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              »ردینهبه وهخه«

                                                                      
، ورووی کهشنی گهچه له  
خسیری زیندانی داری،وی دۆمی یهکه  

ی خرۆشانی باڕیستهبه وزهپی سه  
باری بناریشی تاسهی باوهرهته  
رمی کچانهگون خونی شه پۆلی لهشه  
زاسووکتی ماتی بووکی ڕهر ڕوومهسه له  
ڕوانینی زاوا تینی بتاونبه  
ھاریپشنگی تاوی به رمتر لهگه  
و ژوانرهنگاوی الوی بهھه رمهکوو نهوه  
گیانی کچی جوان وو بهج ژوانی زیند له  
ستی تاراوی دهشهیاوی قه رمهکوو گهوه  
روێریای بلوورینی بهبژونی ده له  
دا ئاودیواری کوا ئه خوڕ خۆ به به  
سوێ.ر ئهسوێ سهر ئهردا سهبه ڵ گاشهگهله  

  
                    ****                
سی دوی کوهتیسی دهکچی نوور قه  

چاوی دی خوی کوا نگوستهئه له  
.ڕوهریا بهو شاری دهرهر، بهو دهرهبه  
کانیرووی ویشک و چاوی سپی چاوهگه  
رووی ڕوونی ئاوهده  
رچاوی ڕوونهبه سترهفانۆسی ئه به  
ڕهی سوهوهریری کهر پی حهبه له  
.و چندراوهشه پۆی مانگه به  
مژینری مژووی لهی بورجی خاپووئه  
وانیزار خشتی ڕۆژ و شهدرزی ھه له  

ریانی دادای پۆلی پهی چپهدۆپه  
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دیمیی قهرگوریشتهنینی کچی سهی پکهئه  
لیکوو بوومهندامی تاپۆی وهئه له  

یانیوڕۆی بهوی دون ئهسنووری شه  
ی قورسی نسیانی ئینسانی الدا.چهپه  

  
                  ****                                     

                                                      
شمای دۆی دڕیوهڕه نگی شمشاهی دهئه  
شاری ی دوورهرهمای دهشه  

ھاری کچی کوردتری بهعه پشووی پ له  
رد و زۆیرووی زهبلوری شووشی گه به  
وی شهوهزو ئاژنی سای زرینگانهنوری زه له  
بیوهی ھهمهمزهخوڕ زه به  
دممهنگوستی پاکی موحهئیعجازی ئه به  
رزا کشاوهڕووی مانگی عه تی نوور بهشه  

ورهھه ھاری بهم بهوی دهی شهی برووسکهترووسکه  
.وی ڕاخوشاوهر عاسمانی زهسه له  
گاتئاوی ئه ر گاز و ڕبازێ وا گازیھه له  

دی دێنازی وهی بهزیزهزاران گهنیازی ھه  
یناسهودمی ھه داری چاکی به وهبووژتهئه  

خات.م بای ئهالونی ده رمهی نهشنه  
 

               ****  
ریاده ر ناوهسهی لهن تاجی زمووتی دووڕگهئه  
پۆله، شهپۆلهر کا، شهتهتا چاو ھهھه  
چوونا وونا لهب له  
ندی بزونی خۆشیربهسه نگهئاھه به  
ئاھاژێ ی سینگی ژینهتاوا ئه ر خۆرهبهله  
نگی خرۆشیده ستانهی: ھانی ھهئه  

گوما له ھارهی بهسروودی خوناوه  
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چۆم شتهر دهجۆبارێ ھه ر شوهھه له  
یشتنریا گهده رینی بهبوای به دمایه له  
ر چووسهم وا بهکهتاراوگه تاریکه له  
ریکیممانی تهزه  

ڕما ئیتر خر و خۆشی له  
  

      ****  
: ھایهوه  
ھیوا کانی به که  
ریاو شاری دهرهستن بهبهو ئهلووزه ھارانهبه  
ھارێر بهڵ ھهگه رگم لهم داخی جهبه  
نی وزهکن سهچهڕائه که  
نی گراناوخه خاکینه له  
:وزهسه ردهم دهم و داخی ئهدما خه له  
وزهنهموو ڕبوارێ وهردی گرانی ھهده که  

