
گرێش دهباوهژنۆ دهو ئه بۆ دژه  
رزی بژی یان بمرێ !ربهسه یان به  

مردنهس بۆی بمرێ ، ر کهنیشتمان ھه  
بردھری نهھیچ به که ر دۆشهشی سهله  
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با بیشلمده  
 

زوخاو و خونم ڕێ دڵ بهلم گه  
برام بدونم : دووره ،دوور با له  
؟رجی من و تۆ کوا وا بوونمه کاکه  

............................................... 
وێر من بکهبه رد و کوهرچی دهھه  

؟وێج منی لهخۆشی بهکو تۆش وه  
ک بووس و دڵ یهبیر و پنووس و ده  

ک بووک چهم یهدهک بوون و بهیهدوانه  
رد بوویالن و بهوینداری تهتۆ ئه  

رد بووین و زی زهردهدژی سای گه  
گۆڕی، گۆڕاییمان بوو نهسوند و په  

ری دای، دۆڕایسه وازی وازی له  
نونده لکو قهبولبولی کورد وه  

نبۆ کوڕی شا بخو زی بب 
رێبوهل و پۆی ھهبای بشک و په  

رێکه بۆ جاشه مهمزهل بکا زهمه  
؟ب من، ھمن  چت کردووه وهئه  

لمن، پمن ت فرهتر و تانه  
یردهو پهخۆت ئهت کرا بدڕی لهنه  
ی !ردهگۆشتاو و پالوێ به س لهده  

ر لۆمیند بههوئه که لم ببووره  
م، تۆش خۆمیکهبۆ خۆمی ده شینه  

بچ ، چوو ڕۆیی چوهش نهکهئسته  
ل و خزم و خۆییناو گه وهرهوه  

رگتا ڕۆژی مهھه لت بژهبۆ گه  
رگن و نان و بهت، ب تمهب منه  

نگی خۆمھاوده و ببه ڕاکه ڕکه  
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نگی خۆمھاوڕه و ببه ب کژ به  
لی بچاران بینمهومل سهبا ده  

ی جاران بینکهه»ژار ھمن ھه«ر ھه  
ر باه، نووسهلهک مهنیشتمان وه  

ل بای شکا، جی چاهر مهھه  
ستهستی بهمه وهوشیار به ده  

ستهخۆ دابه ،دهرمهڕێ و شون به  
 
 
 

ینشتک بکهگه  
 

ی سوره، نوژگهوهژر ببیهرهبه  
چووم بمبوورهنه ، کهالی لنزۆر مه  

ک زل جاشهیه الیانهو مهله  
ش الشهپنج شه و چاوی له لهرتهخه  

ریوهجی بیره یه»دارۆغه«تاخی   
ریور و بهڕێ دهگهوستاش دهبیر ئه  

مودهوو ئهمابنه ترسی دارۆغه  
م!و دهئاوات ژیابوو ئه دڵ به  

ر ئاوا بدی ھه» کۆپین ئاوا «  
ی خوا بوا بوو سپاردهر دزۆ  

رگم ڕاچووجه تیری چاوبازێ له  
ر وا چووشم ھهکهکوشتمی و خونه  
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جیدر داشامهسهله   
وستاوم» دجیمهداشه«ر سهوام له  
، ڕوونن چاوموهش بۆتهگه گیانه  

که نهم دیمهنی ئهب دیده ده  
»کهنهته« گۆمی  له دیاره» باس الله«  

»رغوو یه«و  ببینه» کورتانی مشه«   
ڕ بوونیج تپهدا باری مهبره  

»باغی سیسه« شهو گه دگوشایه  
و چاوی پیسهله و ناوهترسی ئه  

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

شون و بوو ری لهندهسکهئاوی ئه  
خناو و ل بوو و ئاوهکن ئه له  
لی بوانه ه»رمبهکانی مام قه«  

می جژنانهنی جوانی دهدیمه  
رد و سوورهزه ژهو کهژاڵ، ئهپ که  

م دوورهر خه، ھهمهر دهوێ بهچت ده  
!»سپی سحابهئه«کهوزهر سهسه پیره  

؟کپی م بۆیهجهپشلی عه بوویه  
ختی تارانڕێ تههرگتووکی تۆ وه  

جی دداران وهھار ببیهتا به  
نیاز و ڕازه جگه» زانگومبه«   

لی بخوازه رهوه چیت نیازه  
کتر شاد بنیه کورد و ئازادی به  

ر باد بنگ و به دوژمنان ببنه  
گوی ناو باغانه»باغی شخی«  

ر داغانهتوانی جگهیری ھهسه  
بنهھهرک سه ئواره ر لهسه  

م بپسنهخه وهر بگرهسهژین وه  
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 واییما  
 

ر دنیا بسه ھا شارێ لهچۆن وه  
مانگ ئاوا ب  دێ کهایخه به  

ھومدی دیدار ھاباد بهسا مه  
ئازا و ڕزگار ت بینمهتاکو ده  

 
 

وینرکهشار ده لهبا   
 

»زاوا و بووک «بیر  وهتم دنهداوه  
ی تۆڕ و ب تووکری ھمنک سهوه  

»شیالناوێ«  رهوه» الچین «لره  
بمنین تاوێ النمانه کۆنه  

زیبهدهژار ھهشایی ھمن بوو ھه  
زیرگی تهسی و جهده کی ھاتهدۆیه  

 
وانانساره  

 
ن خۆش ئاژۆنمهساروانانی ته  
و کۆن ر تازهبه نهیدهب وچان ده  

دت بۆ الدێ»  وانانهساره«  
یادی یادێ ! یهدتا ھه ھیچ له  

نگ و شل بووش و شهمامی گهنه به  
و مردن کل بوو !رهکامی بهنه به  

 
 
 



24 
 

 www.gagesh.com  

 
سریبه  

 
سی دز ببهده» سریبه« ت رهو بهله  
قی ماندوو بسهت ئارهرهو سهله  

 
 

ری سوتانسه  
 

کیهشبهڕی ڕهگهر بهھه» قاس ید وهسه«  
کی !*هک و کهکو کو جاران بهوه  

دراوس جوانی خۆشی بۆ تۆیه  
»رمانی ده«و» یی هرمتهقه«دۆستی تۆن   

رینبه» جیدخانی چۆمی مه«کت الیه  
رینموو پ پۆڕ و پهماڵ و قۆپی ھه  

»کاکم« ال بۆ قه له ڕاسپره  
 ب باکم !*! ده ی ماوهھیچ قسه  

ڕی ئاغاو گوندی!کوێ ! شه تهیوهگه  
چلۆن بوو، چن دی ! دنیا که ییرسه  

ڕوین»یمان سوله«و» سوتان«  کۆنه  
ی ب خوین *شت و خوداری خته  

ڕا و بۆ جاشیگهبۆ ڕیش ده کۆسه  
 داشی ھات کلک و سمی تاشی *
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ندئیسا که     
 

