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ی؟شۆخام ۆب هکهستهرمهس هبولبول یه: ئیگوت  

ی؟شۆخوا دک هکهکسۆڕخ هو گوهن یهگوتم : ئ  
؟ ینیشبڕه ۆب هکهنیش بهگ هریشاع یه: ئیگوت  

؟ یشۆشپڕه ۆب هکهشۆپڕهت هکناس یه: ئ مگوت  
 

*****  
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من   هوردم ئک                 

                                                                                                       
                                                                                  

من                                     هردم ئهت و دهسهو ح ڕۆییهنجڕه یتووش یرچهگ
منهردم ئهزم، مهناب هسپ هرخهم چهس ئهد هت لهق                

   
م                                                  ین ڵخا پ ینهردهو گ ڵژاهک یچاو یئاشق

منهردم ئهن و بهندهالن و بهو تو ک یئاشق               
 

مهق ھڕه ۆمیئ یرگهب ب هبرسان و ل هر لهگ  
من  هردم ئهر ھهس هم تا لهکنا هگانب یرهکۆن  
 

                                               ییهم نکند باهناف و دار و بهر و تیزنج همن ل
منهوردم ئکم هشتا دوژن، ھکن، بمهکتم هل تهل                         

 
1942-  ێالناویش                                           

 
                      *****  
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ێر دهھار ھهب                    

 
وردستانکورد و کر هھ یبژ : نمڕڕگوهاندانا دیگ هل  
ستانهاوڕ هتشم بیل دهگ ینانمدوژ یهگولل هب  
 

هکم خاهئ یزارو گو ڵگو ۆنم بخوهم دییدوا یپشوو  
ستانهزاردهھ هبووم یههزارو گو ڵم گوهئ ییهسا هل  
 

! هئازار هند بهش و چئ هند بهچ یلید یزانن زامهد  
ستانهربهس یزڕ هنیهگهش دهمتا ئهن ھیابڕ بهد  
 

نیلیو د هلۆیکر وا هھ هک، ستاتا ئ هانمۆخ یتاهخ  
ستانهو ھهخ هزووتر ل مهکشاد و ئازادن  یهوانهئ  
 

نشهقهد یردهبن ڕخو یووبارڕ هک هویتاندهن  
ستانهھ یگ نسووتهد یردارۆززۆر و ر هھاش ھهو  
 

مداهستیب ینڕهق یباتهخ یوانخڕهش یدانیهم هل  
ستانهو ۆب یوردک یسوارهکسوو یسپهئ هکما ڕرم سووهس  

 
: هدیھاندیج یهئازاد یکریپ هوهدام یمهو  
ستانهانمان قورس و ناوکهش سواربوو، پهسواران ن یتاهخ  

)خۆبایی، ملھوڕ ، السار.ماغ ، لهدهزهقورس  : به(                                             
)ھاتوو.زان، لنهزا، کارنهستا :  ناشارهناوه(                                             

مزا یدوژمن یسامهب یاچایس نگهکتا هھ  
ستانهس بهد هوا ل ب یهل، جمهگ یڕۆه هل ب اوپپ  
 

کوردی برا کوژراو شکی خونینی کچهی ئهتا کهھه  
ستانس مهده تهزمی دوژمنان بدربه و له جی باده له  

 
گیانبازی ل لهمانی گهکانی قارهترسن رۆهمه  
ستانک ھهیه تاقه انهبی وچ باتهم خهکۆڕی ئه له  
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رچی تووش و دژوارهگهندانی بیدادی ئهھۆبهسه  
دووی زستان ر دێ لهھار ھهبه ،ک ڕۆژێوه م لم سوورهبه  

 
تاریخی ئازادی لماندووهمی سهکی عالهخه به  
ستانده وهرداتهران بهر تیکۆشهبهب زام لهده  

                                                      1977  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 www.gagesh.com  

 
ڵچاهب هندیز       

؟ یهکم تاتاهب یجام بهن پ  
؟ یهکم تاایهخ یبا کهشهن  
 

ژانم یمالنهستهر و دهھاوس  
!یهکم تا با هویهم ! ناهکهانیگ  
 

دا ینگهدو ب یکیتار هو لهش  
؟ یهکم تابنا ۆت ۆم ! بهکهژڕۆ  

 
ت دابمکبس یرهس یادی هر لهھ  
؟ یهکم تا، حاب ه! ئاشوفت هانیگ  
 

بم یهراب و مهش یتبارهر منهھ  
ی؟هکم تا ژاهک یچاو یتهسهح  

 
!؟ش بمهبت بهکهمهد یماچ هر لهھ  
ی؟هکم تا تا یمهو د کوش یول  
 

؟ندهم تا چهموک یزتنهگ یسهوهھ  
ی ؟هکم تا خا یمشتن یئارزوو  

 
میدوور یوانهش یوانیمهنیش  

؟ یهکم تا ما یههکوو ناڕ !  یشاد  
 

زارمب ڵدهب ینگڕهدوو  همن ل  
؟ یهکم تائا ییهدیرد، دهز ینگڕه  

 
مژتووم هالهھ ینگهو ھکهمن و  

؟ یهکم تاهند و ھهو گن ینیژ  
 

اھاتوومڕن همهچ یالنش همن ب  
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؟ یهکم تاو دا ڕو دن ۆیھاتوچ  
وونڕ یاویانکو  هنچاویرهس ۆب  
؟ یهکم تازوال یکشهئ ێرهوهھ  
 

مهالنا ھیبووم و چ ۆهمن ھ  
؟ یهکم تا دا ول هق یکۆپهر چژ  
 

یردارۆم و زهست یهزنهرهس  
؟ یهکم تا تاهم ینگیس بنجن  

 
ربوونهانم بیگ هل یدادب یگورگ  

؟ یهکم تاپاهگاز و ق ج یشئ  
 

مهکهن ێو ھاوار هقاژهلهمن پ  
؟ یهکم تازا ،م وزا و بهئ  
 

رمهسر بکوت کاسهدی ھهداب یکوتک  
؟ یهکم تاست و زوخاها دکهار نک  
 

!یرهدهربهو د یرهسهسبهد بهس نهب  
؟ یهکم تااکو  ڕوکو ن هوهچمهن  

 
!نم ناھان پیج یوانانهباخ  

؟ یهکم ، تااک ییهویم یرهو ۆب  
 

نسانیئ ێوپهد خیرمانگ و م  
؟ یهکم تاچاهبهندیورد، زک یمن  

 
وامیھ یتاوهھ یکشیت ڕیهچاو  

؟ یهک م تاواهور و گهھ ێوڕههن  
1976ــ  11ــ  15                    

 
                 *****  
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یهوم ناهخ                  

 
یهوم ناهشتا خابورد و من ھڕو هنگوت و شهان ئیهب  
وم نایهی کهم قاسپهه، بینن بولبول و قومرخوهد  
 

مماه، ئیتهالو یوانهش یژوانج همباتهد ڵایهخ  
یهوم ناهئ یرموورهو ب ڵو خرخا هبازن یهگنیخر  

 
                   *****  
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ز ینهخاو              

                                                                                         
                                                                ز ینهخاو هزۆت و قیبار و قهل

     ل و گهو ش هجۆر گهگهو و ڕهووکر هگهئ                  
 

                                                               هالوۆڕهو شووش و ش کیژن بارهب
    ت و ورگ هن تاخو یکریر پهگهئ                 

 
                                                             هوارهندب و خویدهن زانا و ئهد

                                ت و دوو دیش پهش ندبخو یهر نهگهئ                   
                                         

      ر تۆگهوکی ئهسوب م زت نههب
  سپکش کهو یزارهھ یرسهد یهبد

 
                                  1942                                           

 
            

                  *****  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 www.gagesh.com  

 
         ڕوکچ و ک یژوتوو
                                                                                                   کچ :

نگ                                                           هخ و شۆش یوردک یان الویگهکاک  
  نگ هست و دهھ وا ب یبهد نگهکتا           
                                     ؟                       یهک، تایریسه، ئیستهرد، ژیلید

؟  یهک، تایریقه، فیداره، نیووتڕ               
                                                                     یناهتا دۆکر و یر زنجژ هل

                                ؟             یوداه، عیت، شیهوانر دهگهم                 
                                                                    هموو ئازادهھ یکهخ هرکفت

                                           هس شادهکموو هھ یکمناهخ ۆر تهھ                 
                                                    شتمان             ین ڕی هل دانیهم هرهو

ان  یو گ ڵهر و مهس یقوربان هکب                   
                                                                                                       

                                                 :                                            ڕوک  
                                                                  ههکیژ یوردک یچکان یگهدد

                ههپ هل ت دوور بکپا ینداو                 
                                            وا                     ش چار  یما ڕیهاپڕن)ین(ل

وا                                            ر چارشژ هل یپسهشتا حھ ۆت                   
                                                           هستهربهس ۆمیس ئهکموو هھ یچک

                                            هستهپ پ هوردک یچک یقهر ھهھ                  
ت                                                                 ۆکر و یزنج ۆت پ هل هنبپس

ت                                               ۆخ یبرا یاری هان بدیگهدد                     
ردان                                                        هم کهو هسته)ھکن(ژاندارگو هل

وردان    ک یکخا هل رنهدهدوژمن و                   
 

1942 
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مکبا م و بیهد  
 

ر زارم   هس هتب یکچهھ  
م    کبا م و بیهمن دهئ  
    س و زارمهکب یرچهگهئ

م      کبا م و بیهمن دهئ                                   
   ، بیکاره ئاغاب یوهئ
     هس و السارهبوون و قهج
    هارک یگرتنڕو  یدز

مکبا م و بیهمن دهئ                                
ن    کاڕدیر و ئکیف ب لهگ  
ن    کر و ناپاخ ب لهگ  

     ؟نکان پایهامک یهکوا توخ
م     کبا م و بیهمن دهئ                                

شن    ۆھ ژ و بگ هندهوهئ  
شن    ۆفرهد ا و نامووسیهح  
شن    ۆکنا یئازاد ۆبهل  

م کبا م و بیهمن دهئ                                
     هندهتان قهئاغاو یخودا

     هندهموو بهندن ھهق ۆبهل
    هندهن خهکهوان د یحاهب

م   کبا م و بیهمن دهئ                                  
     یستهربهس یریب هانیین
    یستهردژ هب ێخرهن فهکهد
    یستهو پهرهروا بهن ھڕۆهد

م  کبا م و بیهمن دهئ                                     
ن و بۆ ئازانتا هل  
ان   یموو ورهگرتن ھڕ هل  

   ؟!م بپرسن وان  هکنا ۆدر
م      کبا م و بیهمن دهئ                                  
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ردارن   هس ستئ یوانهئ  
ارن   کمهن و ستۆفاجهج  

 غومی پووڵ و دینارن
م       کبا م و بیهمن دهئ                                   

ر   یگبهن تهکهژ دڕۆو تا هش هب  
ر    ین داگهکب یککچ م  

ر   یخسیهن هکب کچ داماو  
م   کبا م و بیهمن دهئ                                   

    هوان یفاهم و جر زوهبهل
    هرانو هبارکیهن هتهو
    هگانب هب مهزگۆزار خهھ

م     کبا م و بیهمن دهئ                                    
مردم    ییهرم و شوورهش هل  
وردم  کم ر بهم من گۆخهب  
بردم      یووئاغا ئاب هک  