  
         ****     

       
ر نووری خۆرابهله  
نوارهکانی شهل کورهگه  

زارنھاواری ھاری درۆزن ھه م بهی دهزنه  
لیسمی بنارنسلیمی سیحر و تهته که  
دان و چارانی چارنھه ویب ھهبه  
ھاریوری بهھیوان بگرمن ھه به  
ھابنڕه  
ردینی غارا.زیندانی به له  
ی دۆڵ و شونتی ڕکهستهمۆی دهستهوی و دهچی ، وا کهکه  
زیونزیو و تهر سامی ڕێ وا بهبهله  
ڵ گۆچی کردن گزنگ،گه له  

پچی نزارا. ن لهواشهچه  
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         ****                                                                                      

           
تا بیری تای گاوێھه  
ڕاوهدما گهبه  
کاری کراوه ردینهبه و ورمهبه م ئاوهکهتا یاد ئهھه  
د مخابنم سهئه  
نتاسهباھۆی به زاران نزای شینهی ھهڕووگه جاخ کهوه  
نناسهست و ھان و ھهی ھهوهبووژنهوه  

بیننبیژووی گاوان ئه که چلۆنه  
دانهو خانهنو چاوی ئه له  
؟پیتی باوه ھی چۆنهله  
ھاریی بهی بالونی میری، خوناوهسۆزه نه  
تووکی برای ڕبواری نه  
نوا، فری ڕاسانی ناکهکاسی خه له  
بریا ئامان و مانا، به له  
نرمانی ناکهشیمانی ھهپه  
گاوی دراوه ردینهبه و گهشی بهی لهھا گهوه  
ماوهی نه، کۆڕژن و حیلهحلکهکه  
شینن شتهو دهله ر گیایهھه که ھایهوه  
رمی شیننرگهرشین و سه، سهردینهبه می ئاوهر ماتهسه له  

 
             ****   
                                                                                               

خسیری خاکنیه و چۆلهله ل گۆلهگه  
ریونی کۆی وهمۆهک چه وهڕوویا گه به  
چنیون،نگی پ ھه، وا تهلی نزهمارۆی زهگه  
ماسی ردهزهرزگی د بهسه نینن بهتی پکهرفهب ده که  

ڵژگهلق و پۆپ و ھه  
نیونور و پشتی تهھا دهوه  
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بکتی چاوهب فرسه که  
ڕشی پاکنڵ عهگه له  

  
          ****                                                                                      

بینموشکی ده ئاوێ به تا جۆگهھه  
وخساری کیژکی کاڵ و مناهی مرگی ڕئه  
،وش و خاهجوانکی پ خه ن جاڕهمهکووزی ته به  
رگی برینم.جه ندارهشهته  
ریارمنی دهگه : دوورهبه  
ژارنکانی ھه : وایهبه  
زانمئه  
پاراوی ئاون بژارن. ی کهوانهئه  
ڕگا، زانم لهئه  
نگ و ژارن.ل ژهترسی گهمه  
سارنقی خهعه و گشتهئه کهم کابه  
کیهر چاوهھه موو ئاوهو ھهناو ئهله  

نگاوی خۆشهباوی ھه  
ندای ڕێ یهزای کۆسپ و کهشاره وهنیا ئهته به  
رزی زرێ یه، ئاواتی بهنزی زێ یهڵ مهوهھه  
ھزیھانی به درهھه زان لهئه  
ژیدان و گھه سکوند و چایهئه له  
رزیژینی که ریایهرشانی دهڕۆی شینی سهپه  
پ بی لهی پیاسهپوی تاسه وێ پ یهپ ناکهزان لهئه  
ستده ست بهوهستان دهوهنه  
خاراوی ئیش و سواوی سوێ ب که  
واوه، کاری ته، داماوهر شون ڕاماوهھهله  
بمن ر بژی و باژوێ، تا بژی تاب ھهزان ئهئه  
.ی ڕووحی ئاوهکهکووله وتنهسره، نهنگاوهھه ناوی بهھه  

