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م !کهنهژیکه یاره  

 
م !کهنهژیکه یاره  

گوم !                   
ت ،کهسته جوانهمه وجی چاوهر نیگای ، مهھه به  
ناو دم ! چتهده  
گوی دم ! ر بهھه  

ت .کهئاگرینه رهی شیعگرف گرفه گرمهگوێ ده  
یکهڕک و پکه شیعره  
ت !کهتاو و تینه به                 

ت !کهوینهنی ئهدیمه ڕوانمهچاوی دڵ ده ر بهھه  
وینمی ..تۆ ! ئه  

ستراوی ژینمی !بهنهھه شیعری تاکو ئسته ڕک و پک ترینه  
فینمی !یای ھهۆی خهتۆ ! ھه  

ت !کهفینهھه ، به وار ھهسه ومهکهر دهھه  
ت !کهڕینهندی تپهوهی ڕهجازیبه به  
یاڵنگی تاوسی خهڕه ندهشیعری بای چه به  
ت ،کهنینهنازه رگی کۆرپهی سروودی مهوهخوندنه به  
تکهنینهنازه رگی کۆرپهمه  

ت !کههسککه سکهته چکهلهال      ده الده الده الده  
 

م !کهویستهخۆشه  
م !کهزیزهم ! گهکهزیزهعه  

ھاری کورت !ی بهکهرگهمهجوانه ڕۆه تاقه  
م !الن و کو و چهی تهکهویستهخۆشه ڕۆه  

م !کهئاو و خیزه کانیاوی پ له تی ، لهزرا ئایهتۆ ! ھه  
تی ،کاتی تونییایه له  
تی ،نیھایه سنوور و ب بف، رزهشنی بیری بهچه به  
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تی !تۆ ! قیامه  
ونمی !وڕهدستن و دفن و خه  

ونمی !مهشقی پاک و خهواونونی عهتۆ ! ته  
ھنمی ! شنی باخی بادهمام ڕاوهل و نهتۆ ! په  

وی گوشت و پست و ئسک و خونمی !تکه  
م !کهخونی خونه  

یمهودهئه بیرتهھیچ وه  
کانیسکهکه ستهمه سکی چاوهکه سکهغزی کهجه وتمهکه که  

سیحر و جوانی تۆ ؟ پ له                                                
کانی تۆ ؟ستهمه ست و سحری سحری چاوهستی مهمه بوومه  

ستی خۆم بی !.ده  
ی تۆ .م نیشانژنی بای شیعری ئای تهبه ستی خۆم بی بهده  

من وستی ئهده کورته بۆیه  
وری عاسمانی مانی تۆ .ھه ر لهبارێ ھهخون ده  

! کهبووکه جوانه  
وێمھهده نووکهر ھهھه  
جی ژوانی تۆ . بمه که  
تکهنینهنازه رگی کۆرپهمه  

ت !کهسکهکه سکهته چکهلهال      ده الده الده الده  
 

مکهھا.. ترووسکه  
وهو شهوقی شیعری شهڕابی شهجامی دڵ پی شه  

تیهندهمه پاکه و نیگایهبه  
م !کهشیعره ، ببیهالکهال ھهی دی پم ھهسهسوهوه  

مکهشیعره ببیه  
ت .کهوری دڵ برووسکهھه ڕۆشنایی خاته تاکه  
یای ناسکیڕی خهھا بی گوپهتا ڕه  
تاسکی هکتاس  

ئاسکی باسکی                
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ت .کهبسکه                            
ت !کهسکهکه سکهته چکهلهال      ده الده الده الده  

 
تاویھهی  1351                                          

 
                    

                                   ****  
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ریای دهئواره  
 

ریا، عاسمانی ده یهئواره  
پۆلی پۆلی عاسینگی شهئاھه  

ھات و چۆ دا ک لهیهماسیگره  
ماسی راوی وردهبۆ ڕاوی ھه  
کو خوحستی وهنه برستی به  

خترسهی سه»شۆڕش«رری سهھرشبه  
مماد موعهسه وی بۆتهریا لهده  
ختدبهتکی بهدییهبهک ئهروهھه  
ستی خودی خۆیربهده ی نیهرچگه  
را کوقه ی بهمی ڕۆهرمی خهته  
ستنر سنووری بهسه وهل ھاتهمه  