م       کبا م و بیهمن دهئ                                    
وا    ڕهپ ب یکمنم الو  

خوا    هب ییهم نکس باهک هل  
ا   کپسم هح هر ئاغا لهگهئ  

م  کبا م و بیهمن دهئ                                       
 

                 *****  
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ی نیشتمانهق               

 
         ۆت یدایم فر و ماهان و سیگ !نهتهو
     ی تۆهب رد وهد ێوهکمن  یانیگهو

        یر تا بزانهم سنهناوت دپ هل                                
    ۆت یفاهئازا و باو یکڕۆمنم                                  
سنوورت     یفزیپاراستن و ح ۆبهل  
     ی تۆهنگم قی) سۆنی(ماژ یباتهل

شاد   سروور و دهم میبژمن چۆن  بهد                                   
    ۆت یدا هگانس بهد هنم لیت بهد هک                                 

تا من   هھ؟  ۆت یبۆخهربهس یهک بهد   
    ۆت یفاهر و سیهم سهکب یستهربهس هب

     هنیو شر سوور هراسهس ڵو گو هکنیش هب                              
         ۆت یایو و چک ینهمید هچ جوان                              

شتمانت    ین یجاتهن ۆب ۆت ڵهگ هل  
  ۆت یو برا کخوش ڵوهمن)! ھن(ھهدهد
 
 

                       *****  
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گون یگهمهئ      

 
ھارهب یمهکیه یر مانگهدهھات  

بارۆج یول هل هسوور هالقم  
نیبوو ش کوشهنهدوور و کمهکروا هھ  
نیرشهچ و سهکن؟ مل ۆچ یکوشهنهو  
کجار هالقم ،گوت یهوشهنهو هب  
کاریپرس ۆت هل همهھ هژمهل  
هشهت وا سوور و گکلهپ هک ۆتهئ  
؟هشڕه یووزهخ یچۆروونت بهد  
 

: هالقم  
مل هگرهس ھهد هداو یهوهچت ل  

مب ۆت هب ۆروونم بهد یازڕ  
 

: هوشهنهو    
نمتا بمهم ھۆخهد ۆندت بسو  

نمکدرهس نهکن ک هل هازڕو هئ  
 

: هالقم  
مۆب هاگرڕ ێگو،یناگرهس ھهد  
مۆخ ید یردهم دت بپ وکتا  

 
واومڕ یوردک یکخا همن لهئ  
راومد یانک یسارد یئاو هب  
شهکرهند و سب یایچ یوباهش هب  

شهسوور و گ همن بوو یکلهپ ینگڕه  
یهدا یچاو هوردانم لک یهکچا  

وایهڕه وهناو گون دا ئه هل  
بمهژار نهژارن من ھهورد وا ھک  
بمهوان داخدارن، من داخدار نهئ  
هرگم سووتاوه، جهشڕهروونم هد  
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هراوکر یوردستان داگک یتهو  
یچهک ؟!هوشهون یهکهمن د یهمۆل  
یچهکن و دژ و ملیرشهت سۆخ ۆب  

                                              
: هوشهنهو  

گرفتارم ۆت یردهد هش بیمن  
ژارمهھ یوردک یکخا یهردهروهپ  
شڕه هبو یوردک ۆناوت بهھ ۆت هک  

شهھ هرم نا لهس یوردک ۆش بیمن  
چمهد یوردک کهچم وهک یمل هب  
چمهکش ملیچن، منهکورد ملک هک  

   1944ـ    ێالناویش                                   
 

                *****  
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ێالد یھارهب    

 
شار ۆم بب یچۆستم بیوهشۆ، خهارک یاتک، هھارهب  
ار و بار؟ک ێبگر ۆستهئهو ک، یشار همر من بهگهئ  
ک ھارھار وهسی بهھات فه ، کهرمانجکرمانجم و کمن هئ  
سارین و نهندهالن و بهو و تک هوهتبخول بهد  

کی شار ھاواربا بۆ خهیدا بکا نان و نهتا پهھه                 
 

ماهھ یکشیتا ئانهھ ۆیق بهد هدواو یهوهل  
ماۆجووت و ج هچتب ێوارتا ئهھ ێژڕۆموو هھ  
ما هوهتنجا بهدا بوو ئیهپ ێوهش یبوول هک  
داما یپشت ۆا خی، لشیب بهس ھهک یهو بهب  

دارو بهخ هل ان نابیهنووست تا ب یخوارد و ل ینان هک            
 

زبووتهو م کچابو یارکهب یاریجووت یکاکستا وهئ  
ووتڕ ینگیسه، بیخواسپ هب ،یکپاد ه، بیکبا بهب  
ووتکن و یهپ یتهش ا جکهو، دۆت نچهئاو، د ێردهد  
قووت یمنا ۆا تا بکدا بیه، پهقهئار ێژڕهد  

ار کو  کرهئ هل ز نابڕههپشوو نادا، وچان نادا، و              
 

نکو چوست و چاال ۆڵو گورج و گ ۆڵان تووند و تیمووهھ  
نکو پا هار و سادکهو ب و ف ف ان بیمووهھ  
نکچا ر و من ینیبهم دهکر ۆدا خراپ ز ێالد هل  
نکاینگ و ترهب یرف هو ن ۆڵکهئ هب هئالوود هن  

شار یهژگڕیوک نبخو هرخالق لهئ یرسهد ب بهد            
 

نادڕان یژ یشۆرم و ناخهو تفت و سارد و گ ڵتا هب  
نور دا دهفر و باران و ھهو ب هسب ن ویگژ تهب  
نا دڕ ێد هل ۆت بهکلر و ھین و ماست و شڕۆر و ینهپ  

نالد یمهرھهو تووتن ب غه، دهریتهک، مازوو، یخور  
ردارهم و سکخ و حاش هررزهو یسهد یهخورد کهنم             
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ییاۆڕخ یوو وان نانکهن وۆت و ناخهحمهشن زکهد  
ییسواڕی هن بیق و ناژهژن ئارڕهار و دکن هکهد  
ییئاغا یزیو ف هفادیز و ئۆپ ییهان دا نیرهس هل  
ییار و ئازاک ییهسا هنج و لڕهت و هحمهز ییهسا هل  

ربارهس هنابن ،لهو گ ڵهمۆک ۆن بیژهد یرزهربهس هب           
 

هئالوود س ویپ ێالد یکهخ یستهن و دداو ییهن  
هھوودب ه، بییاۆڕخ هب هرخت لهو س ناچهد هل  
هار و ئاسوودکو ب ڵهمبهن تیناژ هوئ کهوان وهئ  
هوودراو و پاکهت و شهربهن شۆناخ هوئ کهوان وهئ  

نن پو و گۆشت و خۆرشت و ف و فیسار؟ب ێوک هل        
 

ردهو ئاس و ن ۆڕاسو پ ڕهکۆن پهکنا هوئ کهوان وهئ  
ردهو یکیرهخ کیه، هانکهستئ هوش یرمهرگهس ککیه  
ردهب هگک هل ێرژوهدهھ هکیرهان خیتر یهوهئ  

ردهناویش هتاز نچهداد کیه ، اکهوو دما ککیه  
دار یکووچ یپۆو پ کل ێورتهپهدهتر ھ یوهئ           

 
هبان یهوهانگهھ یشغووهم هوهئ کیه ینیبهد  
هسوان ێگو هتۆچ ،و کپلووس نزرهمهتر داد یهوهئ  

هر شانهس هل یب ککیه، یهس داهد هل یکوتک ککیه  
هدانهھ هشوور یکیرهخ کیه ،رد وهب نکشهد ککیه  

ارکب یسهکدا  ێالد هم لۆخ یکاک ینیناب هب              
 

ێر ئاوهس هچتهد هنجهل هب هزۆدوو گ یتیهپ کچک  
ێپاراو هواتڕهد هگرتووهھ ۆیکهتر ش یکچک  

ێر تاوهب هتنان ھیه، دیهپ یرهند ماشهچ کژن  
ێدراوۆب ینمهگ ڕێھاهد ڕیستاهد هتر ب یکژن  

بژار ۆب هوهچنهد کلۆو پ کلۆپ هوهبوون ڵو ماهرهب           
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رت ناب یجوان هچاو ل هک ،هرئ هرهو ۆزم تیزهع  
و سوسن و شللر ههند و ھهابیخاو و گ هنیبب  
رن ھاوهکهد یکیهال هوا، لڕهد کماهزاو کیهال هل  
رب هدراو ڕهم ،یرب هویماهھ یکباس کیهال هل  

!ئازار؟ پ ڕیاناو باز هوا جوان ل ینهمید ینیبهد           
 

حالنهک یهکهمپ هشۆ، چ خڕهم ڕیووکار و ک هشۆچ خ  
گاوان یهکهحۆئ هشۆشوان، چ خ یتیف هتیف هشۆچ خ  
ابانک یهنهر چو بازن و ژ ڵخرخا یهکهخرم هشۆچ خ  
رانیهو ح کالو هشۆر، چ خبلو یهکهغمهن هشۆچ خ  

اریجووت یهرهو ۆھ هشۆ، چ خهرۆبالل ینگهد هشۆچ خ           
 

وان؟کند هووبڕو و چارش یدهئ ۆت هپرسهو م هرئ هرهو  
ژن و بای جوانهست و بهم یچاو هنیو بب هرئ هرهو  
ژوان و جهرهب ینگاوهھ هورد هنیو بب هرئ هرهو  
شوان یوس بزهو د یرب یناز هنیو بب هرئ هرهو  

و نازدار کناس ۆید یسهد هبگوش کههشبڕهو نا ۆبچ              
 

1944ـ      ێالناویش                                  
 

                        *****  
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هریب هر لهم ھۆت      
 

ن داڕیهپهھ یختهو هدا ل ییشا هل  
ن داینهکپ یاتک هدا ل یشۆخ هل  
اد نیان و شیرم و گهمات ۆڕیک هل  

هریب هر لهم ھۆشتمان تین یهمن ئهئ                        
 

وهخ بهد ڵرما زاهس هوو بکو تاهش هب  
وهش هوهتد هوو دووبارکژ تاڕۆ هب  
وهم و ئهنم ئدوهد هکدا  کاتک هل  

هریب هر لهم ھۆشتمان تین یهمن ئهئ                        
 

زارگو یریهس هچمهد هک یکانمهز  
فادارهو یقانیفڕه یلۆپ ڵهگ هل  
اری ڵهگهل یسبازهد یختهت وهنانهت  

هریب هر لهم ھۆشتمان تین یهمن ئهئ                        
 

ێارکاو و شڕ یمهد ستانوک هل  
ێارک هرد لکهم ھۆخ هک یهزراهم هل  
ێاری یکمهشم مگوهد هک ژوان ج هل  

هریب هر لهم ھۆشتمان تین یهمن ئهئ                        
 

انمیدا ژ ۆت ڕی هرخان لهم تهکهد  
دوژمنانم یووڕو هرهر دا بهنگهس هل  
دانمهکلیئاو یمهد ۆت یکخا هب  
                                                          هریب هر لهم ھۆشتمان تین یهمن ئهئ

1944ـ   ێالناویش                                                           
 

                               *****  
                         

 



20 
 

 www.gagesh.com  

 
  ێالد یژیک                          

کجوان چا یلیشمهن یی ێالد یژیک  
کن پاو داو یدو ھ و ف ف ب  

یھا جوانهر زگماگ وهھ ۆتهئ                                        
ینازان ی؟ ناوییهت چوالهت                                        