 
                        ****  
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نداندووی ڕبه  

 
ندانری دووی ڕبهوهبیره  

ندانو به ستهر بهسه مخاتهده  
ندانی ڕێ نونهڕبه  

رشونهر سهداگیرکه له  
 دوژمنی کورد جی پ لژه

الوژهڕهن گهبا بگی  
 

      ****  
ڕ و پاراوتی تهغمهنه ! بهھۆ ھۆ شوانه  

ردا سووتاوتم و دهخه بلوری له به  
ردی ھهزیزهوتووی گهگیانی خه بارووژنه  

    ردی دهبسه یرانک ، دامرکنهحه سوارۆک به به
 

         ****      
مان ی خهوساوهھۆ ھۆ جوتر! جوتری چه  

مانمان نهج بوو، خهیات نیشتهڕبواری خه خاه  
رزی کرکاریتقی نوچاوانی بهئاره به  

داریتردهکووزی ڕووی ده چناوی ھیوا با شین ب له  
  

       ****  
 

زدانی داون پاکیی یهی کچی جوان ! ئهئه             
                         مناکی لیلی و خهر چوو دیلی و زهسهبه دیالن بگه

وری دارت پچاوهده ی لهوریهو ھهئه  
ماوهم سووڕانی سهده به نهستت ھاوری دهده له  

دێ یان ڕێ لهگهشایی ده  
ئاسۆی گوێ یان ھاتۆته گیان  
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موو مانھه له دیالنه  
ھاوان پیرۆزبایی له  

ھارهدڵ به و زستانهبه  
و سنووران ھاوارهموھه له  
ندانهدوژمنان ڕبه له  

.ندانهی گۆڤهواده بۆ کورد   
 

         ****  
 

ژارهدار و ھهشایی نه  
ردارهژار خۆی سهوجار ھهئه  
ھاری ت زاوهند بهبهمه  
ک کاوهر وهزن ھهمه»قازی«  

پشته ی لهھزی کۆمه  
ودای خاوی ھیوا گشتهھه  

 
       ****  

بن ی زستان دهرینگ چلهقو  
بنکوردستان ده چاویان له  

تاوانشه پۆل گون له به  
م چۆماوانمنن دهخهده  

پیاوان کۆنه له بیستوومه  
ن ناوانی خاوهرگوریشتهسه  
تا خۆشی دیارنخهسه له  
ی زۆردارنکوژه ر زۆرهھه  
ی باپیران وایهزیلهنه  
یهک قهو بۆ مردان وهشه  
شی کوشی بووینو لهی شهوهشه  

نی بووینندان ڕگای تهڕبه  
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رد و ئشده گیانمان خارا به  
پش ڕگای ئازادین گرته  

ورۆز دووریماننه ن ساڵ لهپاش چه  
بوو چرای جمھووریمانھه  

ندێربهندێ با بۆتان بم سهماوهبا بگین زه  
ال و کرکاروجار چینی فهئه  
پار مان بهن خۆزگهت ناقه  
ری ھاویت تۆوی دژیده  
ر بژی ، بژی، بژینجبهڕه  

 
         ****  
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ریامیتۆ ده  
 

ریامیتۆ ده  
ڕوانینی دووچاوی شینی ب بنت به  
ئارامیت خاونیت به به  

ریامی تۆ ده  
و الرت نجهپۆلی لهشه به  
جارت یی جار بهتووڕه به  
ژنیت نگهشه به  
سامیتبه  

ڕ نادیاریوپهشتی ئهتۆ ده  
وتووپ کهبۆ چۆل بی له  

 تاپۆی شاری
ونی خۆشک خهتۆ ڕوح سووکی وه  

ناسهک ھهوه  
 ج ناگری

شنی تاسهتوی شیعرا چه له  
دیاریی جارێ دیار، گاھ نهتۆ تراوکه  

 ھیوای تینوتی ڕبواری
رمیکاتکی گهبی ناو شۆرهتۆ شۆڕه  

وینداراباری ئهگای تاسهر نیبهله  
رمیی نهزیهلک و پۆی که خۆ داپۆشیو به  

ی کیژم ئهبه  
رمی چاو نهئه  
ی ڕق تیژری تۆهنجهی خهئه  
مخانهستهخه مۆ من لهئه  
رخۆسهله وشیارم نه نه  