ینکه» ندئیساکه«  وباش لهشه باشه  
ینند کهم و لو قهیادی یارکی ده  

کل، لو ئا و بهشاڵ شل، چا  
سی منداده کک بووم بهچۆیله  

 
جان*یدی کاکهسه  

؟یر ھهھه» ھۆالن سه«پیری » جان کاکه«  
؟ یر ھهوای الو و کچۆالن ھهنیاز ڕه  

 
 

و پیررهبه  
مدا ھان ز دهلهڕێ چوونی به گیان له  

»بورھان پیری« ری کشه به وتهکه  
؟ڕۆژت دیوه ؟وهرد بوویهزه مانگه  
منت ناسیوه ر لهتۆ به دیاره  

یاڵ لم الدهدامرک ، خه ده  
بۆ دیتنی پیر ئاماده گیانه  

ر ڕگامانسهله»  کانی دولمانه«  
ی ب ئامانپهب چه ،خۆت بشۆ  

تۆش خاون بهئه ل پاکهج گه  
و داون به سهموو سووچ دهبۆ ھه  

خۆش ڕاببره هو» لووساوکانه« له  
وسی چنۆکا بگرهم نهده س بهده  
گوڵ و گوزاره موو الوهھه له  

و داره ، ئاوه، جوانییه شینییه  
گولکیش بچن پکهدی شت چه  

ڕنب ھشوو نهھۆشی ھه باشه  
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زگومبه   
 

کوو ڕووی پاکانوه زی سپیهگومبه  
ک گیان و دی دپاکانوه پاکه  
کتای تداهیری وھهو گه فهدهسه  

نشای تداھهشه گاھکهباره  
رخی خودا ناسانهمای سه  

شت ھاسانهھهبه دا چوونهبره  
ژاری تژییهشکۆی ھهکه لره  
!چییه ، چاوی لهیهی ھهرچی ئرهھه  

و تیرژه شهگه ڕۆژێ تینی به  
ش و تیشک ڕژهڕۆژێ دینی گه  

خۆڵ و خاکه ی بهو کارتیشکی ئه  
ری ڕووناکهبهم گیان لهشۆقی ئه  

ورهو ج گهله یهل ھهتا ھه گیانه  
ورهج دهکو حهو جاری وهحه بده  

خودا کا ، نزا لهلی بپاڕوه  
ژاران چا کابا گری کاری ھه  

ی دیل بن !تاکهھه کوردی بچاره  
می پ وو پیل بن !تۆق و کۆت ھاوده  

ستاناسان و چرووک و پهنخوا نه  
چیای کوردستان وزن لهس بگهبه  
ژمان ھاکه وری لهیی ھهرزهبه  

سی زۆر ڕامازب و زای ده  
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شیدید ڕهسه     
 

ڕھیدی دتهر گۆڕی شهسه رهوه  
ڕو پهو لهرێ، ئهبه موو دنیا لهھه  
وای زانستیھه پیر به»شی چاوه«  

تن ڕستیخسملی شری ده له  
 

والنا *نورانی و مه     
 

والنایه، مهرانییهنو گۆڕی  
ال نایهوهمهله ورهسی وا گهکه  

 
ر گۆڕی دایک و بابسهله    

م دوو گۆڕهر ئهسهگیان وچان له  
، چاو داچۆڕهڵ بدهخون ھه ده  

سپرانخاک ئه به دای و باب لره  
وران پووی جپه کوو  بوومهپه به  

 
دونمدایک ده         
وگاری درژ گریابوویشه دایه  

نزا و بریا بووی بۆ کوڕت دڵ به  
مامی ساتنه ویست تاکهتهده  
ڕۆژی تات ری شیرن ب لهبه  

ریاو به روده گوڵ و لک بلک به  
ریابن سبه له یقت بسئاره  
ئاواتی دت وهژر خاکه برته  

لکی گوترین پهو وهھارت بور بهھه  
تی پ سۆکهو زوخاوی ده ئاه  

تبان گکۆکه ڕون لهدڕوو ده  
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بابم مهکهڕوو ده  
کوو تۆ وابم، نیازت بوو وهباوه  

رز، بۆ خوا بمپه جیھان دووره له  
پرسیوه متۆ ندی لهپت وتووم چه  

، خودات ناسیوهنیشتمان دۆست به  
ران بسێژارچی فرمسکی ھهھه  

کێشت دهھهبۆ دوا ڕۆژی به  
ڕوانیم، دیله که منیشتمان  

  و ب چیلهرباغی وا خۆش به
رپدا بۆ بهتورکی توڕ توڕی ده  

رپبی ب دهرهوزن  عهگهلی ده  
بن م و ڕیشهجهن عهکوره مشکه  

و تر و من، ئهخوی باغ برسییه  
دم وتهویست، کهده نیشتمانم که  

م باغی گومرژینی بکهبم و په  
ست بربهدرێ و ده وارشی گاه  

ست بست، پ پهری پهداگیرکه س لهبه  
ژارک کوردی ھهدی، وهژارم نهچ ھه  

س زۆردارسرین و سی دهئه چاو به  
نوێرمان خی ب نان دهخوی خه  

ب داس بسوێ !نه خوێ پوه لهگه  
ۆکوڕی کووڕی مه خۆی، ژنی، کیژ و  

ۆھه ی لهرزهله کو جووچک دهوه  
وتنم و جۆ، ڕۆن و خوری و تووتن و نهگه  

وتش و حهری لی شهو به گۆشت و میوه  
الدێ و شاران له رچی داھاتهھه  

غدا، تاران، بهرهنقهئه ھاته بگره  
خون ستی بهده وهیقۆزنهگورج ده  

جونی پ جون دهمو دهنانی پاک به  
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ستیان ببمده ستی من ویستی کهھه  
سرین بسمڕ ئهموو چاوی تهھه له  
خوای دابدڕم کورد دهمهو دهئه  

خوا ژاران بم و نزیک بهالی ھه  
 

رھات !سهچم به       
 

شون ئاواتم وتمهخۆ کهربهسه  
ھاتی ھاتمتۆ تووشی نه دوور له  

کتایهک و حیزی ئابوو تایه  
کر الیهھه مهک بدهرپشک تهسه  

نان زۆره ،مبده خۆی تیخویه  
ف پخۆرهرهفێ نامووس و شهده  
ڵ گرتبنی باخه ستی پانم لهده  

گرتری خۆم ھهم ویست و سهوئاب  
رمدهربهوا دهکه ند ساهچه وهئه  
رمسه چ ھاته گوتن نایه له  

ختۆز ب بایه کوو، وه سووچم ڕوو له  
خردم ڕایهھه یهعاسمان لفه  

الی بووری گری دا ھهر بهھه  
  ی توهکگه له تی خۆشهشووم  خه
رچووک ژنی کوڕنیم دهجوانی وه  

ر چووتی ڕووم خزی بۆ مووی سهسپیه  
ھات الڕیهده بۆ لو که ردهزه  
ت و تاپۆی پیهر ڕوومهسه ڕیهپه  
رهسهر کهس ھه، کهمهونم خهم ڕهخه  
رهدهربهردی دڵ چاری دی دهده  