نیپلۆر و پیرهح یراسک هتین  
نیش یناو خام هل یچراپ یرهوھهگ  

ییهت نکیم) و ماترکدر) و (ۆ(پ                                        
؟ییهن) چۆک یدۆ(ئهستوویت بهر نهھ                                        

یچون دوور ،اویرد سووراو و سپکتهن  
یو سوور یر سپهھ یچهک، یشار هل  

هت لوولهکهکدا بسهن )ت ل(ف                                        
                                      هتوول کهژنت وهگرت بهمت نیژڕ  

ێتاو یوو گزنگکهالجانگت و  
ێناو یهفیف تیت هجوان ۆیخ ۆر بهھ  

هشهگ یهوو گوکهت وهکهموک                                       
هشڕهت هکهستهم هش چاوهسوورم ب                                        

یکووناڕئاشق  یکسوو فرمکهو  
یکانان پایهب یوو ئاونگکهو  

و نوشتوو    کهحر و گشتیس یبووهر نف                                      
                           موروو نهو یه گورگت ھه گهج نه                                     

ۆهچاو ھ یژیک یدھوم ییهما  
ۆو در یر و جامبازکهم ینازان  

سهک هل یوو ناگرڕ یهوت نچارش                                          
سهوان و بهپاس هتۆخ ینامووس                                          

و الرت هنجهل هو ب کتاسهکتاس هب  
بارتهرز و لهب یژن و باهب هب  

  تکپا یستهھ هو ب هساد ید هب
   تکچا یارکا و ئایهرم و حهش هب

ت  ۆخ یدایهت و شش هردوکمنت   
ت   ۆب چهانم دیان گیسو هل هختهو  

1946ھاباد ـ هم                                      
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یشاد یژڕۆ       
 

هتهن و داوینهکو پ یشۆخ یژڕۆ  
هتهمیدر و قهقهب یکژڕۆچ  یهھ  
یه یئازاد یمهو د یستهربهس یژنج  
یه یو شاد ییش و شاۆش و نیهع یاتک  

اڕرمان دادهب هتر لیش ئڕه یرگهب                                             
ابهت ھڕهساهو ئ یلید یکهندهب                                             

مانهکوا ئا هکن چونیندیربهس                                             
ئاسمان یشقهت ییههگ هراوکهھ                                             

همهئ یوزهو س یسوور و سپ یمهرچهپ  
همهرد و خهد یرهالب هنھ یشاد  

بنم هتب یهوهئ یانی یهکهسوور  
پاراستنم ۆب نژب بهن دخو  

یووسپڕ هکسهک یانی یهکییهسپ                                         
یپکمات و  ردبکیهن کچ شتیھ                                         
ترچاوان وهب هتند یهکهوزهس                                         

ھات یجوان یھارهب یسهف یهمهد هوهئ                                        
 

ایس یورهر ھژ هورد لک یژڕۆ یکشیت  
ایچ یهکوا لووت ینگاوتهر ئهدهھات  

ڵاکشت و کر هھ هش دینمهگ یدوو گو  
ڵمبار و چاهن عهکب ین مشتهکر بۆز  

مههق یکم: نووههق یکنوو هت دپ                       
مهلهع ێزپارهر باشتر دیش هر لۆز                     

 
1946ھاباد ـ هم                                                                  

                                        
                                    *****  
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رنیش یادگاری                    
 

همن یانیگ یتهئاف ۆت یشڕه ی! چاومهکهچاو  
هدوژمن یمبڕ هکژت نوویت ی! برژانگمهکهانیگ  
تهکهشاوکاڕ ۆبر یهئا یرش یستهد یریش  
هبنجن ورد پ یوردک یژارهھ یکالو یرگهج  

 
اکهد یستهدمهب هانکتور ،ۆت یخومارهب یهکهدید  
هشتنڕن و خو هنتیو ف هشک هوا ب یلیهم ۆیهب  
!یهد هزووب ،هنافهت تیهزهک، یههدارت سهکهژنهب  
هاندنکخن یشهورد بکوردم، ک هکمن  ۆیستهئ هخیب  
 

دروک یسوار یگراو یهرموودهف همن ب یرگهج یزام  
هردنهرگهب یقهوئار هگوار ینگهر ژهھ یمهلھهم  

ۆت یم زارهکماچ  یکجار بهچ نیھ هزوومهئار  
هرنیش یمووهمما تا بفه، ئهکمن چوو یزووهئار  

 
کهچهانڕش یدوژمن یهورهگ یپۆت یهگرم هب ڵد  

هبازن یهخرم همما بهئ هم دهئ خورپهداد  
نهد کل پهتب هب یدارد یازڕا یدن یکهخ  
هش شنهکستائ هوردک یژیکالو و  یهاسپاردڕ  
 

وردک یش دا الوڕه یکورهر ھژهر لهھ یختهب یژڕۆ  
هش چاوان ونپ هل یشار یچک یوخسارڕوو کتا  
تهکهوچارش ێوهکرهت دهکۆبر یهشۆگ یهنا  
همانگ گرتن یعیمان هورهھ هکو چهس ئهد هل یهئ  
 

؟!ب هستهچ دابک هکست، هردژ یلهگ ،ستهربهس بهن دۆچ  
!هستنهژوور داب هچ لکو هو ئ یتهلۆیک وهئ بهس نهب  
یهن یکرهد یچهکبابت  ۆت هل هداخستو یکرهد  
هد داخستنھوم یکرهد،  ۆت هداخستن ل هکرهد  
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نت بپ یهکتا ه، ئاخر ھه، مردنهنیزڕدا  

هوا؟ ژنک یانیژ ی، مافما هر لهدهتب ناب  
شتهگ یهموک ێوهکرهشت با دڕه یوچارش هالد  

هووگرتنڕو هئ هبیهر عۆما زهستیب یرنهق هچون ل  
 

شۆتهرد و ئکدروست  یمۆئات یمۆب یکهخ یژیک  
)ه) و (پنهنۆرخه) و (دکوسته(ئیناو یزانهر دهھ  
یندنخو ییهسا هو لهر بوو ئهزانست و ھون یرف  
هرنیش یادگاری یسڕهد ۆمان بیشهش تۆت  
 

حرهبن ب ها، چوڕها گی، دنیئاسمانا ف هو بهئ  
هشتنیژوور دان هر لهش ھهوئ یارکنم مهن کهد  
تاهنعهار و سک هو لهلم و ئیع هو لهئ هنزهب ڕوک  
!!هچنیبووم ب ینهت خ، پۆت یتهنعهس هشیوهرۆگ  
 

ۆت یکنهن هویدهن یهوند و چارشهووبڕو  هچهو پهئ  
هنکچ ڵد یدوژمن یارید هتو شا و شهئ  
نڕۆهنجڕهئاغا  یژیکو  یحاج یژیکخ و ش یژیک  
هگاسن یکنوو هب ینیژ یوهئ هئازاد یژیک  
 

بهر نهچۆک ڕیوک یسبارهار و دی یربهنگهش  
؟هو بن هو بارگهئ هبۆوار و ھهھ ج هگاتهن دۆچ  
بهن ێالد یچک یسووتاو یموکست و هد یشهق  
؟هموو تا تووتنهو ھهئ سبهد یستهد هگاتهن دۆچ  

 
رۆخهمفت یئاغا یمبارهناو ع یو ماش کۆو ن کسین  

)هسنت) و (سوۆن) و (مری(زیهنهکسهد ییهسا هل کپا  
ڕۆهوین یهقرچ هب یهکا بکهن ۆڵکژن بنۆڕهش  
؟هنڕستان ب هو زگ زلهئ بهر دت کهاک هن لۆچ  

 
ران؟هندهھ ۆچوو بهمان دیوارهوردک یتاعهموا ک  
همازووچن هچکو هبا ئایژهن یستهربهس هر بهگ  
کردبا بن پشکهن یکاک ڵهگ هل یرر و ھاوب  
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؟ هرگنهر و بینهشت و پۆموو گهو ھهبوو ئمانهن دۆچ  
 

باهن یوشارهھ ینازدار یچک یتیکرهکست و هد  
رش، مافورهقالی = فه             ؟ هسن ڕیشار و بازا یقا هب هازاوڕهن دۆچ  

بهشمان ھیوونڕ) ینر) و (الوه) و (گادێزار(زهبا ھ  
هخنین لیژ یهکهرچاوه، سبهوو ژن ئازاد نکتا  

 
ست!یوهشۆخ یوردک یژیک، هماوهن یباو یتهلۆیک  
؟ هوتنهخ یختهو، ئاخر چ وهخهل هسته، ھڕههاپڕ  
هسهدرهم هکاڕ، هنڕبد هچه، پهنکبش هکرهد  

هندنر خوه، ھهندنخو یوارهوردک یردهد یچار  
 

باتهخ هترنهئازا د ڕیوک یهزانا یکیدا  
)هزن یهایرهد ه(ناگاتهبگش تۆمن گوتم ت  

مهقس هبگر ێگو ه، لیهار ناکهت بز یهکهگوار  
)همن(ھ یهساد یرعیزم شیزهع ۆت یگو یقیال  
 

1946ھاباد ـ هم                                                
   

                   *****  
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    ریندان و شاعهبڕ  

 
رمانهس هویهسان ھاتی! دندانهبڕ  
رمانهس هسان لید ینهقمان ھڕه  

 
س یهکهد یاویان پیزر یهزۆس هب  
ق یهکهد ڵهوت ئاژکو با هوک هب  
 

مووهفر ھهب هب یستهبهو بان د ڕێ  
نوووڕ ینهدهساران ھهر پهب هل  
 

تهکهسیسڕههکو مژ و  هپرووش  
تهکهسیوا پهپ و تومان و ھهت  
 

ۆزرا ئازار و ئاھهھ هویهپ  
ۆق و چهرز و چهت، لهمهو ھ هخۆک  
 

ینف دیرهناش یفیشرهت ۆت هک  
ینخورپهورد دا دک یلهگ ید  
 

ییهن یتسفایئ یگاڕن و ماش  
ییهچ یالجیع ۆهو سارد و سهب  
 

ین بارۆچ ێرهک یچهھهچهھ هب  
؟ یشار هگاتهد یوردک ییالد  

 
ڕهئاوردوو و زمھ ێبهد یژار لهھ  
ڕهنگر، مایقها فکهد یهورووژمک  
 

بوان ۆنر و یپ هوهننهر دهس  
رمانهوا و دهد رستار و بهپ ب  
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م همژ و ت یمانگ یھاتهر نخهب  
مهرد و خهد کلهگ همئ ۆب یند  
 

               .....  
ندانهبڕ:  

؟یدژ داماو ۆواو بش ڵما !ریشاع  
؟ یرفاوه، خیت، شیووواه، خیژگ  
 

؟ ییها نیدن هئاگات ل ۆت یچۆب  
؟ییهباس چو  نگهد ینازان یچۆب  
 

ڵر و تاسو یهقس یهمن دهب ۆب  
ڵوساهر ! ئهبهخ ب ینازان یچۆب  
 

یورد ئازادک ۆب یناانم ھیزر  
یشاد هوئ ۆب ینام ھماهش  

 
یژارهھ یمن ھات و مژ یمژ  
یوارهوردک هل یجارکیه ،واندڕه  

 
خواریو س هو پروش هسیسڕههک هب  

خوارنا وردم ھک ینۆک یئاوات  
 

یووسوورڕ هورد بکمندا  یژڕۆ هل  
یس جمھوریئڕه هبژاردوو یهھ  
 

هوهتد یوردک یو جار باوهجا ئ  
هوهتسهحه، دبهد هئاسوود  

:ریشاع  
قوربان هم بهکهرت دیشاع یانیگ  

!ندانهبڕ یمانگ ڵوساهئ یوا ھاتوو  
 

زۆریمت پهده، قیر ھاتخهب کهد  
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زۆورهن یهکهژنج قوربانت ب هب  
 