یهنجهو گهکی بیرم الی ئهالیه  
نیمی برین پکهده به  
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شیله ک پۆیی وهشووره به  
نیته» عسیبه«شیستی ڕهی سووری خون و دهکمهڕگای چه  

کی بیریشم الی تۆالیه  
وشه ک مانگهت وهنیهی ھهنا ئه  
وخهندی چاو بهریای مهنا ده  

گیانم دهرمهگی ئاخ به  
متاسنهنیگای ئاشنای ل کوژراوان مه به  

 خۆم زامارم
خوی توانج به  
وهمسووتنهمه، وهمکولنهمه  
زگیرانمده  خۆزگهمه  

وپشتی ژیانمپاه  
.....!بمردایه  

     ****  
مۆم ئهبه    

ر سات دی دایکھه که   
قرچڵ ئهکوردستان ھه له  
کیهرگهرک، پشمهر بۆمبای سووتنهھه به  

قرچداری چاکک دائه  
کی بیرم الی تۆیهالیه تکوتبایهنه  
ڕۆیهنجهزگیرانت ڕه دهو مه گریمه  
زیزه ردهزه ی لهو زارهبه  
ندی تۆیهی دمهشوه ئارامی که به  
م گوفت و گۆیهس ئه بهمه  

 تۆ الت وایه
 من نازانم

 سکای دداری خۆشه
شکی کوردستانممۆ من بهم ئهبه  

د براکوژراوی نیشتمانمکیژی سه  
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ستی تینووتده باریماسی تاسهتازه  
مریای سینهبۆ ده ڕی نیه  

ویستیھندی خوا خۆشه  
م من کیژکی کوردمبه  
1352          مگی سینه مهننهھهجه  
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باری لو بهکۆرپه  

 
وقی ڕووی مانگشه له  
بژونی ئاو له  

،ندراوهزو ته به ڕهگوی سوه  
ی ساردیناسهھه  

باری لو بهکورپه  
باری ڕووی مانگی دایکتاسه که  

و ستی شهدیلی ده  
کا : مانگھاوار ئه  

شی زوم و دزویوری ڕهھه له  
بوری ر خۆ نهگه  

ی دیدارڕۆژی ڕووناکی ئاوته  
ی سترو و ترووسکهشایی شهڕه  

ئاسۆ ناب له  
 
 

   ****  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 www.gagesh.com  

 
 شار 

 
 گوم !

رد و کوڵده له دم په  
تکهشاره م بۆم لهئه  
مکهجام ئاوی کانیاوی دێ یه م بهئه  

تکهردی ئینتیزارهده م کوی دی پم، لهعیالجی که  
وھاڕی ئه شار و ھاڕه ز بوو گیانی من لهڕهوه  
وخۆش و تاو ویاوی شهڕۆژی چکن و نه له  
تکهشاره م بۆم لهئه  
تکهوارهر چرای نیئۆن شهبهی چاو لهشار له  

مناو بزه و بزتهشه مانگه دێ که بۆمه  
تکهشاره چلۆن بژیم له  

م؟!دڵ دژی گزه پ به که  
یهمزی ئاسن و منارهڕه ت، کهکهشاره له  
یهوارهوین غهلی ئهمه  
ست و پموری دهده ی لهئه  
یهپچهله، کهههتل و تان و ڕای ی کهوهئه  
همیسالی داوه رهیکهپه ی کهوهئه  
یهنارهری قهزھه، مهتله داره ی کهوهئه  
هندی دووکهمه ت کهکهشاره له  
ندمهوهمای ده ر لهده دته که  
ندبه خاتهتاو ئهتیشکی ب گوناھی خۆره وه  
ۆڕی شینهپک شهیهقام و کووچهر شهھه له  

و دمرهدێ به  
یگوشمئه که رمی ئاشنا نییهستی گهده  
ستی چوی یهده  
شر، لیلهت زهکهشاره له  
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  باوی ڕوی یه
کهتایهک و پهر نیگایهھه به  
ت کهشاره م بۆم لهئه  