ومخه ر بتهگهمه ک ئوهخۆشی وه  
ومربکهی لی وهب جگهر ھهگه  
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و بنونب خهچاوی ژیرم ھه  
ی تۆرنڕی نهنونی زبر و ته  

ر لژمدڕک به ش بهرد لهوشک و زه  
و گژم سووڕ ر باد و بهسووک و به  

م باوهر دهبهالشک و لهقانگه  
ریاوهر دهسهالشک و بهیان ته  
ومکهچۆ  ده ی لهوشوا گا به  
ومنهپۆ دهگژاوی شه گا له  

 
ر ماوهھومدم ھه     

 
م ج ماجگه که و جیابوونهله  

وت و ھومدم پ ماشادی داکه  
جمنڕۆ ناڕه ڕۆ بووم و لهنجهڕه  

نجمن گهخاوه هیهتا ھومدم ھ  
ی بدرێماوه که ئاواته دڵ به  
و بکرێت و کوت گهی لهپارچه پارچه  

ستی خویده وهباغی زد بته  
  نار و سویستی کورد بچن ھهده

مام پ گوڵ و چمام بت و نهپ نه  
گوڵ رژینی بهپه پولک ب لهچاو په  

باغا بفێ کیر الیهھه گیان به  
گریان بسێ ب و چاوی به شکهگه  
عاسمانی کورد له لیهھه لهو ھهئه  
مردوێ الی واب نهرکهخۆ سهربهسه  
خاک بسپرێ به وهالی ئوه ش لهله  

س و باب و کاکالی دایک و که خۆشه  
بۆ ڕۆژی ژمار سهسی بکهخواش که  

ژارھه بوورێ لهده وایهر دزۆ  
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کهنی گۆڕستانهدیمه    

! چ گۆڕستانه بوانه گیانه  
ستانهوی چاو مهج وچان و خه  

 شللرهوا پتی دهسوور ئه  
ئاخا لره له ئاکه کۆمه  

سای داراننله ی کهوشهنهو وهئه  
ر شینی گرۆی یاراننشینی سه  

و سامان نجهموو گهخاک و خۆی ھه  
ر بادامان ژ چاوی بادامی له  

 
 

قوقوه یجۆگه  
 

دڵ پی زوخاو و کوه وهالکه  
فنکایی ده ر قوقوهسه رهوه  

ڕووی دڵ داکه ئاوکی به مسته  
و ساکهبین ئهده کیهڕووی ته ڕوو به  

 
قاخانه  

 
ن و چیمرت چیمهقا دار و دهخانه  

ریموهقو بیرهدهمووی ھهھه له  
وشانر و ناوی حهئاوی ، بهتات و   

وشانتا ج که وهمیحابه ر لهھه  
ڕو به و و مافوورهمیچ و بان ، ڕه  

ڕڕعهت، ڕزی چنار و عهکهتووه  
ر و دیوارتوز و دهڕ حهوشک و ته  

و کۆن و خویا و پوارت تازه  



32 
 

 www.gagesh.com  

ردن چ گنبه کانت چ لهژووره  
دن من نوشتهکان. گشتی لهحوجره  

کو پشوو ماوی !اخۆ ئستاش وهد  
 دنیا و دگری پیر و الوی !

الوی دسۆز ! یهھریان ھهپیت و به  
پیری پیرۆز ! یهسۆزی دیان ھه  

بۆ ئاوردوو !» رهعفهجه« جی  ک له  
ی پ نردوو !وهگرێ سهی دهک ھه  

یپهھ چهنه» حاجی «ک وه کیه  
»ی شخه«جگای  فر دن لهک به  

لبوو میکایلی گهھه» سندێ شاپه«  
لزهوهکیش زۆر تهیهجوار گۆشه ڕیشه  

؟ م حای چییهکهنگوڕهمامۆستا مه  
؟ کوو ڕیش سپییهوه» شخی شامی «  

س و دوازهی ده»یدسه« کو ک وه  
؟ ب و چای تازهتووتنی کۆنی ھه  

؟ت چۆن » الزادهکاکی مه» «یار مهمه«  
مانی کۆن  چوو تازه وهک؟موسو  
؟چی لھات» ریک فه«زل پیری  للهکه  

ڕۆکی دھاتگه گزادهشری به  
ق و نان خۆرنفه جی ئمه ک له  

؟من یان زۆرن که ڵ و بۆرهمهته  
ندهازخ س ش مهودهمی ئهھاوده  

؟ن وان ئامادهکه داخوا بۆ ڕاوه  
و سوندی قه یهر ھهو ھهکه خوه  

و خوندیوی شهبۆنی با ھات و که  
ورشک بوونو ده ک و مینهقازیه  

موونلهمریشک و قه و لهھاو دزی شه  
؟ نجهک گه ؟مناڵ کیه ؟پیر کیه  
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؟ نجهک دڵ ڕه ؟پم خۆش بووه کیه  
؟ک خۆیهک وه ؟ ک چووه ؟ ک بووه  
! کوو ئاوی جۆیهچ ژین وهدێ و ده  

 
 
 

دمهشخ محه  
 

پی دشادی یهرکت ھهروهسه  
م ئازادیخه له وت ماوهئه ته  

ی ڕیش سووره»دمهشخ محه« ویست خۆشه  
دنیا دووره خودا یار و له له  

یریای ب پهده له ئاوکه چۆڕه  
یی پ نابهپه کهریایهدی ده  

بیریش پیره جی پیر و به وا له  
زانا ژیره ، بهزان شرهنه له  
بوایهبرای نه د بری ھندهسه  

م کۆگایهبۆ ئه پاک و ب گورگه  
مبۆ تۆزکپه له تووک سپی زیانه  
شبۆزکبا ڕهئابوی ھۆزێ ده  
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ندو دۆی ئاجیکهرهبه  
 

 بووری و خۆی بواردباغی فات مه  
م خواردلک میوهگه ردن ئازاکهگه  

کی باغر دزیهسهگوێ له گوارته دامه  
یاغپه س بهڕا دهگهوان لم دهباغه  

 
         *****  

 
ند پی شۆخ و جوانهفکهڕهوا شه  
ڕوانهبن مهده شخ تووڕه کوڕه  

ندال و ئاجی کهباغی مه جی ده  
ندو به ر سازهھه و بولبوله ر گوهھه  

مامی ساوااغی باخچان و نهب  
مای ئاوا کهوایهن دچۆ  
ووکی خواردرچی گالس و بهھه  
سپاردزاری ئه وساری بهری ھهسه  

ڕمنیسی بهقه هردهسو و مو به  
رمنن ھهوی زۆر تر گز و فت دهئه  
ر بکا چاوی خومار ڕزگاریتگه  

شت ڕبواریتھهبه له وای بزانه  
شتی تهرت تهسه یخهب ترس ب  

قه چۆ تازهمه ت زۆرهنۆبه  
ش بر ئاشی خوراسانهسه چاوگه  
ش بر چاوهسه له ندهو بهئه خۆشه  