هوردانک یهورهگ یژنج ۆت یژڕۆ  
هردانهژان و د یرمانهناوت د  

 
زستان همئ ۆب هھارهب ڵوساهئ  

وردستانکورد و ک یدوژمن ێبمر  
1325   هلیرماوک یوارهھ                                            
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کوناڕ یژڕۆدوا         
 

یۆف هخورا بهورد دک یققهژ بوو ھمهل  
  ڕۆن و یرد شکیهورد بوو دکژ بوو مهل
 

دا یدوژمن ینقهش یدانیهم هل  
ۆوو گکهبوو و یوردک یردارهس یرهس  

 
وداهئ یانیگهوین یالش یورهد هب  
ۆومرد مکیهد ڵهقهزرا گورگ و چهھ  
 

مانیهرج و پهم یوتانک ۆست بهانبید  
ۆسۆو ب کوچرۆھات بهد یل یناوهھ  
 

مم هببو ل ییهمنهدا ئد هل  
ۆس ۆبب ) لیبانه(شار یشار هل  
 

دا مرد هخانیندهب هل یزرا الوهھ  
ۆستهئ هھات ینافهت یاویزرا پهھ  
 

یوزهگهد ۆیخ ینخو هل یوردک ڕیوک  
ۆژنهئ هردبوو وک یرهس یوردک یچک  
 

مانپ یردکبوو  یتیهاکسو یهوهئ  
؟ ۆ، بیهکهوا د ۆب س بهکرا کهدهن  
 

ڵسماهچ و درپها سڕ، دکهفا نب  
ۆستهپهپا ڕوکدرا  ،ژ ویکبرا   

 
یوارهوردک یندهمهستان و زگو  
ۆژۆل و بشبوو پهدوژمن د یپهب  
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شهش بهب همئ یو دان غهرد دکانیهد  
ۆک ۆک همئ یهوهانانبرد دیهد  
 

تهحمهز هنا بو دنڕه ینمهگ یوهئ  
ۆج کڕهزمھ ۆیبوو خهدا نیما هل  
 

تووتن ییبوو تاهدا ن یهسیک هل  
)ۆ(ئوشن یغاریرد سکهد یساز یوهئ  
 

ینیبهد یونهخ هوهز جاوهدوو گ هب  
ۆممهپ هرد لک پ یشا یمبارهع یوهئ  
 

یزار هب یهمئ یهکهنڕۆر و ینهپ  
ۆر دهھ همئ ۆما بهخورا، دهوان دهئ  
 

یو مراو هکڕۆو قاز و با کشیمر  
ۆو پ ڕهپ همئ یشهوان بوو، ب یشهب  
 

و دز هردهن) جیو(تابکشارا تا هل  
کان یتوۆن و تاپردبوو تا  

 
دخووهست و بهو پ کو چروو کموو سووهھ  
ۆنامنسان و یو نا ئ کموو ناپاهھ  
 

دادور و بهم و فشار و جر زوهبهل  
ۆو پ ڵیهاڕمان چوو بوو ل کن تۆچل  

 
وهھ را بویهد نگهکتباز یجل  
ۆھ را بویهد یوانک ۆیخ هلهف  
 

دوژمن یمزو یگران یر بارژ هل  
ۆکنس هورهگ یانکهزنهانبرد میهد  
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وخاندڕ یکو ت کهخ هوجو پهل  
ۆاری یبدادیستیئ یکشۆک یهبناغ  

 
ترسان هل یوت، پاهگانا بکش  
ۆت یلهسان ھید هوهورد، ھاتک ڕیوک  
 

هترسه، مهنگنخهت مۆ، خهستوهم  
ۆمگهد هبوختان و ل هو ل ڵشایف هل  
 

وهشپ یاتکموید یکزبیح هتهھ  
ۆک،  یبهو ۆک یورهد هل هستیوپ هک  
 

مانۆخ یاتکموید یزبیح ییهسا هل  
ۆپ هکڕۆوهئ ڕیهپدار تبا هل  
 

یگورج هب هبب ڕێ هکهت ھۆسا خهد  
ۆ، باژڕهبخو وچان ، ل ش بپ ۆب  
 

مهم و خهو مات هژارهما داخ و پهن  
ۆمیئ هزمهن و بڕیهپهھ یمانهز  
 

ستائ ینیدا نابهمئ ییشا هل  
ۆد ب یکم، الوهخهبد یکچک  
 

دانیهم هبزر بوو، ھات ۆین بزۆدر  
ۆقگهزان و ھل ڕیوکئازا،  یچک  
 

نیناب هارکدهب یدوژمن یتوخون  
ۆکپش هب همئ یسهد هسوتاو هک  
 

دوژمن ر نازانهگ همئ یزمان  
ۆنب همجار بهن ئیهکب یحا بهد  
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کووناڕ یکژڕۆدوا  یهشمان داپ هل  
ۆیف هب همئ یقهھ ێتر ناخوریئ  
 

1324ھاباد   هم                                 
 
 

                         *****  
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یشۆخ یژڕۆ           
 

مهرد و خهد یژڕۆبوو  ڕهپ، تییهشۆژن و خج یژڕۆ  
مهت یفاند و بردڕ یاڕ،  کجارهت بهحمڕه یهھات شن  

 
ڕوکژ و یک ینینهکپ یاقاق یکیر الهھ هل ێد  
مهل و بیساز و تار و ز یهغمهن یکر سووچهھ هل ێد  
 

تگشت و ڕۆوهئ یشۆپیفر داهب هزستان یرچهگ  
مهریئ یو باغکهو هویمهخ همئ یکپا یکخا  

 
ییهشاد یژڕۆ، هوردستانک یستقاللیئ یژنج  
مهکهم دۆخ یتھاوو یالو هل هزۆریپ هژنج  

 
نهکب ێارکبم هقوربانتان د هب یهد ! وانانجۆن  
مهلهو ع کخا یپاراستن ۆورد و بک یققڕههت ۆب  
 

نهکب ێارکست یوهشۆخ یشتمانین یجاتهن ۆب  
مهست یستهدوژمن و د یچنگ هنن لب یرهزوو د  

 
ب هوئ یشتمانین یسنوور یال ۆب سهکر هھ  
مهدهع یکمو هرننین، بهکب یوژن، وردکیب  
 

! ناکهرگهشمان ! پکهکان! چاالکهکپاان ! دکهالو  
مههق هنیهدپ همبسوون و ئ ل یریش هوئ  
 

ێرهد هنیند هگانست بهد هگرتن لکیه هر بهھ  
مهلهس ئهک ۆن بییه، نا یوارهوردک یکپا یکخا  

 
ی، بژیش بۆم خهت و دم لهکهد هزۆریپهژنج  
مڕههزانا و موحت یاویورد و پک یمھورهس جیئڕه یهئ  
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)واهش(پ یهئ ۆت هسپاردم بهسپارد و ئهخوا ئ هب مۆت  
مهکهجوان هشتمانیو ن کو چا کپاد یتهللیم  
 

  1324 یندانهبڕھاباد ـ هم                                 
 

                   *****  
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ڵقبایئ یوتاهھ  
 

سروور ینگامهھ هوهھات ،مهخ ڕۆیی  
سوور ،هندهماوهز ،هزمهب ،یههژنج  

 
  ڵقبایئ یتاوهھ ینیز یکشیت
ژوور هورد ھاتک یلهگ یهکووالک هل  
 

زممهب نیبب ؟یهوک هل ؟انوک  
غروورهم ییخو یدوژمن ڕێبد  

 
مهخ یبارر ژ هن و لیبوو ۆخهربهس  

سوورهئازا و ج یتهللیر مهد هھات  
 

همئ یتو هل هراوکهھ  
وز و سوورهو س یسپ یرزهب یمهرچهپ  
 

هزک، هشانره، پهواوش یخوم  
ستوورهق ئڕ یزگ هن لیق یدوژمن  

 
ۆیخ ینخو هب هورد حازرک ڕیوک  
سنوور ێزبپار هموو الوهھ هل  
 

یدانکهشیف هحازر یهکهچک  
رموورهب یبات هل دا بیمل هل  
 

ورداک یکخا هب ێرناو هتاز  
عبوور یدیا چکب همئ یوهتهن  
 

یوردک یئا هوهترز بهر بهھ  
عموورهش و مۆخ بب یشتمانین  
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ت داهللیم ڕی هل یارکدایف ۆب  
مھورهج یسیئڕه)، ی(قاز یر بژهھ  
 

                    *****  
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یزگارڕ یزۆورهن                 

 
ۆڵو و دیو ش ڵد و الپاهق هازاوڕ هوزهس یرگهب هب  
ڵا و گویگ یرتکیهدا  یمل ،دار و هوهردکرهد ۆیچ  
ۆڵخ ،هولهکخا یماهرد شکدا یوهک یفرهر بهسهب  

هزۆورهن یژن، جهھاره، بهوردانک یژڕۆقان یفڕه  
هزۆریپ هژندا من جهژڕۆو هم لهکهتان دل ڵد هب  

                          
س یاویپ یهرماهس یزووهش بوو، تۆناخ یزستان یهچل  
بووبوون پ هتیفر و لهب هن لۆکو  هوچک ،رد وکهد  
ن و الخهندهشت و بهو و دک مهخهھار ھات و دهب  

هزۆورهن یژن، جهھاره، بهردانوک یژڕۆقان یفڕه  
هزۆریپ هژندا من جهژڕۆو هم لهکهتان دل ڵد هب  
 

ندانهخ ییهخونچ هراوک یوان لیهب یبا یزۆس هب  
ندانهب هد ڵگو یشۆخ هدا لیهش یبولبول ر چهسهل  
ندانهڤۆگ ۆڕیک هرمهالوان و گ یزووهھات ئار جهب  

هزۆورهن یژن، جهھاره، بهردانوک یژڕۆقان یفڕه  
هزۆریپ هژندا من جهژڕۆو هم لهکهتان دل ڵد هب  
 

لکردن هگ یابانک یچک هنبهرهب هداو ۆیخهل  
لشرم پهن یهکنیا شکه، دوانڕهد همزهناز و غ هب  
لتر و ھهع ینۆون بهکت هوشهنهو ینۆب ڵهگهل  

هزۆورهن یژن، جهھاره، بهردانوک یژڕۆقان یفڕه  
هزۆریپ هژندا من جهژڕۆو هم لهکهتان دل ڵد هب  

                               
ڵوتوون خاهکهن یت یوارهوردک یرزهب یستانوک یرهس  
ڵشماڕهدراون چادر و هساران ھهر پهشت و بهد هل  
ڵو ساهن ئهکب ڵتا مان لهژنو جکتا هگانمان بهن  