لرمی زۆنگ و زهگوم، ھه  
گوڵجاڕه بتهچلۆن ئه  

ی دراورهقۆنه شهرهبانی عه شاری تۆ، له له  
ت کهشاره  

م !کهجوانه ئاسکه  
راوت ھهفهوین و بۆ خهبۆ ئه سکهته  

ژارشاری قاتی ھه شاری تۆ، له ک له  
ڕاوی دڵ؟تی پهئایه داتهگوێ ئه  
تمشیرهی عهکهوارهردهرمی بهگۆچی تاوی گه من که  

تکهرهکانی شهرمی کووچهته داره به  
شمله ھاتووهنهڕا  

ھاری دێبناری پ به  
دانگی سوور و شین ئهڕه  
شمی گهشیعر و عاتیفه له  
ت گومکهشاره م بۆم لهئه  

 
             ****  
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 خی درۆ
 

کن؟ خی درۆ ئوه  
راھه م پ لهلی دهگه  

ڵو دووکه گرمه جی شاری بهنیشته  
 پم بن:

ن ؟چ کاره ئوه  
سن ؟چ که  
ی کرمی کتبئه ئوه  

 یاری غاری ھۆده
وتارنری کهکهرووی قاسپهگه به  

ھۆ ؟ده و به پهھه ن وا بهدهجاڕی کام گوم بوو ئه  
: ئوه  

ڕن ؟وهمیراتگری کام ج له  
ندی وشه، حاشارگری ڕووبهئوه  

 بووکی بن تارای سوور
وژمی کوستانته کا بای بهخوا نه  

ر باتانسه له ردهرێ پهالبه  
کوژن دوورا دوور.ر دهوێ ھهرکهده  

: ئوه  
ی شری چیان ؟که  
ڕنو گورگی گه ماوخۆری توهردهبه  

رپشتنوای بهھه گیانه قاقه  
ستفی دهی خهکوژه کاتکهشۆره  

لنزه تان ئوهکهکۆڕه یهلکهزه  
ستربهگن ب دهک ئهبایه ر بهھه  

نگ ؟زه وهندی شهبه ر بوو لهیان بهکام به  
ستان الچوو ؟فهنه ی شۆڕ بهکام کوله  

نگ !نگاوڕهی ڕهرمووری وشهبه مل به  
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ی ڕتان ؟پیاسه وتهپ که کامه  
رزهکوان به له وا گرمه ئسته  

رزهشی گا بوولهله خاتهمش ئه  
ی گوتانن و لۆکهن و ئوهئوه  

تیسیهتی ،..... بهسیهبه  
  1347        واھات ............ وا چوو .
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یانکچی به  
 

م :من ئه  
وهوز و سوورهبای سه ک فی بهیهپوولهپه  

م :من ئه  
ی بزووتبزه وهماهی شهم شنهده گو به  

ی :تۆ ئه  
ک فییهپوولهچ بوو په  

لوی ناسکی وتهکه ردهگوڵ ، زهسووره یانه  
م :من ئه  

وری جوانی یهده تایهتا ھهھه  
ئاگر و گی ماوهنه یهسیرهتاو کهر ھهمۆ گهئه  

زۆکیی نهوری لۆکهسووتمانی ھه مرگی ئاسمان به  
نهخاڵ و قۆپه پ له  

ڕی یهپۆڕی با ج ژوانی پۆله  کهنگهجه  
متیار و گورگ و ڕوی یهمۆی که جگه  
و شنه شهداری چاکی ب نه بۆته بی کهشۆڕه  

نهیاری تر و قۆشهر تهگه لکهزه  
مکهویستهخۆشه  

وهلهتاکی بوومهی نیوهرهنجهپه له  
یانی یهنی کچی بهدیمه چاوی من له  

وهمانهی زهرهنجهحه له  
. کانی کانیهورده ی زوی خیزهمهمزهزه گوم له  

ومری شهشایه نه کهو مهباسی شه  
ومر ڕهسه فره وهالی ھومدکه له کهو مهباسی خه  

دێ ھاری لوهد بهبۆنی سه ت کهمهو دهبه  
ستی باده شی چیای، بهختیاری باوهشتی بهبۆنی ده  

دێ گوڵ چناوی، لوه به  
دێ ئاوپژاوی، لوه کاگی ، به کۆی بهرسهسه بۆنی  
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ومداکه ی کهپم مه  
وی چهو، چاوی بخهئای زای شه  کهپم مه  
چوون ی کهوهئه وهھاتنه نهپم مه  