کهلهداری مهمه رخهردشی چهگه«   
»کهرهتاری گهقه ئاشی شخ بابه  

ی دارانسایه ر ئاوێ لهده دته  
رانو بۆ ما شهڕهبۆ کۆخه چاره  
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نشهڕهمم کۆخهجهخۆین من عهبا وه  
نسهڕه ماری مژی مژ به نهشگهده  
نگو شت ئاشیھهبه مک ببوهردهسه  

نچ م لهڕا و دهگهزانست ده گیان له  
چی خوی لیهنه»راباد ردهسه«  

ژاریت پیهن باری ھهته به  
ناو باخچک بوو به ه»ند زیز کهعه«م له  

بار و ڕک بوو جوان و بارچاو و له  
کنی بوو الم دایهودام ھهری سهسه  

ڕنیرمم کوشی، سنجووم نهھه کاه  
 

غهرهته  
 

رزهر بهرت ھهخۆشی سه رغهته  
؟ رزهند وهمان چهوهلک جیابوونه  

می ڕابردوویاری ڕاکردوو ده  
کالو بابردوو ر  تۆوهسهوا به  

میری بکهوێ سهمهده النن ! ر لهھه  
مجهری سارمی خون ڕژی عهنگهسه  

وێرگی دهبیر کوڕی کورد مه وهدننه  
وێحیزی بنه ی ناوێ بهرهو سهئه  

رتبه ھارانهبه کارگ و ڕواسه  
رت !سه کوو جاران کوڕ و کچ دنهوه  
چۆنن ! سازن ! کهنجی ئاواییهگه  

ازن !ملی دخو س لهڕن ! دهدته  
وستا پیرن !ئه وساکهجوانی ئه  

من دگیرن ! له الت وایه ھیچ له  
و نوهمام لهنه جوانی جما که  
ری پیری پوهداری دوری به  
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بارت باره وهقیت ماویه تۆ که  
تۆ ڕا دیاره ی جوانی لهمهڕهھه  

تی چواردیوارهریهسه یهباخچه  
بارهی و نۆرهو قه پاش بالغه  

کۆی چاوجوانانش الن و مهڕه کانییه  
می خۆشخوانانده ند و باون لهبه  

یهبن باله زانین ئاوات که  
یهبا سیالوچاکی ده گش له  

 
 

 یادی ددارک
 

م باوی کوڕنیش الچووکهداخه  
وا ھات وا چوو ر نییهتا سهھیچ ھه  
وساھنک دی گرتم ئهچاو شه  

وساوا گیان چهنازی ئهر بهن لهچه  
ت سادهالوێ دڵ و ڕوومه تازه  
ڕام ب بادهگهرخۆش دهستی سهمه  

ڕا بۆ باالگهدیو، چاو دهڕێ نه  
ن ھاالردهگه داوی دداری له  

و دیوهشت لهھهدیاور و به رزهبه  
، کلیلی زیوهداخراوه رکهده  

الم سوراوێله فرمسکه دانه  
تیان ناوێله تهسواه و یهدڵ ھه  

جوانی مبوو سامان جیا لهنه  
تا پی زانی وهش توایهکهجوانییه  

، برژام، ئشاموه، توامهوهمامه  
سی ڕاکشامیی ھات و دهزهبه  

و جیهوام له وهچاوی خۆم کرده  
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 سۆفی پاش مردنی ھیوای پیه
شژاری ب بهردی تاوداری ھهزه  

شی باوهسایه تمهوتاو با و که  
ماچی لوان به ، بووژاوهوهتوانه  
یری سوانسه له ، ژیر بۆوهگیانه  

شیا بوومباوه له ی کهمانهودهئه  
شتا ژیابوومھهبه له مانهئاده  

ی تیشکی چاوشهگه ر کۆمهگوی سه  
کرد بۆنی گوالوی خۆشی دهقهئاره  

ری گۆنای ناسیسوی السوور سه  
واسیل ھهپه دڵ خۆی به اخ لهد  

نگونمیا ھهده می شیرین بوو لهده  
نگینلوی ڕه دادی بوو له باده  

ر السایهسه له م سوورهده خونچه  
ر بۆی نایهھه نگ بووهزۆر دی ته  
ر الجانگرانبهبه تا بھاتایه  

ڕا تیشکی مانگگهر ئاو دهعی سهله  
وگره خسته ویالملی، ئاسک و که  

وردنی کهتۆقی گیرۆیی ڕفاند گه  
ردنی زهردهنای گهپهرزی لهلهز ده  

ردرد و سهبوو، زهتاو و تینکی نه  
ر سینهنگونی سپی سهھه شانه  
ر تا سینهشی سهماشا بهبۆ ته  

و ج فر بام بهی چهپوولهر پهگه  
ترسا کور بار چاو بوو دهبهباڵ له  

ی ئاونگی گهی ناو مهخزۆم پ  
ما بوو لیمۆده شیری خاوی له  

وام چ ئهچ ئاده مکی بدیایهمه  
واھه س لهر کهھه وهیقۆزتهز دهلهبه  
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خستئه»ش الله«الی  ده ی کهنجهالر و له  
ست !رهپهک تاوسی پشووی دهلهک مه  

د و باال بووپرچی پ پچی قه  
مام ھاال بوونه ماری له شهڕه  
ژنۆر ئهتا به وهر نوکهسهر لهھه  
زرۆشی تامهرز و موچکی لهله  

ندیژر پشت به الی ھندێ له جوه  
ندیتوندی و مه ئابووی چوو بوو له  

کلهفی تراوی بهڕان و قهشلکه  
کچهلهپانایا به مۆمی کافوور له  

و دا بووشی ئهله نگ لهتام و ڕه  
زوو واقی تیا وڕ مابووارهئ  

کردبانگی ده گوناه موو الوهھه له  
مردنه چشتوویه یهو میوهرچی لهھه  

ژنهمای به، نه، مارهتاوسه  
شی خۆت بنهبه ن بچنهپم ده  

»؟وم وێ، تۆ خۆشت دهتۆم خوش ده« نگی ده  
ی گومدهرهنا پهپه گیانی کشابووه  

بیستازی نزیک بوونی دهدڵ نی دڵ له  
ویستگوت ، ماچی دهمی نای نازی دهده  

تکاندمی دی دهلوی ئاوی ده  
کاندچهچاوم ده رماوی لهچاوی شه  

من و دیم و دهنی و چاو و چهک ئهوه  
منوان ماچی کهخای ڕووی خۆی ده  

ست بووی مهرامهبه چاو، دڵ به چاو به  
ست بووب ھه گ و خونمشک و ھۆش و ڕه  

رمتا تۆقی سهھه ر پوهبهر لهھه  
رمزووی سارد و گهڕاندا بۆ تهگه له  

ندک و باسک و زهچهو مه نجهپه ناسکه  
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ندکهی ھهردا و ملی تۆبهدینی به  
ف و کۆی الوچاکیژوور چوو کهرهبه  
داون پاکی  وهدوانه وتهکه  

جوانیشتی ھهبه زوان لهڕه بوومه  
تامی ژیانم زانی گوناه له  
و بووریڵ ئهگهله ی کهو ژیانهئه  