رین بختی بهی بهوهتا قوشبوونه  
ستنوه مانهکی زهچه به »شۆڕش«  
رین بله زنی لهک شیعرکی وهوه  
پیتکهلهر په، سه لهپه دانا به نگوستی  کهئه  
مین بده م لهچوو دهسووری ئیسافیل ئه کروهھه  

ـ پیت ـ که شبیھی بهمی تهستهبۆ ئه ک تیرهنو چه  
مین بخشی زهم تر نهر ئستا ، دهھه  ھاکا که  
برسی ... لی بچوولهمه بچاره  

لی دابن بای مه له قی گوللهته کجارهیه  
پ و یاخی مانهزه کی لهیهبهقرهک عهری وهسووڕا سه  

ناخی له ک نرکهر تا پی و یهسه مووچوڕکی له  
کانیمی دوو بچوولهھات و بۆ چرووکی خه  

مانیمزی نهد ڕهبهو ھی ئهرهبه قوشبۆوه  
وانیحری کهر بهسهبه خش بۆوهدوو بای په  

وانیڕه ڕۆیی بهکی زیندوو بوو دهتابۆیه  
ڕگارمی پهی عالهکهرهم حهکدهبۆ یه وستا له  
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خون شونکی ج ھشت ڕۆیشت و له  
می دادهی عهنارهقه می شۆڕشی لهگیانی شه  

می دادهگورچووی قه رگب بوو لهتیرکی جه  
تیی پھشت.سهرمی کوڕی پ حهته  

 
تاویھهی  1356                                                        

 
                       ****  
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 نیشتمان

 
وهپچمهو دهستم شهستی ھهده به  

وهژنمهم ڕۆژ ئهناسهھه سا به  
پردێ م بهکهستم دهبهشیعر و ھه  

وهڕنهپهی پ بنجینهنج و گهگه  
گرێر نهر بتو کارم سهیا خۆ گه  

وهستم و دابمنمهر بوهھه  
ببێوکم ھهبین چ و ئه ستم بهده  
وهر بنمهر باوی سهسه به  
وهستانهش ب ڕۆژی دوا ھهئه  

گۆڕێ ستن لهمردووی گۆڕستان ھه  
وداشه نیوه ستران دهپۆلی ئه  

ستن کۆڕێوری خۆرا ببهده له  
رو ژووری سهرهخوڕ خوڕ ببارێ به  

ێچۆڕدهریایی خون تا ھهده له  
رگیزرگیزا و ھهناش نیشتمان ھه  

دم بگۆڕێ . ت تۆوهبابه له  
 

تاویھهی  1356                                
 
 

                 ****  
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ریاکانده  
 

! وهشه  
نینهی پکهوهشکانه  

ی گرینهوهلکدانه  
مزهک چووزان ، چھا ڕه  

.ردینهبه م دیوارهپشت ئه  
زن دێنگکی دتهڕمبی ئاھه هڕمب  

ستی شعری خون دێی خهخوڕه  
عاسمانی ب سنوورا کان لهسترهئه  
وهوشنهدرهپاکی ئه به  
ررسوڕھنهتی سهسورعه به  

؟! وهکشنهبۆ ؟ بۆ ؟ بۆ لک ده  
ت ،دییهبهستنی ئهبه یشتن بهگه کان لهپۆلهشه  
. وهشکنهده  