هزۆورهن یژن، جهھاره، بهوردانک یژڕۆقان یفڕه  
هزۆریپ هژندا من جهژڕۆو هم لهکهتان دل ڵد هب  
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رووئ نوا و بهئ ووت و قووت و بڕ یاویپ هساوهح  
رووم ێرهد هون ھاتک هسان، لیر دهبهانلیگ هاویژ  
ۆرو س یل پاسارۆپ هنن بخوهد هسوانر گوهسهل  

هزۆورهن یژن، جهھاره، بهوردانک یژڕۆقان یفڕه  
هزۆریپ هژندا من جهژڕۆو هم لهکهتان دل ڵد هب  

                                  
وردستانک یجوان یھارهب یھاوتا همهکادا یدن هل  
ستانهر دژ هبوو ل یجاتهن یکیال هک ڵو ساهش ئیوهئ  
ستانهزار دهھ هتۆش بیریشاع هتو وهئ یشۆخ هل  

هزۆورهن یژن، جهھاره، بهوردانک یژڕۆقان یفڕه  
هزۆریپ هژندا من جهژڕۆو هم لهکهتان دل ڵد هب  
 

6،2،1325ز ـ ورهت                                          
                         

                               *****  
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ڵگو ینینهکپ  
 

ش گزنگ، بولبولپ ،هویازک یاتک  
ڵن گوکتا هدا ھ یبا یهقهش هل  
 

شۆفرهشویع ینینهناز یهئ یگوت  
شۆت ییفاهو ب هارید همهکم هک  
 

ڕێ؟ هرل یتیههبا ھهشن ۆب  
؟ ڕێهگهتا دروهد هب هپولهپ ۆب  
 

سگهن دهکهوان دهباغ ۆت یکپهچ  
و باژ هوچکابان و یهخ هل  
 

رزانهھ یتهمیق هشن بۆتفرهد  
رزانهس و ھهکنا یستهد هنهت دهد  
 

ینهمهناو چ یکو چرو کسو ۆیهب  
ینهکهدپ هشیمه، ھیبوو یتهوهل  
 

تگو یپ ڵناز و گوهب هاوڕهگهھ  
مت شوتۆشرت و ش هک یت و شوورش  

 
زار یهپولهپ ،هئاشق ۆو تکهو  
م ئازارهو بدهئ ییاۆڕخهب ۆب  
 

مۆخ یال ۆب هکم هدهن ڕێبا  هشن  
؟م ۆب کیهموو الهھ ۆبا بهد ک  
 

کزم، سوویزهع ییهس نهکن ک هل ڵگو  
کبوو یشهو باو یج یهزاوا یرهس  
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نمهمهت کهیهفتهھ هناگات هکمن   
نمهکهن پ یچۆم و بیبگر یچۆب  

1325ھاباد  هم                                             
                 *****  
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وردستانک یھارهب                         
 

ڵواهگ ڵواهور بوون گهھ                 ڵگا هگا هھات ب ڵماهش  
ڵنا هنا هوتهکبولبول                ڵش و ئاهگ یووت گوکپش  

                                    .....  
ھارانهب ییبا هشن هب      باران               هو ب هزنگهل هب  

سارانین یفرهب یوهک        و جاران               کهو هوهتوان  
                                    .....  

ۆڵھهس هخوار ما نیس هن                 ۆڵرما و سهما مژ و سهن  
ۆڵا و گیر گهد هھات یل                 ۆڵو و دیژد و شڕت و ات  

                                   .....  
هخشاوهن نهندهو و بک                   هازاوڕن همیشت و چهد  
هناو هوپ یرها سیگ                      هاویژ هکنینگ و چۆز  

                                   .....  
ندهسام هد یستانوک هند                 لهو ل هدهن و گیوشهھ هل  
ندهمهز هتۆژا، بچ کند                    تهابیزا و گیز و بهھ  

                                  .....  
ڕهو ن کۆل یلرف هلرف                   ڕهبزن و م یوورکار و ک  
ڕهکا کهد یاویپ یهکچگو                 ڕهدفهب یسپهئ یژنۆڕک  

                                 .....  
ۆج یول هر لهد هھات                  ۆشبۆخ یجوان یهوشهنهو  

ۆنم و جهرد گک یهکشروهک                       ۆچر هردوک یرهدار د  
                                   .....  

رنوهز یگاج هواون لڕ       ر         بوون و شللیهسن و بسو  
رستهدا ئهن دۆپهش ر              دهست ئاوھهب یهزهبهق  

                                   .....  
هنوا ها لکهست دهاو میپ                      ههھ یشۆخ ینۆب  
ههناو دا شخو هل                      هگو هدیھهش کهو  

                                 .....  
واراننان و ئایهب ێد      ھاران          هب یورهھ یهگرم  

داران یها گکهد ڕهت    باران                هورد یهخوناو  
                                  .....  
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هویو ش و خ ڵایو هئ                     هویو نش کپۆو ترهئ  
؟ هوید یوا یندهبهم ک           هویمهشت خهھهن بگو هل  
                                 .....  
ڵئا یدادرا تارا یپ                ڵو الپا هوهگ و گهریت  
ڵقا یویز کهو یقوهھ            ڵسارد و زو یهرچاوهس  

                                 .....  
ردانهربهس یوهک یهقاسپ  ردان       هز لهز و وهڕه هھات ل  

ردانهناویناو ش هل ێد    ردان            وهھ یورت هورت  
                                  .....  

لهش ڕیهن بزن و مک هل            لهرخهو ب هلیارژکن ک هل  
لهمزهن ھهکهد ڕوکچ و کل              هھ ێوهکهان ھۆیب هک  

                                  .....  
کن پاداو یژنۆڕهش             کجوان چا یخۆش یۆهژیک  
کنن زاو و ماتڕههد               کبا و و بماهوو ھڕ  

                                  .....  
راوانهو د هگۆم هل ێگاوان             د یهحۆشوان، ئ یهتیف  
چاوان  کههب یهرۆبال الوان                    یکالو ێگو هتد  

                                  .....  
رتاو هوهنهدهر دهر                بدهژد و ھڕ هل ڵمندا  
ربللو هل هواندڕتووو یر               تب هردهر بهسهل هشوان  

                                  .....  
وورکو  کهن شداوهھ ۆخ   سوور           هشتا بووۆگ هل ڕهم  
دوور ۆب چهان دڕیهوهق و لوور           سهن چهکهد ڵماهگ  

                                  .....  
ندهو ز کهلهرد بک یهھ   د                 نهوڕه یبارهل یچک  
ندهمهک هب ێگرهان دڕوک   ند         هب کهو هویهنۆھ یزهک  

                                 .....  
نژاهکچاو  ینیبهن               دشماڕه یکرهر دهب هل  

هن بهبهن دد کو  ڕوکن هکهاس دک        ن           تانا  
                                 .....  

نکزا سووڕهرن ، ین شخو      ن            کم بچووهن، دو ئال  
نکو بووهچن ، نک هورهگ  ن                 کوگ کهان ویهموک  

                                 .....  
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گوارن هب ێل ، گوکهچاو ب  بارن                    هشل و مل و ل  
دارنهللگو گ هدهش   دارن                هکهپوو ڵسماهد  

                                 .....  
نۆو س ینن ، سپخاو   ن                 ۆرم و نهو ن کناس  

نۆکهرگان دهج ۆڵمژ هب   ن                ۆو توند و ت یباسب  
                                 .....  

کو ناسو ههق یکباس                کباس هویان مایهھ  
کئاس هترن لکهوڕه             کتاس هکن تاسهکهد هک  

                                 .....  
برنهادڕو الر  هنجهل هردن             بکهنگ و سیزرهم یژیک  

مرنهان دیرهبهل دهگڕوکگرن                 هن چاو دادهکهناز د  
                                 .....  

ردنهل گک یربهنگهبازن                      ش هب ۆڵق یابانک  
چنهان دۆڕپ یلۆپ کهچن                 وهن و دد ڕهو من هل  
                                 .....  

نیمهندان و جهو خ ێژهکن             یمهوش و ھهنهسن و وسو  
نیشۆد ڕهم هچنهل دۆپ هب     ن             یخاتوز ،ێوهک، خاس  

                                  .....  
ێرر بهبهشتوون لیدان                    ێرابان و مکن و ز  
ێرژمهرخان دهب گو                    ێرا ھاوکهد یستهئ  

                                .....  
رهو دلب ڵژاهکم و هر              شهوهو گ کووو گو هنچخو  

رهد هھاتوون یتاو هر                  لهسمهت و ئۆن و مریز  
                                .....  

یرینهپ وشکهد کناس              یریش هگرتوویمامز دا  
یریا نان تکهد اک                یریوهھ  لشهناز د  

                                .....  
نژهد یهکشهم یرهپ                  نوک هتۆئامان چ  

ند یئاوردوو ڵایهخ             نوکهد یکرۆل سهب  
                                .....  

هبۆھ ۆب یبچ یهکهن               هب ۆخهرهسهمن) ل(ھ  
هبۆس کهو یگرهئاور د                 هبۆت ینکشهنا دهد  

           1326   یهولهکخا   هزن                                         
                          *****  
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وایھ یگو          
 

!ستهچاو م یوردک یچکر هختهئ  
!تسهبهعر و ھیش یخشهلھام بیئ  
 

ستهرهت پهللیم یهرگهشمپ یهئ  
ستهدهنگ بهتف یتمید هک  
 

ووتکوا پشیھ یم گویزان  
نگوتهئ یئازاد یانیهب  
 

!رهدهنۆک یهرگهشمر پهختهئ  
!رهنگهو سن یگو یهر ئهختهئ  
 

رهنجهخ یدم هل کتهنت دخو  
رهکسهئ یرشھ یرهب یگرهد  
 

هجوان هوو چاهت گرت بهرس  
هژوانیو بهئ یهکهلهک هل  
 

و جل ز هدا لهقت ھهش  
لکلدان و کدا هت ھڕتوو  

 
شل یندپشت هردووکتوندت   

مل هتۆردکدانت کهشیف  
 

هو پاوان هپساندت بازن  
هاوانینگ پهستت دا تفهد  
 

ول یهکچاو، سوور نا یژڕنا  
وشهپ یکبس یهکنا هشان  
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وت دا چارشجار فکیه  
وکو  چ هردکووت ڕ هوهئ  
 

ۆڵز یدوژمن یرگهج یبهد  
ۆڵمژ هب که، نهزرنهس هب  
 

                                      1342  
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تمهق ھڕه                  
 

تمهق ھهحمهئ یو ئاشنا یخو یخزم یداخ همن ل  
تمهق ھهچاو ز ییهمنهئ یزاق و زووق یترس همن ل  

 
؟ستمیوهشۆخ یتم ود جهم بۆخ یشۆخ هوا بک  

تمهق ھهو باتووم و دار و ش هزلل یترس همن ل  
 

هتو وهئ همیهگ همۆک همۆک هان و بیپ هر بهھ  
تمهق ھهل ێگو ینیهما یسوار هب ت وابپ هنگڕه  

 
مۆخ یشیرماهف ج ه، ھاتمهکنا هگانب یرهکۆن  

تمهق ھڕه ۆمیئ یرگهب ب هبرسان و ل هوا ل  
 

                                          1347  
                     *****  
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مانهئ یپهت              