ردی دووریخۆشی کرد ئاگری ده  
مودهیای ئهخه پیریش به وام به  

مشون مه کوتم لهسینگ داده ل بهپه  
 
 

غهرهته کاتهدیسان ڕوو ده  
 

یای الویالدرێ تای خه  
داوی خاوی بادرێ باشتره  

کۆی دۆست و دراوت چۆنن! ژ وکه  
شن یان مۆنن!دڵ و ڕووخۆش و گه  

»!مان پیرسه«ملی  زوانهقه ر بهھه  
مانئاسۆگی نه له ژی دوورهڕ دهته  

نیازانڕن بهگهی دهورهده زۆر له  
کن دۆخوازان له ھانکهدۆ به  

خشاوهیاڵ نهخه به که»کۆشکی زارا«   
! اون ماوهد مری لهژدیھای نهھه  

پ و بژونه» میرقازی« شانی  
! ڕن، دژونهگهر لی دهوهزینده  

»رھادی ی فهکهڕهپمه« خۆش بووه  
ری دوژمنی ڕی ئازادی !بۆ سه  

ی کورد،ژینه، کوی لهرغهته  
»گورد ھه«و » فین سه«ھاوڕازی  کۆنه  
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»ساسۆن« و » مازی« و »پرس «و »ئاگری «  
س و کاری تۆنکه»رانی پی«خزمی   

»تۆرۆس «تا پشت وهلۆرستانه له  
»زاگرۆس «ی ماهل زۆرن بنهگه  

زران ساهزاران و ھهکورد ھه  
و ماهژین لهده ردهروهپه سایه  
نا و دژداریبوون، پشت و په ئوه  

دکاریو یار و دژی به نان بده  
نژیانی ئوه تی و مایهپیاوه  
ناو و نیشانی ئوهی نوهمانه  

ڕی تۆفاناگه له»جوودی «کوی   
ر دانار سهسهی نووحی لهکهمییهگه  
خی پشینیانهندی پ بایهپه  
» النی النهته نگانهته کورد له«  
رزنب بزن و ھهزن لی ھهچیای مه«  

»رزن ربهر سهس و ھهزن بۆ کهنابه  
تان خونکارانسه دیتان به ئوه  

ی سوارانو و خرمهو ھهرو بیست ھهزۆ  
»بانیپاڵ «م ده پانی پاڵ داوه  

یاڵخه کوخا به ڕوی ل کردنه  
نفۆنک زهر و زۆر وهندهسکهل ئهگه  

بخۆن م کوردهئه وهڵ بیهدانی ھه  
ک لشاورا وهسهبو ھات بهرهعه  

داو شی فبازی بهی دهزهب به  
خون پاراو بوون بهنگیزی نگی چهچه  

ر ڕاو بوونو سه گهرهالکۆ بهبۆ ھه  
وتکهردهلی سهشه یمور بهجارێ ته  

وتکهر دهڤری بهتیری کوری که  
باس ویستی سم باب کاشاعه  
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لی کورد ق کابن بن ، گهکو له  
زۆر جگا دا نادریش سوڕی له  

خۆی ل بادا وهڕ و گیفهھه به  
رک پو ورانسه ار کهزۆری زۆرد  

درانلو ھه وهملی ورده به  
مارۆی ناومانگه ماڵ داویهزۆر گه  

دناو مانوان بهر ماین و و ئهھه ئمه  
ن زۆرھاتن و چوون زلی زۆر خاوه  

یاڵ و کورد خۆرخه کوردستان گر به  
موو ڕابردنشرت و گوم بوون و ھه  

وردنر ککورد ھه یهر ھهکوردستان ھه  
مووش و تۆزکچه نگهبۆ چه گهبه  

ند گۆڕکوێ چهدی لر و له دته  
 خواردنی کورد و چیای دژواره

م بوارهنگ لهھهچوون فیل و نهرنهده  
ڕو وشتری گه وا مشک و توه تازه  

ڕوهج مۆڵ و گه نهمان بیکهته به  
کوو پشوویانریان ب وهسهخاک به  

رچی جوویانھه وهنهب نھنده  
ی دونووهپه ما کوردهشل نه  
شکنددان ده وا تونده ئسته  

ال و خانان بووینمک خاوی مهردهسه  
می بگانان بووینی دهخۆشه پاروه  

ئاوا بوونه له و تاوهئه ئسته  
الن ڕابوونه شری کرژ نیازی له  

دڕێڵ دهالن ھهپه تۆڕی دیلی له  
ێگورچووی ده شی خواردووهبه کب  

نگیرچی ک و بدهگوت گه دته  
نگیبر و زهت و زهرگهنگی پشمهده  
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والوهب لهرهداد و ھاواری عه  
ڤری تاواوهتینی بۆمبا و که  

بۆ ڕۆژی ڕوون یهبووله مهئه  
ت زیندوونڕۆه که وازیانهبانگه  

ڕووتی باشینکه هبنی خون، دووکه  
ر خۆ ب پشووتسهبۆت بن له با که  

شمڕهگرێ بی چارهم نهمی خهته  
شمبه من دووره یهشۆڕشی کورد ھه  

ری تۆشنگهناو سه وهبنهدان دهئاوه  
وای ڕۆژی خۆشھه به و بهدڵ پته  

دوژمن کوشتن وهکرتهده تازه  
سێ خون ڕشتنر دڵ دهنگی سهژه  

کوو ڕابردووتوهب ئاگرت ھه  
ئاوردووت مهکهالشی دوژمن ده  

ژار نامن ب ناوی ھهڕۆژ ده  
خونڕووت ده سازی ئازادی له  

ی قیت و قۆزغهرهڵ ب تهگهخوات ده  
ژنی ڕزگاری نزیکت پیرۆزجه  

 
 

رگکمهیادی جوانه  
 

تیراوی دڵ ڕهته» د مهپیرمحه«  
و گ ست خونهتوانی دهتۆز و ھه  

رکابرینی ده پ سۆیه گیانه  
رکاچاوم سه خوناوێ له شهگه  

و داونهله یهرگ ھهمهجوانه  
  و خونهبه وهمهخاکی نمدار که

رگی ژیانی من بووگی تۆ و بهجه  
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رم و نیانی من بووری نهوھهگه  
وم پ ناسیڕۆژان ئه ر لهبه  
گژی و کاسی سوڕا بوو به ر لهسه  
نگتر و ناز شواو بوومدڵ ته س لهده  

داماوی پتر داماو بووم زۆر له  
خۆینی گومانا و بوو گیان له  

ن ل بوودیمه رباری بهبواری به  
 داوی ئاوات و ھومدان باریک

ر چوو تاریکر و بهنیبووی سهم تهته  
پاڵکی نازدار و شهرییهپێ پهله  

ڵت و خائاسکی ناسکی شیرین خه  
م و شایی شاندامستگرتهده بوو به  
ڕووی باغی ژیانی ھاندام ڕوو به  