ندی بۆ دهبۆ ؟ بۆ ؟ ئه بۆ ؟ بۆ ؟  
؟ ڕاوهگهدنیای تر نه س لهرگیز کهھه  

. وهرێ بنتهبهتا خه  
؟! وهئازادی بژنته  

ر ئیمشۆکهنیا ھهته من به  
وهر مردم و ژیامهزار جار ھهد ھهسه  

وهساز کرام و ڕووخامه  
وهڕامهئاخرین جار ھاوڕی شعرێ گه  

تاسن .کان دهفریشته                             
ھیدک چووزان ، کھا شه  

کوێ ؟ چۆن ؟ ی ؟ لهکه  
گوڵڕی کام سوورهر پهسه له  
خشننهده نهم دیمهخونی خۆی ئه به  
نایناسم کیه ندهرچهھه  
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سووتنست و گیانم دهی ھهکهر یادهھه  
 

                   >><<  
دا ی بارانهوهڕانهسروودی گه هکان لریایهده  

. وهڕانهگه                                                    
ی شعری ھۆمرناسهھه کان بهگوه  

وهژیانه                                                   
وهزار سروود خونرانهھه ر ئیمشۆکهھه  

زارزار ھهزار ھهھشتا ھه  
.زار سروودی دی ماوهھه  
م یاران  !به  

ڕمبی کاتژمری دی پم سروودکه ڕمبه  
رترهسه م سروودانهله ردهزار پهھه  

تیوک چووزان، کھا ھه  
؟ کوێ ؟ چۆن ی ؟ لهکه  
مکۆڕی کام مۆسیقای غه له  
شی ب دایکیاباوه له  
می ببابیاننهھهرمانی جهھه له  

کانیپی فرمسکه پ به  
قوویی دڵ و گیانی له  
  وهخونتهده وچان ب م سروودهئه
نایناسم کیه ندهرچهھه  
سووتن وست و گیانم دهی ھهکهر یادهھه  

. وهکولنتهبرینم ده  
تاویھهی  1358                                          

 
               ****  
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رستیپهنهکۆ  
 

رستمپه و من باده ن باده، نیه رمانهده  
ستمده به یمانهت و پهوهموو خهھه یخانهمه  

رکهده به رکهڕم دهگهڕاب دهشه بۆ چۆڕه  
ستمبهدی بن مهوه ردانهمه س نیهھیچکه  

ڕابشه خۆم کۆنه مهبیرم ھه وهھا.. ھاته  
ستموهدی نهو چی مهفری قهده مهست دهبا ده  

ستهشتکی مه م بهموو دهبینی ھهده س کهرکهھه  
ستممه یهسترهی ئهوهوشانهدره منیش بهئه  

ساقی ! وهبیخونه رهستم وهده یهئاونه  
ستمھه یهری ب ونهوھهوێ گهربکهتا ده  

فرۆشم و من باده ن بادهبازاڕی نیه  
رستم ؟پهمن کۆنه ی، چتی کهمه بهتهر مهگه  

 
تاویھهی  1359                                                   

 
                        ****  
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 داونی نیگار
 

بارێدوو چاوی گیانم خون ده له  
داونت نیگارێ ستم بهم دههقه  
ستھه هزرخشی بهنا پاپۆڕی نهده  
خوارێ چتهو دا دهتاریکایی شه به  

 
                ****  

: رگیراوهئیقبای الھوری وه له  
 

تاریکایی ناوێ گ و تینم له  
تاوێی ھهر ڕیشهسه ڕواوم من له  

ڕینهڕ تپهوپهئه ڕامیشم لهمه  
واوێ .رنابم بۆ ناتهم دهوته  

 
                  ****  

: رگیراوهروینی ئیعتیسامی وهپه له  
 

جاجاووکه یگوت بهمش ده  
شنی چاووکهچه ست و پی تۆ بهده  

فامی مشک پووک !نه جوابی داوه:  
تی دندووکیهک بهلی زیرهمه  

لیل و زاروی زهداوم که با له  
ھری مار.ژه م بهکهتت لدهربهشه  

 
 

             ****  
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 کۆتری دڵ
 

وێرکهشتت بهھهخۆ دی من بوت ن بیشکنی به  
وێرکهنوت ده تم لرهقه ک نیم تا بهیهکاره  

لهو په تاووکه م بهردهوا ھه ساڕهدڵ پی ئه  
وێر کهختهگوئه ئاسایی وه فسانهی ئهکهدیده  