 
هشهش مووقیری، بهشکرهم سههق  
همانهز ش بڕه یووڕ یببڕهایم هب  
 

هشیمهھ یستانهد ه، لهنگهت ید  
همانهرد و خهت و دهنیهم یهگۆکهم  
 

هژگارڕۆو هئ یهب یریموو تهھ  
همانهکزامم  پ ینگیس ۆا بکهد  
 

ێجار هارم بکسوهکبرا و خزم و   
همانڕ یداس هتهم بوونوان لهئ  
 

یبیرهغ ینۆم بهکهد مۆخ یما هل  
همانهھ یکرچهھ هزارم لب هک  
 

رنیش یانیگ کهست ویوهشم دۆخ یهوهئ  
همانهناو ھ یهمشت هتۆب یماشاهت  
 

شیکۆترسن یوڕهاس من دڕ هل  
همانهد یلیف یهاسا دڕھا هو  
 

هاویا ژکهخ رژهم لیدا یوهئ  
همانهوان و قارهر من پاهسهل  
 

هویدهنم دا نیژ هشم لۆخ یمهد  
همانهو دهم بهزگۆو خکبخوازم تا  

 
!یخو هھلهس هالوهشم بیۆت یهمهگ  
همانهو گهراون لکم پکلهگ  
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کووناڕ یکژڕۆدوا  هوا بیھ همهھ  
همانهوا، نیھ ب ینسانیئ یشهب  
 

یهنا همئ یارک ین چارهویش هب  
همانهخهمام هیین یکهکبات، هخ  

 
 

ڕهدفهشووم و ب ینووسهچار ۆر تهبهل  
همانهئ یپهم تهدهن یت لهق یوهئ  
 

                          1342  
 

                  *****  
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عریش یرهپ             

 
               بار!هل یچک! جوان یچک یهئ

وار!وندهی کچی زانا و خئه  
 

                !ستانوک ینوا یهگوال یهئ
ی شانازی کوردستان!مایه  

        
                !وونڕ یژڕۆدوا  یوایھ یکشیت

روون!ری زامی دهساڕژکه  
 

                    !شهگ یقۆشهب یژالوهگ
ش!وی ڕهی شهوهرهڕووناک که  

 
                     و ھات!رر و بخ یھارهب

     یانی ئاوات!گزنگی به
    
                       ریپ یمن هل ێوهعرت دیش
گیرمنی پیری گۆشهله     

 
                           اوزمان ب یریشاع هل

ر دڕاوفتهعیری دهشا له  
 

                          چووساهب یریشاع هل
تووشاعیری وشک ھه له  

 
               شۆخ یکعری، شڕهت یکعرش

جۆش شعرک دن بنته  
 

                    روونهد نکدامر کعرش
زوونبرینان بن گۆشته به  
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                 باران یهخوناو کهو کعرش
دارانی دک سرتهشعرک وه    
 

                     ڵایهخ یوداهھ هتر لکناس
ی منداڵبزه تر له شیرین  

 
               جوانان ییهنهھ یهقهئار کهو
ی ج ژوانانخورپهک دهوه    
 

                کبوو یشمهشم و نهکو کهو
نگ و بۆنی گوووکک ڕهوه  

 
                ڵگو یئاونگ کهوش وهخ ب

ست و سۆز و کوڵھه پ پ له  
 

                        وانترڕه یانک یئاو هل
جوانتر زینهلکهپه له  

 
             بژانگ یرهبس کهو کعرش
وری مانگ  ی دهرمانهکو خهوه  

 
ههشبڕه ڕیهگ هتر لکڕک              

کخرمژنی کرمه خۆشتر له  
 

شترۆخ ۆد یستهد ینیوشگ هل  
       شترۆخ ڕۆیههو ئ هکهم هل

         
ووواهخ یچاو یگاین کهو  
زووهت نشاندا بهل هب  
 

نخو هل ڕێهراب بگهش کهو  
نبزو هشهو ن ن بوهمهخ  
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بن ب یایرهد کهو کعرش  
ژن یشهباو هرمتر لهگ  
 

ب یشاد یسرود کعرش  
ب یئازاد ینگهد کعرش  

 
جات بهن ینمزگ کعرش  
بات بهخ ۆڕیک یهلهوچهش  

 
ن بی، قق بڕ، ق بڕه کعرش  
ن بی، تب هس، ب ب گ  
 

ر بهنگهس یچننگهس کعرش  
ر بهنجهخ یهقیبر کعرش  

 
ن بزهدوژمنب ب کزھ  

ن بزهگورچوو ت ب کمست  
 

ت بهمهھ یهگولل یهسب  
ت بهللیم یقڕ یلۆپهش  

 
نڕهاپڕنووستوو  کعرش  
نڕهدوژمن داپ کعرش  

 
النیباست یکرهد نکبش  

النیو د هلۆیکا کئازاد ب  
 

رانیزنج یفهق ێبهھ  
رانیخسیهست هد هبدات کهچ  

 
لالدهج یستهد نڕهبپ  

دداب ۆڕیسات ڕێبھا  
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ار بکرک ینگیس یهکنر  
ار بیجوت یشۆڕش یئا  

 
زۆورهن یئاگر یگ کهروهھ  

زۆریو پ ب یئازاد یمزڕه  
 

شکتهحمهز یاوهکزاران هھ  
شو پهرهب بن هوپ ڵپا  

 
م ورد بهو ھ م توند بهھ کعرش  
ورد بک ڕۆیوهئ یعرش یانی  
 

یجوان یهشتیفر یهم ئهب  
یزانهن هتکم نوهئ نگ بڕه  

 
جوان یچک کهعر وش یرهپ  
ژوان هتیهر نایپ یاویپ ۆب  
 

1342ھاباد  هم                                      
 

                *****  
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شڕه یژگارڕۆ       

 
                  همان تاهژنج ڵوساهئ

                     ها چایان سیالو، ج
 دوژمنی زام، زاه

تاهستی دۆیان بهده  
           .....  

                     نین پ و پکهو گه گاته
ڕینپهت و ھهوداوهشه  

شین                    جگای خۆیان دا به  
شینمیان دابهدیسان خه  

           .....  
شمیالن                   پۆلی جوان و نه  

نزیالنسماڵ تهی دهستهده  
و ساڵ ناچن بۆ دیالن                    ئه  
یالندیالن بۆ د نگهنه  

         .....  
ر خوانان                  با نانی سه  

 گرا الوی گوسوانان
ی جوانان           نجهپه کاڵ بۆوه  
ی ج ژوانان ؟مهکوان گه  

         .....  
باتمان           وت خهپاش کهوه  

تمانو داگیراوه  
ڕی ڕۆژی ھاتمان               تپه  

واتمانڕوخا کۆشکی ئا  
        .....  

                   یهنگانهھاتی و تهنه
یهباو، باوی بگانه  

                 یهکانهو یهزری ئهخه
یهھانهبه لمان له  

          .....  
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خسیر           دیل و یه وهبووینه  
تمان کرا داگیرو  

نچیر             وهر بوونهکهڕاوه  
ناو بیر سف خرانهیوو  

        .....  
                        ییهزامیت نهومکح
ییهن یئازاد کزۆت  

                  ؟ ییهدوژمن چ یئامانج
ییهکهخ یردنک ق  

       .....  
                 یژبانیو داھات دهش هک
یربانهس هچتهمان دل  

                   یر شانهسهل ینگهتف
یسان یمهستڕۆ هتۆب  

        .....  
                   هرماندهف یرمووهف هد
رهحهتا س هوهشام هل  
ر              هد هھات ڵما هس لهکرهھ  
پسر !) ین اکش بکلک(  

       .....  
                     هژنامڕۆ یکرهداخرا د

هخام یکاون نووکش  
                   هرامهن حینووس یوردک

هتام ب هدوژمن د  
        .....  
        ر             هفتهز و دهاغکان ڕد
رهر و نووسیعاران شیگ  
          ر       هدهربهبوون د کهمۆک
رهس هسبهش دیکهمۆک  

         .....  
      مان          ۆخ یزمان هندن بخو

مانۆب هتاوانسووچ و   
مان                   ۆنگیو ب هچاپخان  

مانۆبن گ یردهب هبوون  
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         .....  
                     هو ق یقات کیهالهل
  هوشت و بک کیهالهل
                 هش یس حاهکموو هھ

هب ۆدوژمن نان و د  
        .....  

         گی ھار      کو سهئاژان وه
ناو شارله وهخولنهده  

 درۆزن و ڕیاکار                      
دکارو به ردهدز و جه  

      .....  
مش             رتیل خۆر و گورگهبه  
مشر خۆهگی سهک سهوه  

پش                  م لهسووک و ده نهچه  
کشفیشاڵ و کشه به  

          .....  
ل                      ک داڵ و قهوه منیهئه  
لناو گه وهو بوونهب  

ل !                         ب له ک ئازایه  
لن شت و شهتا بیکهھه  
        .....  

ن                گهبۆ خۆیان پ ڕاده  
نکهش دهڕه کونه کی لهخه  

ن           دهتا پشووی دێ لی ده  
نزهرهک خهمچی وهقه به  
          .....  
ش      رکهپیاوی ئازا و سه له  
شتکشی ب بهحمهزه له  

ش            ڕه کونه ئاخنراوه  
شسی ڕوو گهنابینی که  

          .....  
 
 
 



55 
 

 www.gagesh.com  

شبگیر   ڕه ستیان کرد بهده  
 ناپارزن جوان و پیر

ی کۆت و زنجیر                دێ زڕه  
سوون شمشیرر لمان دهھه  

           .....  
 پیاوی مازاد و مایات              

دھات وهسووڕنهده  
غ و داھات            ستنن دهده  
کرمانج و ئاغاوات له  

          .....  
                    هو جارهئ یئاغا زان

همار یھرهژ هندهو قهئ  
                 هژارهھ کاک ینیشبپ
هروارهخ هق بهستا شئ  

        .....  
              هتا یزرا هب یندهق
هنج ساپ یدا باجهد  

            هحاهن میشۆپ چاو ل
هپاۆگ هستا بار ئک  

        .....  
            ۆڕگ یهھ ب یانیگ یشۆن
ۆڕگ ۆخه، لیوجه، گیژگ  

               ۆڕا شکب یرهر سهبا ھ
ۆڕمچ و م یدوژمن ۆب  

          .....  
             ڵوتاکر و کهو ش دنهق هب
ڵاماڕنا د یهمئ ۆب  
           ڵپایس کو هوتوهکستا ئ
ڵپاڕهن هدیهگشت ال د هل  

          .....  
               هادیردن پکان یسوار
هباد هردن بکان یجام  
               هردن ئامادکان یدار

)هگزادهران (بکد یھهش   
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        .....  
                ان     کۆب هقز و لهس هل
انیو گر ۆڕهپهن و شیش  
           دار دران          هر لهشۆکت

و براننهمان لهقار  
        .....  

          ھاباد       هم یچوار چرا هل
ئازاد یریب یانگاک هل  
         بداد      یستیئ یشڕه یستهد
دادب یدار یقاندهچ  
      .....  

ودا             شه کاتی نیوه له  
ودای شیرن خهنگهجه له  

وا                   کرا کاری ناڕه  
وادار درا پشه له  

      .....  
فاداری کورد               ی وهڕۆه  
رام و وردوای ئاپشه  

 بۆ کورد ژیا، بۆ کورد مرد          
لی کردگیانی فیدای گه  

       .....  
ر بوو          روهزانا بوو، کورد په  

ر بوووا بوو، ڕابهپشه  
ر بوو       شهبوو، بهر کورد نهھه  
ر بووبهکی لهمی خهخه  
        .....  