ویی دڵ پتهڕچه رم بوو لهڕابه  
ویکه بوو، ببوهربوونی نهبه وره  

ختمی بهفریشته کیژی تۆ بوو به  
ختمند و کۆی ڕای سهختی کرد کهته  

ژیانم ھاالند تای ژیانی له  
الندمناژیان نه وم بوو لهتا ئه  

شماڕۆژی ڕه ک بوو لهو چرایهشه  
شماناو باوه ختی بدار بوو لهبه  

کاورگی نهبای مهشهی ڕهووکهھژه  
کباد و خاویه وهی کردهکهگشته  

گوی بولبولی دڵ ری سوورهوهھه  
جی چۆی چ له شینی بۆ ماوه  

سووتا بایده روانهپه تازه  
مای مایوقی شهھات شهبای نه  

وتنژار ڕک کهختی ھهڵ بهگهر لهای  
وتنخاکا خه من چوون و له دوور له  
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وهخوا بژاردیه  

 
ی خۆشی ناردزهبه ورهرچی خوای گهگه  
ردوون چ بوو تاوانی بژارد ڕی گهگه  
رمان کردمریی دهردی ب ھاوسهده  
رمان کردمری نههنی بدقهڕه  

نامپه کی خۆی خستهریهجوانترین په  
مامنهو تازه گوه باغی شادیم له  

ر ڕمسه دته که موو کۆسپهو ھهئه  
ر و پمپچن سهی دهموو داوهو ھهئه  
یچژممن ده موو تاییهو ھهئه  
یژممن ده شک و خودان کهئه  
بایر شاسه وهخۆم خسته رکهھه  
تیم دامایکهرگی ژان و شهبه  
و کزی زۆری بن ژارهند پهچه  
مدونو دهئه کی نامن کهیه  

بێچاوم دهده رمی کهچاوی نه  
سێنگ و فرمسکی دڵ و چاو دهژه  

توان پژهسی ھه، دهدینی ودمه  
برین ساڕژه کۆنه یهتا ھه  
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شو حاهبه  
 

دێ وهیانهموکر تا با له ھشته  
دێ وهالی گیانهبه ردانهنیازی سه  

و ناوهسوی ئه ورتن لهدڵ ده  
تیرکی تا جماوه رهسه  

سۆ وه و دتهدهجار و بار خون ده  
تۆ به ھانامه هخون و گ تکه  

دڵ وهخۆت و ئه وهپیری دڵ چاک ئه  
س کهرمان مهده له ئارام به ده  

 
و بۆکانهربه  

 
یاڵ بوانهخه واوو بهس خهبه  

کوو بووکان جوانهشاری بۆکان وه  
مه، چه، گوستانه، باغهیهمشه  

مهده ، کچی خونچهالوی الوالوه  
و دایهدی ئه ئاوی چاوک له  
نایهر ھهبهچاوی قرژای له  

ڕدا فره له مژ ساهمانگ له  
ان ب لرهولهی مهک تریفهوه  

نتۆش بچۆ، گیان و دیش ئاماده  
نترسوو دامان و خۆ پداده  

ربه نهمو نایهجهمار و جرجی عه  
رده نهکونان نایه ترسان له و لهشه  
رز وستاوهبه که یهو قهئه  

ی پیاوهوارگهھه وستاکه دوور له  
ردارهل سهرا و کۆشکی گهر سهسه  

؟ ردارهدار، چ خودا بهربه بۆته  
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وی مان خوی بوونمان و ئهپیاو نه  
ی زی بوونھ و وڕ فری خه  

چه نامووسی فرۆشرا  به کورده  
مه خۆ بوونه گشتی له گای شه  

س دوژمنوی دهکه ی ببوهسهرکهھه  
سی خۆی ق بنویست خزم و کهیهده  

فیو دهکو که دان دران تاکوو له  
ری وانیشی بیکات تاران  سه  

بیرمان ماوهرداری لهوی سهکه  
  قرتاوهری ھهر چی سهسهله که
ر زامانداسهخوژی به سهبه  

موو مانداھه با بنواڕین به  
کوو جاری جارانئاخۆ یاران وه  

پای دیواران ! له و نشینیانهشه  
سارال ڕیشی حهد و قازی مهمجهئه  

سارنجی خهبۆ ڕه ئاخ و کوههک ب  
! بشتی ماوه چۆبینه شره  

! ، کۆی داوهل و کول بووهیان که  
! گوڕه ر بهگوز ھهرهشاھۆی قه پیره  

! که ر ناوهبهم ترسی وهجهیان عه  
مۆ داخوا برای ڕاست ماون !له  

وساون !ما چهخه ماون ، لهیان چه  
رمهو ب چهبۆ کوتکی شکا  کاوه  

رمهبیر کا، شه له خونی الوان که  
و باو بۆوهرهبه ڵ کهگرده مچه  

! یان پچی درا و خاو بۆوه گشته  
لھالنی که له ۆ کل بوون کهھه  

ل ! ر خوانی قهسهله یان چۆنهچینه  
! بیریان ماوه له و ناوهبیری ئه  
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! دراوهھه وهپای ڕازه یان له  
لی بیران له بیریانهھیچ له  

رپی پیران !به له ر چامهنگی سهجه  
شک کونی ڕهوه وهدوومانه ڕۆژ به  

شخونی گه له وهتالنهده الشه  
بۆمبا باران وهفۆکانه له  

ئاگر خاران به رگهک و پشمه  
ڕرمی گی شهی گهو دووکه قهته له  

ڕت کور و کهخوای ترس پشی ھه  
ی تۆپان !ھهڕه نای گرت لهک په  

ب و جاش تۆپانرهت بوون عهکهند سهچه  
ڕگه وهری کورد ھاتهنجهمی خهردهسه  
ڕبی و گۆشتی تهری وشکی دهسه  

بانرهشی سیسی عهخونی پیسی له  
بانبان تیغی ده ی بوو لهگوڕ و فیچقه  

دنمردن کر به باوی بوو گاته  
وتن و ، دوژمن مردنر کهسهکورد وه  

نگر نونی سهسهله بیریان که دته  
نگنگی تفهوان دهالی الیی شه ببوه  

»ڕزان«، »بنی پرس«، »فتدۆی سه«  
ریان بزان !؟به خۆش بوو چۆن بوو له  

ر بارانرچیای شیرن و چای بهسه  
تاوی تاران ! وان تاڵ بوو لهالی ئه  

ند تر و پنوهئه و چاو ئستهس ده  
کنپووشک نه به نگهژار ڕهد ھهسه  
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ینیری جوانی بکهسه  
 

یزانمزی دهلهند بهرچهھه مانگه  
ڕێ تۆزێ تریش بوانملمگه  

بک ماندا ربکشم بهسه  
ت و خانداخه چاو بگم به  

واووی نازنبۆکانی خه کیژه  
ر وازنپاوپووز ڕووتن و پسی  

ن نووستون خاوه که م دیارهمهردهزه  
وتوونرکهکراس ده بۆ پشوودان له  
شیانهر لهسهله پرچی ئاۆز که  