وهڕانهساری ب گهگری بۆ خهمه  
خت و قاقهمان دوور و سهڕگه  

مکهویستهخۆشه  
تاتی ڕۆژھهبری خهنونه ئمه  

تی سووری ئاگرینڕۆژھه  
زینزین و دابهبووین بهفر نه  

ھاتووهڕانه  
مانی کوردچاوی قاره  

ونمی گرینشه به  
مکهویستهخۆشه  

وهلهتاکی بوومهی نیوهرهنجهپه له  
یانی یهنی کچی بهدیمه چاوی من له  

وهمانهی زهرهنجهحه له  
1348        . کانی کانی یهورده ی زوی خیزهمهمزهزه گوم له  
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یانیی بهسروه  
 

کوو تۆ وه  
ھارییانانی بهی بهسروه  
شما له تۆ له  

 گیانی سووکی نادیاری
خۆشیم یادگاریوی خۆشی و نهبۆ شه  

مزی ئینتیزاریڕه  
 

   ****  
ی دارسانی ج ژوانیتۆ جریوه  

رزی ئاواتمی بهسرهبۆ ھه  
ی سریوه  

جوانی ندهچه  
مکهگیانه  

تکوتئه جاران که  
یهنینت زایهپکه  
تاوهوزی شهسه  

ندیچاوی شینت گۆمی مه  
ماسی پ له  

تاوهر ھهرد و سووری بهزه  
بیبۆ وا شۆڕه ئسته  

وری داوهرمت دهبرژانگی نه  
؟ ماوهرمایی ڕوانینت نهبۆچی گه  

 
**** 
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کوردێ بۆ کچه  
 

رم و نازی نیگای ژر تارای شهدزه  
رنجی کشام کیژی کرچ و کاڵسه  
ڕی جوانیوپهی ئهریزادهی پهئه  
تۆ که وساوهله  

 بازی نازی تۆ
ڕاو نریتهبۆ منی کۆڵ ئه  

یپهک دوو تهدڵ وه  
ی کوردیسواره  

گیراوجوانووی نه  
باڵ هخاتیل ئهمه  
سار شان ی بۆنی زولفت لهرمانهخه  

نگانسی درهوبۆ فهبۆی کوی شه  
بیرم تریته  

تکهکاه چاوه  
وی ڕۆژ بۆ ڕبواری شهکهسارهھه  

یانام بهده و لهی کهیا خۆ قاسپه  
ی شاھۆوارگهوارنشین، ھهبۆ ھه  

بیرم تریته  
الی من یتهکهڕووی وتارت ئه که  

شن یانی ، ئازیز شنههی بسروه  
بیرم تریته  

 
**** 
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ۆھه  
 

رگهن ب بهوهدار و ده پاییزه  
رگهیای مهشۆکاوی خهدڵ په  

وێکهدارێ ده له ی کهر گهھه  
رێوهناخۆش خه به نووسراوکه  

شووا مات و په ناوی نیهتاو ھه  
نشو کشتهشی زاماری دهله  

ی بای زریانکزه ، ساردهڕهپه ڕۆژ  
س چوو ، گریانده بۆ ژینی له کاته  

دۆ و له ژارهپه دی پ بوو له  
ۆھه بیر پیره وهژینی خۆی ھاته  

ترسی مردنمه خۆشه قسه به  
مردن کردن ستی بهو ھهئه تاه  

رهفهختی سهوه کاتی کۆچ کردنه  
رهبهختی ژیانم لهم سهکهداخه  

ل و من مردمجهر بینا ھات ئهھه  
ڕ و بای بردمشیوێ په با له  

مان ژین ب ؟تۆ بی پاشی نه  
بوو تین ب ؟ وهشی ساردهبۆ له  

ستانی ب ؟ھه وهو خهتۆ بی ئه  
ستانی ب ؟وه و قافهئه یا نه  

موو شت دنھه دێ و دوا به رگهمه  
ستندڵ ده موو ئاوات لهھه  

م باخهم لهرۆککی بکهپاشه  
رداخهڕی من پهتاکوو باڵ و په  

ر و شوند و ب سههر بۆم نابهھه  
کون ۆیان لهخی ھه دیار نییه  

یی مردن کیهزای ڕگهشاره  
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ی جیهکونه نزهو مهئه چیه  
ھاتلی ھات و نهڕبواری که نابمه  
ھاتھات و نهوا شکوو ئهم بهکهچاره  