ڕاوی کۆتری دڵ ی ڕا چاوی بازی ھاتهمهو دهله  
وێر کهداوی ھه وتهمام که انهری وم دهئه  

تییدایهزاران تیری ناپهبژینگی ھه دڵ که  
وێر کهی ھهستهده ی وا ھات و دیتم بوومهلهو ھهئه  
، گریا ، گوتی :وهتبینمهی دهکه ی پم گوت کهمهودهئه  

وێرکهوران سهھه و لهمکی کهردهھه دنیابه  
وڕمنوقی شعری شهو یاوی شه وری تاوھه ر لهھه  

وێر کهوھهنو جهبارێ تا دۆپ خون دهخون ده  
داستم خول دهریایی ھهر دهسه له ۆی ئیلھامشاھه  

وێ .ر کهوھهی گهوجی قافیهمه بای وهکوو شابه  
 

تاویھهی  1460                                             
 

                     ****  
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م حری خهبه  
 

مم دهئه ناسه ناسهھه  
کای دهلهم مهحری غهبه له  
میب خهبۆ کوتن ده نه  
کای دهلهبۆ کوتان په نه  
رهس و دهژار و بیکهھه  
رناھومدی لده به  
خۆیگرێ وهده دایه نه  
کای دهلهزووی لهئاره نه  
مخه بووی کیوهبوو نهھه  

مخه دوو چاوی تبیوه  
رێشنی چاوی شایهچه به  
کای دهلهتووزه فوو ده که  
لزهوو غه ڕانهما تهنه  
لزه بۆته ی زرێ یهوهئه  
وێمان و مردنی دهنه  
کای دهلهو زهچاوێ له که  
یهڕاوی گرفهشاپه نه  
یهڕاوی گرمهڕاپه نه  
دبهست بۆ ئهوهڕاده نه  
کا .ی دهلهلزهشنی زهچه نه  

 
تاویھهی  1361                                                     

              ****  
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ڕۆمر دهسه به  
 

ڕۆم.ر دهسه ساقی ! به  
ڕۆم .ر دهسهدا، بهپۆلی و شوعلهر شهسهبه  

ستتمخنکاوی ئاوی چاوی مه  
دا ری تاقهمانی کاتژمر زهسهبه  
داقهپۆلی پۆلی تهر شهسه به  
دا ناسهر ھهسه به  

داھومد و تاسه  
دا راب و کاسهشه  
ڕۆم .ر دهسه به  

ندتمندی بهندی بهدبه  
ندتمبه غان و گوللهقه  
ندتمیرانی چۆن و چهحه  

ندتموهڕبواری ڕێ و ڕه  
ڕۆم .ر دهسه به  

تاویھهی  1362                                      
 
 

                ****  
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ساڕی ئهئاونه  
لبی بریندارمگۆی قه وگانی زولفی دا لهتا چهھه  
و بریندارم وکوترا گری کهدڵ ده وێ ڕۆژوهله  
پناوی ناوی خۆم دانا له ر سروایی چاویسهله  

نو زارم م لهردهھه وهتکته، دهشعر خونی ده  
یانی بگومان زریانی زستانه ردهم سهناسهھه  

وی تارمز شهھابن ، ئهخوشن ، شهک دهیه ک بهسریشکم یه  
زیندانیم شقیا عومرکهندی ئینتیزاری عهبه له  

ی ویم، گرفتارمباره فزێ لهڕی لهم ، چاوهگرفته  
و بیبینمکووینم بهئه یر ڕگهسه ن چوومهمدهعه به  
ش تۆزێ ئاسارمما خۆ بۆ نموونهت نهدیتم قه که  

ڕ و بامشقی بپهشقی مهیری عهیری تهن سهیرهچ سه  
ساڕ و ئیساڕمیی ئهیرتر تا بی ئاونهسه  
درا !ت، بهنگوینی بزهو ب ھهھری ماری گیانی شهژه به  
ی یارمکهی زولفهستهدری خوجهتولقهیلهیری لهغه به  
معلهکر لهو شهھدی ئهشھودی شهھید و شاھید و مهشه  
ئیقرارم ڕۆیان ڕوونهتاوی نوهک ھهکوو ڕۆژ ، وهوه  
ندتبخهی شیرینی لهک خاترهی یهوهسری ژیانهعه له  
دیدارم شقت ھاتهعکا ڕووحی عهتلهسری مهقه له  