نگ داگری ئاوی ژیانهزهوهشه  
ر تیشکی بدا ڕنونهگهمانگ ئه  

زێ بزونهبا بسک و کهشنه  
ستنواوو مهتا چوی خه لهھه  

ستنھهیان ب رچی بهزایهتا جه  
یری جوانیسه له خۆ ترکه ده   

یاڵ بوانیخه ند بهچه یهڕت ھه  
 

مکهشتک دهتا من گه  
 

ژارم تاوێتا من و گیانی په  
گین چاوێده ورهم دهتۆزێ له  

ی دنقلهداخۆ فه» پهوشته«  
خون پوو دهپه جی ئمه یان له  

چی تاراوهیمان و لهکوا سوله  
! ما با ماوهنه خت و قالیچهته  

ختهت بهڕواه ر بهشخی شخله  
ختهژاران سهختی بۆ ھهربهدووه  
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شون وێ لهکه خوی کو خاسه  
بۆم بخون که دڵ ئاواته به  

و ناوهر لهسهبه پلهری تهڕاوکه  
ی داوهورهده و داوی له ڕهگه له  

 
 

 ماوایی
 

ئاسۆ سووره مههودا کمه گیانه  
ڕمان دووره وهبوورتهبیر نه  

وێر چاو بهبهلیی له ختهوه  
وێکهرده، ڕۆژ دهرهو کۆچهخی شه  

ڕۆژی ڕۆشن به ھومدم کهبه  
مان داپۆشنتیشکی ئازادی خه  

گوڵ و گوزاران ئاشکرا ڕوو به  
س و ڕووی یارانده و بمه وهبمه  

 
            *****  

سپرمخودات ده ی موکریان بهئه  
شکی سورمئه رگرهیادگار وه  

یمرهکۆی بیروهمه ب منیش خۆش به  
ریموهھۆی کوره ج ھشتنهتۆ به  

 
            ******  
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و موکریانرهنگۆک بۆ بهرھهفه  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ژار نوان الجان و سابغ دا ، ھه له : گوندکه(ماسوێ) * ماسوو 

.ر بردووهسهوێ بهمی منداتیی خۆی لهردهسه  
 له ژار زۆر منداڵ بووهنزیک سابغ. ھه : گوندکه(قازیاوا) * قازیاوێ 

، یان داوهھه و گوندهمی ئهر چهسهله خانی ، که واری ماهھه
.ک ڕای بواردووهیهماوه  

ند، ربهدوای لدانی به ، کهھابادهرچۆمی مهدکی سه* پردی سوور: پر  
یان وران کرد.کهپرده  

کی یهیرانگه. سهھابادهنا شاری مهوی پهرسه* باغی مکایل : باغکی سه
. خۆش و دگره  

نگخۆش و ندی دهرمهدی مامل ، ھونهمه* مامل : مامۆستا محه
کی کورد.پیاوچه  

کانیاوک و دارکی تووی  ھاباد ، کهباکوری مه له زایی : کوکه* خه
داون دا بوو. سووری له  

خۆشینی رمانکردنی نهبۆ ده که کی ئاوی گۆگردییهیهرچاوه* گاو : سه
بت، ی کل دهکهرچاوهسه له رکه. ئاوی گاو ھهکهکهبه پست زده

ی گاو رچاوهندین سهھابا دا چهری شاری مهور و بهده رد. لهبه بتهده
.یهھه  

ی شاخی وهداونی خواره له که یهدیمهدار : تاک دارکی کۆن و قه* تاقه
.ر گۆڕکی کۆن شین کراوهسه ھاباد ، لهڕۆژئاوای شاری مه ، لههگرده  
سمایل خانی سمکۆ  ھاباد، کهباکوری شاری مه له حمودکان : گردکه* مه

.  ڕی کردووهکانی ئرانی شهھزه ، دژ بهگرده وهر ئهسه ه، ل
دا  چاڵ کراون.و گردهداونی ئه کانی ھزی ئرانی لهکوژراوه  

ور تی سابغ و دهحکومه ناوبانگ بوو کهمیرکی به* بداغ سوتان : ئه
دا ی سابغ وهدانکردنهئاوه . بداغ سوتان لهری پ سپردراوهوبه
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 وتی سوور و پردی سوور له. سازکردنی مزگهرچاوی بووهورکی بهده
 ، که ی پوی وردی لداوه. بداغ سوتان سکهنمیرهو ئهکانی ئهکاره

.رچووهی سابغ ناوی دهسکه و به (مس) بووه ی کهکهجنسه  
ڕنکی دان و ڕاپهرھهمزینان، سهوسی سانی : شخ عوبدوالھی شه* غه
تا و ھه ڕی کردووهتداریی ئران شهسهده دژ به که ری کردووهڕبه

.وهستاندۆتهست ئران ئهده ی لهراغهنزیک شاری مه  
 

 ولک کهپی قه. شخ بابا بهوساباد بووه* شخ بابا : شخی غه
 وان لهمی تزاری  پیان دابوو ، گوتبویان ئهردهکانی سهڕووسه

خۆیی کوردستان، ربهرگرتنی سهن بۆ وهکهتی دهی دا یارمهکهڕینهپهڕا
کان م روسهن، بهڕ بکهکان شهعوسمانلییه تورکه رجک دژ بهمهبه

کان ھاتن و شخ بابا دا. تورکهتیی پ نهڵ کرد و ھیچ یارمهگهدرۆیان ده
 قزییان گرت و لههدین خانی سیفهردار و سهحسن خانی سهمهو حه

 داریان دان.
. کی ئرانی و خزمی شای ئران بووهیهرکرده: سه لیک زاده* مه

ر شاری سابغ. سه تهھرشی ھناوه وهرکی گرانهشکهله به لکزادهمه
ی که، ھزه لیکزادهر مهسه کاتهوکدا ھرش دهشهسمایلخانی سمکۆ له

کوژرت.ش دهیکزادهلشکنت، مهتک ده  
شاری  دا له 1942سای  رد لهی کهوهی ژیانههی ژ. ک : کۆمه* کۆمه

.سابغ پک ھاتووه  
 

شکری ی لهرماندهگری و فهزیری بهیفی قازی ، وهحسن خانی سهمه* حه
.دار دراوه د لهمهوا قازی محهڵ پشهگهده که  کوردستان بووه  

ندی ربهژر ئاوی به وتۆتهھاباد ، کهمه ک بوو لهۆپییه* قۆرغ : ق
.ناوبانگ بووهھاباد. بای قۆڕغ بهمه  

ی دانیشتوانی زۆربه ، کهھابادهککی شاری مهڕهکی شوانان : گهڕه* گه
ھاتبوون. وهالدکانه له کهڕهو گهئه  

کاری پزشکی  ، کهبادییهھاناوبانگی مهکی بهیهماهق : ناوی بنه* چاوڕه
.ندی و  ئۆرتۆپدیی یان کردووهبهو شکسته  
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 مامکی کۆن بوو لهمامی شوجاعولمولک. حهرماوی شوجاع : حه*گه
ھاباد.مه  

 یانی شاری سابغ ، کهکی ڕزگهڕهگه له وتکهروش : مزگه* شاده
ی کهختهر و درهو دا یخانهوزه. سه یهسارکی خۆشی ھهو حه وشهحه
.ناوبانگهبه  