لچم بۆ الی قهده خۆی گوت که خۆی به  
للی مهبیری گه یخودای پیر و بهکه  
ژ و کوری زای کهفی ڕاوکهھه  
نشو ڕووی کرده وهرزهچیای به له  
وق و ڕهترسا ته له شتهو دهئه وتهکه  
وکه وهڕی کوڕکوڕ و ک مایهرپهده  

و ب وازی کزی ل بهالی قه ھاته  
ۆ ناسازی ؟ھه وتی : مامهگ لقه  

ی پسپۆڕمشهڕه کوتی قاوه  
لوی گۆڕم له پیرم و پ یه  
زان ژاکاوهخه باخی ژینم به  

لیش ناکاوهجهو ئه رگهکاتی مه  
ر الویتۆ ھه که پم ب چۆنه  

م چا ماویساڵ پیری به زۆر به  
باڵ ب ھزه ژنۆم نیهھزی ئه  

موو گیاندارێ ژیان پارزهھه  
گوێ ڕادری که ل کوتی باشهقه  
دڵ بسپری ندی من پاکی بهپه  
شتی من مردھهبابی به مهو دهئه  

ی بردی ئوهرد و بهتۆ ده دوور له  
وای ڕاز و نزارھه پی کوتم ڕۆه  

زارھه خۆشی بهرد و نهتی دهیهھه  
مرھهردویی و ئاھۆ و وهدیق و زه  

مرھهوت دن بهقه ی بای بهگژه به  
ناو به تام داره که ندهو چهگۆشتی که  

ناوھه نوتهھهنگ و ھاوێ دهھه  
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وێکهردهیاڵ سهی بیر و خهتا وزه  
وێکهردهھا دهوتی وهگۆڕ که له که  
پای دێ یه له ین و پای کهپه  
ری خۆتی ل یهنزی نۆکهمه  
الکی گولکتۆپیو و که رهکه  
رگولکی سهوهرهمی دڵ ڕوون کهھه  

ینهو پهین لهبکه چینه وهپکه  
ینهمی بیر و زهلحهنر مهبۆی سه  
مانا قووهبه ندهچه وهورد به  

  لی ماقووهو گفتی قه لهسهمه
و ئیشهشقی ژیان ئهرمهسه بیکه  

نیشهی ھهور داری نهسه ر لهھه  
  

             ****    
ۆ ڕابوردوویبیری ھه وهھاته  

یادی مردووی وهپاکی بووژانه  
ندازمخ و پایهگوڵ کرا ڕایه  

شی کو ئاوازمئاژوا له ندهچه  
و بانهوی لهزه ڕوانیمه ندهچه  

ند جوانهچه وهرهو سهشت لهکو و ده  
رزهبهو ر لهوهلهن پهن چکۆهچه  

رزهم عهئه ن خوی گرهچه ئاخ که  
وباڕم کردو و کهڕاوی که ندهچه  

 دوژمنی تاقمی شمقارم کرد
رفهکوو تاقی زهوه زینه کۆلکه  

رفهست کاتی سهئاسمان بۆ منی به  
ڕی منیانی شهوانان بوو مهوتهحه  
ڕی منخون شاپه به شۆراوه ندهچه  

ن و داماومبهبۆ وا ڕه ئسته  
می قاومده ۆ چاو لهمن ھه  
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ھا ساکارهوه و کارهئه سا که  
دا و خونکارهمیوانی گه رگهمه  
تم باشهوری ئاسمان ب خهھه  

بکشن باشه شم خاشهیا له  
شی خۆتکوتی وا ژینی درژ پشکه  

شی خۆتر بهبوو ھه وهگۆشتی منداره  
ی مردنۆیھه ژینی کوردت و به  

ش بردنلی ڕوو ڕهنا بۆ قهک پهنه  
مژی رزهفی بهرزهۆی بهالی ھه  

بژی ندهک چهوهنه چۆن بژی خۆشه  
 

      ****  
 