دوی ئیستیعمار                بۆیه  
رستی زۆردارپهنهکۆ  

دکردار         زام، خونژ، به  
کرد دار بۆیان ئاماده  

        .....  
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ت           ی کوردی بلیمهڕۆه  
تدار و په ترسا لهنه  

ت           میلله کردهپشتی نه  
تب زیبک و ھیممهوا ده  

         .....  
زێ          نابه م کوردهبه  
زێناته برانههو زبه  
زێ          گهڕقان لو ده له  
زێسوار بوو دانابه که  

        .....  
                   هوید ین، خوهداخدار

هویناس ۆی، خهدارب  
                      هوڕیهاپڕدوژمن  هل

هویماهھ ل یکباس  
         .....  

                      ۆهار و توند و تک هب
ۆهت ۆا بکهساز د ۆیخ  

                    ۆهپپ کها وکهورد د
ۆهو زهئ یختهتاج و ت  
        .....  

او و ژن                        یچ و پکو  ڕوک  
ژنۆرکهوان دستا لئ  
دوژمن                     یهان نایستڕۆهد  
                        وژنکیهنجنن، دهئ یهد

1326گردبداغ                                                     
 

         *****  
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همهشڕه               
 

همهشڕه یشۆ، چ خهرمت خهدهق یر بخهب کهد  
هم یشڕه یژڕۆ ڕیهپما و تهن یھات ۆو تکتا  
همهرد و خهد م و بهھ موو بهھ هوردک هکهستئ  

همهف و گیهکپ، هو گ هتا گاکه، ده، ئازادهشاد  
همهریئ ی، باخهویهازاڕموو هھ یشتمانین  
                      .....  

شهھ هنابوو ل یرهورد و سک یشهبوو ب ڕۆڕۆن و یش  
شهو ب هھرهش بیوهبوو ئیهن کب یئازاد هچون ل  

شڕه یمهور و تهرتبوو ھموو داگهھ یوارهوردک  
شهگ یژالوهگ یکشیچ ال ت هنرا لیبهدهن  
همهور و تهو ھهئ یوڕهت هحمڕه یکیباهشن هب  

                     .....  
مانهد یلیوو فکهو یوردک ڕیوک دانیهم هھات  

مانهخت و دهموو وهھ هو بهدا ئهد یئازاد یوهھ  
مانهن ییاکت و تروسید یهوهئ یوردک یدوژمن  

مانهکیهئا هکهستبا ئ هوهتنکهشهد  
همهلهو عهئ یدایف هارم بکس وهکو  ڵر و ماهس  

                       .....  
انیژ یرو شکهو هموو الوهھ هل یوردک یالو  
انیژ یماف ێوهمه: من دهدان و دیهم هتد  

انیرم و نهن یهقس هو، بهئ تههناخهھ هتاز  
انیید هکن ڕهموو تووهھ یردوک یتهللیم یدوژمن  

همهر و ستۆز ی، دوژمنیژهد یستهربهس هو بهئ  
  

1324 یندانهبڕھاباد    هم                                           
 

                             *****  
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شهگ یکسفرم         
 

شمهب یشۆناخ هلهجگبوو بهادا نیدن هت لهق  
شمڕههس و چارهکو و بشهمات و داماو و پ  

 
رهسهسبهش دیکیههماوبووم و  هئاوار کمهردهس  
شمهقڕهو ق هرگ یر تووشه، ھییهئاسوود یووڕ یمدهن  
 

ییهوماو نهقل یریس الگهک، یهوا یوردک یداب  
؟شم هھوهم یاری هزیم زم لهکب یهنۆکرهس یچۆب  
 

هقهد هنینهو نازهئ یفاهو ج یلیهم ب یغیت  
شمهنیس یهوینجنهئ کجار هردووم بکت هل یکرهج  

 
فیرهمن گرتن ح هل یدئوم یش خانهو ش یوشتمک  
شمهدوو ش یوایھ هب هھوودم و بداوهھ هرۆم  
 

داهم شارهل سهک یور لهسهل هردهز ینیناب  
شمهر دا دابهسهان بیمۆخ ید یردهم و دهر خهگ  
 

همهکۆژنهر ئهھ ییاینهت یهکهشۆگ یستیوهشۆخ  
شمهو باون هتهھا گرتوومهو وهژ و شڕۆ ۆیهب  
 

نهکمن پ یهکهردهز هنگڕه هدوژمن ب یهنا  
شمهگ یکسفرم یمنوونهمن مهمردن ئ یمهتا د  

 
زهبهار و نکدایووم و فکیهاست و ڕ یکریشاع  

شمهو غ لغه ب یم، زین کهمح یموحتاج هوردک  
1327    ێالناویش                                   
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وهشهوین یانیگر                 

 
وهش یهوین یاتک هتگاهو دهش یهمانهو دهئ هوانهش  
وهخ یواندڕهسان یر دهسهکمن  یچاو هل نوستوون، کهخ  

 
ێگرهداد یهم دهئ یرهرتاسهسام سهب یکووتکس  
ێمرهدا دیهو دهل یههھ یکوارهندیر زهھ یهد  
 

سیینا یکما ی، چرایهنا کیههچ ال خشپیھ هل  
سیو نکهخوشم وهد ێرهد همد ڵما هل ییسپاهئ هب  
 

ێر دهب یهکهگرد ۆچم بهد یئارام ها بینهو ت کهت  
ردێر بهسهکشم لهمناکی ڕادهنگی و کز و خهدته به  

 
وباهش یهمژم شنهدهران و ھستهئ یریهم جا سهکهد  
و باهر شهھ هزگۆخ هشیمه، ھهشۆند خهچ ینگهدو و بهش  

 
مۆرن بدهادڕ ێان گوکهرستهئ کاچ یو ئاواکهو  
مۆخ یروونهد یازڕموو  هم موو بهکان یهان بۆیتا بهھ  
 

نمناهردم دهر دهب هو ل هوجارهئ ستهدهم ھوک  
نمبارهن دیسرهئ هوهتوژکهم دد یتا ئاورهھ  
 

هانین و گرین و ناهویو شهم ئهکهر نهگ هوانهش  
هانیبر هرگهم جهئ یجودم ئاگرو نسووتهد  
 

مهرھهم ڵد ۆڕیا ناسکهو دهش یهوین یانیگر هب  
مهمن خ ید د جهو ب نکمرهم دادۆکو  ڵوک  

                                              
         1327  ێالناویش                                            
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سیس یهخونچ           

 
نهوهناو دار و دهتم لید  
کگو هسوور یر چهس هل  
نهویرد شکیهورمابوو، دکهھ  
کبولبول یانیهب یرهب  

سووتاود یلهم یهگوتم ئ                                 
؟تاو هب یناهد ۆ، ب ییهچ                                 

یههوهئ ۆنت بینا هک  
هویورهت وا زوو ھگو  
یههدیفا ب هنیو ناهئ  
؟هویت ده، نینازان یچۆب  

ێرهس هنابات هفتهھ ڵگو                               
ێرهوهدهت و ھبهس دیس                               

بولبول هوهدام یمهو  
ۆخهاوک هب، ییهنش هب  

ڵگو ۆنم بنانا یگوت  
ۆ؟ب یزانه، دهس بوویس هک  

هابواردووڕ یکو عومرهئ                              
هس بوویجا س هووتووکپش                              

یههخونچ ۆمن ب ینینا  
محا هوشهپ هخونچ ۆب  
یههمدا ھد هل هو داخهئ  
مناهد هشیمهھ ۆیهب  

هس بوویووتن سکش پشو، پهئ                             
همردوو یرگهمهجوان هب                              

 
1328   ێالناویش                                  
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نیف یزووهئار        
 

هکهک ب یلیو د یریخسیه هن بیژ  
رمنم تیژ هل هژمهل ۆیهب  

هکهم خهناو ئهمن ل ۆران بهگوز  
رمابوڕ ینۆ، چهشۆ، ناخهختهس  

                 .....        
رمهربهد یهکا تاب زم لھ  
نیمهرزهس یردهت و دهنیهناو م هل  
رمهس هتۆوتهک هکنیهب هوهئ  
نیف یزووهو ئار یئازاد یریب  

                .....       
ڕهو پ ڵبا همیم نهکهالم داخهب  
جاتهم نهم بدۆم خۆم ، ببف هک  

ڕهدفهب بهن یل یکنشو هبچم  
ئاوات یکبووۆش بگرم نهباو هل  

               .....  
هرهو ! یانیهب یهکبا هسرو یهئ  
هکت توند ۆخ یپشوو ،شن وهشن هب  
هرهم البیهوها نیو دونهر ئهسهل  
هکند من بهئ یتوانهتا دهھ  

                .....    
هب یوهن ڕۆوهش! ئڕه هرهوهنا نا ھ  

و خوارهرهب هرهو هوهرزانهو بهل  
هب یوهز یکڕ هرهو همهکم هک  
سوار هکمن بهت ئۆخ یر پشتهسهل  

               .....   
و ژوورهرهب ۆب ،هوهستهوجار ھهئ  
ئاسمان یکشهتا تهھ هستوهم  

جوان و سوور ۆیئاس کیزن هرهبمب  
مانهخ یاولک هل هجاتم بدهن  

1328   ێالناویش                                             
                     *****  
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رزهب یئاوات                   

 
وردک یاریوش یرهبنجڕه یواوهت هحسو یالگر  
وردک یو شار ێالد یکهخ هکتهرفهد ۆڕینهچاو  

یو فز یدز هب یالن خزۆندهز هل ڕهش یشووم یوندک  
وردک یواریر دهس هل هشتووین یح و ئاشتسو یترۆک  

                         .....       
باتهخ ۆڕیکناو  هو ھات یبرا یستهدا د یستهد  
وردک یگوارهب ێخ و گوۆبار و شهل و لیشمهن یژیک  
سوار هب ت نابهق گلهتا نهسوار ھ یهورد گوتووک  
وردک یسوار هر گالوۆز هک، چونهسوار کچابو هستئ  

                        .....       
انکشن تیرک یو باش کهکهب یرسهر دۆز یرف  

وردک یمجارهئ یشۆڕن و شڕیهاپڕ هنیجا بب  
رستهپهنۆک ب ۆزار جار بهھ یهرۆت و بالیهب  

وردک یدارب یهکهدینادا د یکنگیژو هتاز  
                        .....  

  یهکیهوا، بهمترهکحه، مهمتریژ قاڕۆ هژ بڕۆ
ردوک یارک، ئابه، باشتر د بهتر دکم چاهد هم بهد  
فهدهھ ۆب ێبهد هگڕش و پ هواتڕهوچان د ب  
وردک یارکفهئ هکهوساهئ هوونترڕن سا هر لۆز  

                         .....      
شیدا، با دوژمنهن یستهبوو، دهن ۆب ینیزهورد بک  
وردک یوشتارکو  ۆن و بتا هل ستابهوهانڕ  
مه، ببوو خافهت نهق یهنجهکئازار و ش هو لهئ  
وردک یو ئازار هبهزرهج هسمات هتۆردک یوردک  

                        .....    
ی، ئاخرڕێر هس هتبا ب یهوهرگهزار بهد ھهس  
وردک یبار یشۆئاوات و خ ینزهم هگاتهر دهھ  

ێندر، بستێندربست بهر دهھ یوردک یماف  
وردک یباشار ێرکنا هشتوویهگ ورد تک یدوژمن  

                        .....       
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رهشهب یئازاد یجوان یانیهدا ب ینگیوا گز  
وردک یوگارهش یتهمزو هماوه، نهکوناڕ یژڕۆ  
چوار یسهئ یکهمۆکدان و هدیاری ێویهنا  

وردک یوت پلالرهک یمن) وۆ(تر یئاغا یههجووج  
                      .....  