یدا نی ؟هر موتاعی بۆچی پی ڕوح موتیعم ، گهکوتم ئه  
ر نارمگهر نوورم ، ئهگهیدا، ئهیدام و ناپهکوتی په  

قدیرمسویری تهم تهرچی ھهموحیتم یا موحاتم ھه  
ڕگارمپه روانهمعا منی پههزی شرکهوری مهده له  

بۆمبارانی کرد ڕوانینی ئاتۆمیت حمانهچ به  
ر پاداری ما شاری دی زارم.سهئاداری له نه  
گوی دما وینی دێ بهنگی پی ئهمی یادی دهسینه  
مبارم .چاوی سیس و خه تک لهعل و دوڕ ، دهله بتهده  

 
تاویھهی  1369                                          
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دی د سای دی دتهسه ێ ، کهرعیبۆ شا  

رتهکو سبه  
ستتھه له خۆر پیشککه  

و ماری سحرتهڕووبار ده  
و قفی شعرته قافیه   

. تهکش قه  
تا قوڕقوشمینهم قهساری ئهحه له  

تهو شین داوه ت شینهداوه  
 ڕگا ماری زولفی لوولی

. تهی ھۆنراوهوهنهھۆنی        
بۆ ناھومدی و نگ و تارهج پت گۆڕکی ته  

یهخشکی فندهیات ڕهخه  
دیو .و نهورهتفن بهده  

 بۆ تۆ باران
ر دۆپکی ھه  

باڕوان کهیهئاونه  
 بۆ ڕوانینی بای ڕووان

وانتهحلیلی ڕهتۆفان ته  
شیدارکهڕی سهوپهئه له  
کانتتۆزی فرمسکی شعره سترهئه  

شیدا .گه ناشکن له                                
ووکهتکی گژهیھات ! پهھه  

تی خنکاندبناسهی ھهشینکه کۆتره  
ھاتی نهرزهلهیھات ! بوومهھه  

 کۆشکی ڕوحتی 
            .ڕماندب  

یھات !یھات ! ھهھه  
ق بیرنهری خووهسمیناری داڕژه  
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دری درھه  
و ڕای شهدری قهھه له  
رز و پۆیینکی بهیهقه  
ریتتی ھونهالقییهستی خهده به  

. دات ڕژتب 
یھات !! ھه یھاتھه  
ستی خۆتده به  
خۆت کوشتبیت و     

                 ناشتب  
تاویی ھه 1372                         یھات !یھات ! ھهھه  
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زار ساهھه  
 

ژنممدا ڕادهناسهی ھهوهجۆالنه مک لهی غهکۆرپه زار ساهھه  
وهخولتهیام دهر گژاوی خهسهمک لهی تهلۆتکه هزار ساھه  
می خۆمموانی خهلهمه زار ساهھه  

ستی خۆمموانی ھهئاشه  
ی ژانموانی خونچهباخه  

ڕی گوڵپه ھۆ .. ناسکتر له  
ونمردی شهی بگهشووشه وشتر لهب خه  

پوولهپه ب ئازارتر له  
ست ترهبهمی تۆ ھهخه  

ی ئاگرهنی گرفهگۆرا  
و و ی خنکاندنی کهقاسپه  

ی سووتانی کۆترهگمه  
برووسکه ڕتر لهھۆ .. تیژپه  

دومتۆ ده له زار ساهھه  
شلره له  
سترهئه خۆر ، له مانگ ، له له  
دومتۆ ده له زار ساهھه  
ینسبه له  
زار سای داھاتووھه له  
ز ورماوهسه زار ساهھه  

ز ورماوهسه                           
. زهرماوهسه                                    
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