کانی شاری کۆنه کهڕهگه کک لهییان. یهکی ڕزگهڕهیی : گه* ڕزگه
.دا بووه کهڕهو گهک لهیهژاریش ماوهمای مامۆستا ھه ، که سابغه  

کاریان پزیشکی  ، کهھابادییهکی کۆنی مهیهماهوی : نازناوی بنهوله*مه
ر ئستا دوکتۆرن.کانیان ھه. کوڕهک بووهدنی خهرمان کرو ده  

ھاباد، شاری مه قبران لهکی قوهڕهگه له : چاکک بووه سووره *  خاه
بران قهکی قوهڕهگه . ئستا نهبووه وهرهسهوزش بهرسهدارکی سه

دار. چاک و نه و نه ی ماوهکهناوه  
 شان به ، که مزینانهکانی شهی شخهرهی بههکیھری : تهقای نه* خانه

ھاباد دا.مه له باس ئاغایهوتی ھهشانی مزگه  
 له وهن تورکانهالیه مزینی لهدی شهمهبدولقادر و شخ محه* شخ عه

دار داکران.ڕی ئازادیی کوردستاندا به  
و ژار له، ھهکانی شاری سابغهکهڕهگه کک لهکی خێ : یهڕه* گه

.دایک بووه دا لهکهڕهگه  
فایی، . وهھابادهکانی شاری مهکهڕهگه کک له: یه کی قوبهڕه* گه

.ژیاوه کهڕهو گهزنی کورد لهشاعیری مه  
کی حاجی ڕهال ، گهرپلوسک ، پشت قهنیان ، سهرمهکی ئهڕه* گه
ھابادن.اری مهکانی شکۆنه کهڕهگه نی :  لهسهحه  

.ھاباد بووهی شاری مهدیمهکی قه* عیمادی : ناوی چایچییه  
.ھاباد بووهی شاری مهدیمهکی قهبابچییهل : ناوی کهشه مه* حه  
یر و جگای سه ھاباد بوو کهنکاوکی چۆمی مهستنی چۆم : ته* به

ت و ئاوھنانی ژنان بوو.سیاحه  
کرا. وێ ئای کوردستان ھهمجار لهکهبۆ یه ، کهپانکه* چوارچرا : گۆڕه

دار دا یفی قازییان بهدری قازی و سهوا و سهشدا پشهیدانهو مهر لهھه
 کرد.



53 
 

 www.gagesh.com  

ندی بهمه له می کۆماری کوردستانهردهمین : شاعیرکی سه* خاه
.ھاباد ژیاوهمه  

 ورز، کهته یای زانکۆر و مامۆستیوبیان: نووسهیدیال ئهید عوبه* سه
ند ... ی چاپ ج و سیامهم و زین ، خهک : مهیتی کوردی وهند کتبی بهچه

.کردووه  
ر . ھهبداغ سوتان سازی کردووه که وتی سوور : کۆنترین بینایه* مزگه

.ھابادهوتی جامیعی مهئستا مزگه  
ھابادن.مه کی شاریڕه، کۆپین ئاوا : دوو گه کی دارۆغهڕه* گه  

ت.ری ڕۆژھهبه له ھاباد دایهالشانی مه له جید : ناوی کوکه* داشامه  
ھاباد.مه له باس : ناوی باغکه*الله  

ھاباد.مه کی لهیهی کورتانی : ناوی دارستان و مشه*مشه  
. ھاباد بووهکی خۆشی مهیرانگایه: سه *باغی سیسه  

.ھاباد بووهمه کی کۆنهیرانگایه: سه رانمبه* کانی مام قه  
ھاباد.مه له تگایهو زیاره ی بداغ سوتانهرهی بهزان : گۆڕخانه* گومبه  

 ھاباد کهمه له  یرانگا و باغ و بستانی خۆش بووه* باغی شخی : سه
.ماوهئستا نه  

ھاباد.نزیک مه له * زاوا و بووک : کوکه  
فاتمی  یدزادهسه ژار کهھاباد. دایکی ھهنزیک مه گوندکهوانان : *ساره

.وانان بووهکی ساره، خهمینی نوورانییهدهمهید حهکچی سه  
 ردهزۆر جاران دز و جه ھاباد دا، کهنزیک مه له سری : کوکه* به
.کیان ل ڕووت کردووهخه  

و بورھان  رهمتهجیدخان و قهنوان چۆمی مه له قاس : کوکهید وه* سه
.تهجی زیاره قاس، کهعدی وهناوی سهبه . گۆڕکی لیهدایه  

نازناوی شیعری کاک بوور. که الیهدی قهمجهال ئه* کاک : نیاز مه  
 جید خان بوون، کهندی چۆمی مهمهوه* سوتان و سلمان ئاغا : دوو ده

وون.ی ژ.ک بهدژی کۆمه م دووهئه  
وێ مک لهردهژار سهھه موکریان، که له ند : گوندکه* ئساکه

تی.خوندوویه  
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 چنهکور و کچی الو ده ھۆن ، کهنزیک گوندی سه جان : چاککه* کاکه
خوازن. ری و نیازی ل دهسه  

قای خانه له که دین شخ یوسفی بورھانییهمسه* پیری بورھان : نیاز شه
.ق بووهوێ فهژار لهمک ھهرده. سهند نژراوهفکهرهشه  

قا.خانه ن لهکان دولمان و لوساوکان : دوو جگه  
دوو نازناوی  ناوبانگ، کهخۆشی بهشید : عالم و شاعیر و قسهید ڕه* سه

ھید .ش و شه؛ چاوه بووهھه  
مامی  گ، کهناوبانعیدی کولیجیی عالمی بهسه مهید حه* نورانی : سه

.ژار بووهدایکی ھه  
قشالغ و رهپردی قه که ی شخی بورھانهلیفهالسادقی خهوالنا : مه* مه

والنا خای باوکی و دروستی کردوون. مهسری ئهی بهالتاسیان و ڕگهقه
.ژار بووهھه  

ی ورهگه کوڕه ناونابگی موکریانهکی زۆر بهد : زانایهمه* شخ محه
. یشتووهقا ڕاگهر خانهسهو به ی بورھانهشخ  

ند دا.فکهرهقا و گوندی شهنوان خانه له * باغی فات : باغکه  
قا و گوندی ئاشی گوندا.نوان خانه له گوێ : کوکه * گوارته  

.دایک بووهوێ لهژار  لهباوکی ھه ند : گوندکهفکهره* شه  
راباد رده ، سهقهال ، تازه، ئاشی مهند، خوراسانهال ، ئاجیکه* باغی مه

ی ، نۆبار، عیلماباد ، ره، چواردیوار، قه رباخچه، سه، باغچه غهره، ته
موکریان . ند گوندکن لهش و ئاشی گون : چهڕه کانیه  

و  الی موس، جی گۆڕی شخ ھادییه له ش : شونکی پیرۆزهالله
.کانهدییهئیزه تگایزیاره  

 