 
م)ۆھ ۆگ یکانیم، ۆھۆگ یکانی: ( هدبوو  یتووش هکرهھ  

ردوک یزار ێبگر ناتوان یبهجنهئ یستهد هتاز  
زۆهناو گ هگرت یکلکوا  ید هک یکهخ ییڕهتوو  

وردک یدار یترس هل یوڕوو که، ویخو یدوژمن  
                      .....  

باتهخ ۆڕیکناو  هتاست و دڕ یبازڕر هس هتد  
وردک یچ و خوارخ یاویپ هاوب ل یهچپهخوار  

ردکهد یوا ۆیهبوو، بید ۆیپشت خ هل یهگانب یزھ  
وردک یالسار ینیخا ێوان نابزکلھ یبار  

                      .....  
گومانب هنگیو س کتهو پهر ئهسهر لهگ شینهدان  

دورک یوسارهلو گو کتهپ ینیبهدا دۆیستهئ هل ۆت  
المهزگ ز یرۆخهمفت یندیب یکشۆکن هدهد کت  

وردک یارکب یرهارگک، یبرس یاریو جوت هپا  
                          .....  

!یهکیهئاغا کهو هانیخو هوهشارد ۆین خۆچ هوتید  
وردک یگاردا بهد ینگهد یڕههدفهب هریو گزهئ  
ێاناگرڕل هگ یتوند ینیق یر الفاوهبهل ۆیخ  

وردک یردارۆم و زو زا هندڕهو د یحشهو یدوژمن  
                         .....         

داۆهقام و تینتیئ یژڕۆ هل ێردارهس هچتهد  
وردک یردارهوا و سهشق پهناھ هب یوشتک یهسهکو هئ  

هوهربارهو دهئ یر پادارهسهن ئادار بیهنا  
وردک یورد، پادارک یم ئاداریهوت ناگیهد هکچون  

                       .....    
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"کمو یریعمهن تهکهدس پهد یعهمودد یانپاش ق"  
ورد"ک یموختار یدهحمه"ئ یرزهب یئاوات ید هتد  
"چهئاسن د ییهگڕهوهورامانهھ یشاخ هت"  
وردک یارکو نووس هچار یوردک یستهد هوتهک هکرهھ  

                              .....     
ننهداد ێشار و الد ۆب هدهکشیو دان هسهدرهم  

وردک یو ئازاد کهریز یڕۆهو کتا وار بهندخو  
هوهتگرهد یهرهپ همئ یهرنیش همانهو زهئ  

وردک یشعارهئ یرهفتهب و دتک یدیچ ڕێناد  
                        .....  

تریمان ئیوارهوردک یتاعهم و نابهبر ب  
وردک ڕیبازا هکهو جارها ئکهدا دیهپ یقهونڕه  

کیههارخانکت و یگشت شار هنن لزرهمهداد  
وردک یرگارکم و هرھهب و بنڕه ۆیخ یستهد هتا ب  

                        .....     
بنهران دۆتکات ی، سوارڕهل ین گاجووتهدهر دهب  
وردک یسارین و نهندهار و بیهو ب هر بوورهد هتد  
بارهل یر بارهس هتو جووت و گامان د ڵاکشتوک  
وردک یمبارهع بهو مشت د ڵواهو ج ت بهد پ  

                        .....          
هش فریانرمهتور و دک، دوبهشمان دهخانهستهخ  
وردک یماریو ب هستهوچان خک هل هتاز ێوهکنا  
بهد ر و پوار و ساغ و تهندار و خویختهب  
وردک یدباریو ئ یتهگبهو ن یھاتهن یهکر ماهد هتد  

                          .....  
رهوهختهن ئازاد و شاد و بهکهد کیه ۆیستهئ هست لهد  
وردک یدارر و ده، دلب یو، الو و گراڕوکژ و یک  
هوهندۆچ جوانت ھ ێد یعریش هت لیزگارڕ ینۆب  
وردک یناودار یرهشۆکت یریشاع یهژار، ئهھ یهئ  

                         .....  
:) یگوت ،ناھ یمنھ یهموژد هک ۆاسکیپ یترۆک(  

وردک یسماریستیعباد و ئیستیئ یژڕۆرچوو، هسهمرد، ب  
انیئاش و ب هرهو ت هئاوار ینش خوۆخ یلهم یهئ  

ورد ک یزگارڕ یتهللیناو م هویهزوو د ب هموژد  
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شیلهو چهان ئیورکمو یباخ یهکهستهرمهس هبولبول  
وردک یزارناو گوهل ۆت هنهنگ ھه، دهنر بخوت  
؟ هوییهچهن دۆر چیبهل یتۆخ یتهللیم یستیوهشۆخ  

وردک یاریغهئ ب یشار هانکهستئ هتڕهچاو  
همن" مردن"ھ ێربوهد یاڕ ۆت ب یهانیوژهئ  
وردک یمارۆک کهرهس یو پاش ۆت یپاش هکسهکب  

                                  
1332  ھابادهم                                                  

                          *****  
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ژگارڕۆ یهسۆب                 
 

بهم نهدا خ یسهکب یهشۆگ هل ئاوا همین  
بهم نهک ییه، ساهر ماوهھ یفاهش وهرو لهئ هکچا  

 
ییهدا نیت هوهتیهدهموو ھهنم ھیژ یڕههالپ  

بهم نهن و ماتهویوش هناسهو ھ کسفرم یباس  
 

هویهنا یکیههسۆمن ب ۆب هسپ یژگارڕۆ  
بهم نهنیو سهرهب ،ێھاویهد یکریر تهھ یمدهن  
 

یه یافکمن  یوشتنک ۆرم بهدلب یدوور ینجڕه  
بهم نهکید یکتهنیهچ میمن ھهادا ئیدن هر لهگ  
 

؟من  یحا هوشهشان و پرهند پهچ زانهوا دک  
بهم نهرچهو پ هجیگرهئ ییهدۆریگ یهسهکو هئ  
 

ناهارم دیبوو هر نف نیز هل یدارد یمزڕه  
؟ بهم نهو من، مکهو یفادارهو ینداریوهوا ئک  
 

شڕه یوچارش هرگرتووهو ۆیخهمان لیشار یژیک  
بهم نهت یهورهد یکمانگ ێوهل یمدهم نهکهداخ  

 
مد هتۆھاتهن یوانیم هب یکجار یشاد  
بهم نهحرهنام ینم شوهخ ییهتخانهوهخ هنگڕه  

 
مهکشن بڕۆ کهخ یزمهتا بهنم ھسووتهم دۆخ  
بهم نه، شسووتهر دیوو شاعکها وکهخ ڕی هل ک  

                                                   1338  
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ریعشا ینووسهچار              
 

یهبا ڵهگهارم دیر هگهزستانم ئ یسهھار بوو فهب  
یهھار ناهب یکخونچ هب هانیر گوتووهگ ۆیهدر  

 
ێژڕۆ یرهب ێور بگرهتا ھ هپرسهم باران هل  
یهش داڕه یور چارشژ هل ۆت یووڕتا هم ھیبگر بهد  
 

شت ئاخرڕه یندهووبڕو و دا چارشهم الدهناسهھ  
؟یهبا یتهقودر یفیرهوا حک ب پ هندهرچهور ھهھ  
 

ا چاوتکهد یانمکت دا حوهکۆبر ییهر ساژ هل  
یهاجیئ یمکم حوکحا هک هریشمش یخۆد ییهسا هل  
 

شڕه یداو هستوومیوو بکهو یهار ناکهب ێفرهر بهسهل  
؟ یهتاتا هکو بسهئ هگرد ۆب یدهت ئهموکر هسهل  
 

نبنو یکوچ شیھهب ۆت یجوان ناتوانر هھون  
؟یهژن و باهو بهئ یلهکیهھ ێتاشرهن دۆچ ڕهمڕهم هل  
 

ۆت یماهج ۆم من بهبهد هسوجد هوهزۆب یشڕی هب  
؟یهدانا هر بوو تازیپ هکانگوت دار یهد یچۆب یدهئ  
 

مداحا هب یهت ناهزهو و بر لهس هتیت ناهبز  
یهو ساکهم وخوشهدووت د هل هژ سامهر لۆز یرچهگهئ  
 

تبارمهفهشان و خرهپ هندمن ھ یچۆب یزانهد  
یهرماهچ س همیر نهھون یریهان غیژ ڕیبازا هل  
 

بامیزان هکمن  ،ھاتمهد ۆب بهتکهم یتوتوش تووش هب  
یهزانا ینسانیئ یشهت، بهسهر ، حهسهکت، هنیهت، مهفهخ  
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مهکهھ بهت دهگبهو ن یشهبهو دوور یشڕههچار ڵهگهل  
یهر واهھ یوردک یرانیشاع ینووسهچار هژمهل  
  

                                                         1338  
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ڵتاهب یهالنھ              
 

من یبا یتیهاندووکم شر زاهگهم ئکبا ییهن  
من ینا هس ناهک یگو هوا ناگات هک هختهس هوهئ  
 

دا یالنهم یئازاد یمکت حوهعیبهھار ھات و تهب  
من یحا هستئ هنۆچ هاریس دا دهفهق یونجکناو هل  
 

ێدا دیهست و شهرمهس یبولبول یهنگیور ێزارگو هل  
من یتاهب یهالنھ هش لیکویجر یهم ناهب  
 

ۆت یخاو یکبس یایهخ ر ساتهد هتر ناچهس هل  
من یایهخ هخاو م ،هکهشتم چاویهگت یرچهگهئ  
 

ی؟ناب ۆمهستهد یهکتا هھ!  کناس یکئاس یهئ ێرهئ  
؟من  یما یهنا یهکتاهھ!  ڕهشفۆخ یهکهزۆریپ ێرهئ  
 

م خواردشا هندت بزار سوه، ھژوانج همت دۆگوتت: ب  
من یشا هل که، ن همن بترس یهئاشقان یئاھ هل  
 

هرانو هو شارهل ییهچ ۆت بماهک،  ت بما هک  
من یماهکست یویهم ن، گوید یندهمهوهد یما هک  
 

هوردک هچکو هئ یستیوهشۆخ یمانا یزانیهر دهگهئ  
من یئا یکسدا فرمهدیهر نهوھهاقووت و گید هس هب  
 

هردهم و دهئازار و خ هل ژ و پش و تار و درڕه  
من یتا ینیر ژهسارهبوو س یدوور یوگارهش هب  
 

1339ھاباد   هم                                            
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رنیش یماچ                        
 

ماچ هستاندووهم ئۆت یئا یول هل یمندا هب  
ر ناچیبهم لهنیریش هو ماچهئ یتهززهش لیریپ هب  
 

یهچار ێرکرستار ناهرمان و پهتور و دکد دوهس هب  
اچڕ ڵد هل یهوردک هچکو هئ ۆیمژ یریت کسهک  
 

یهوردک هچکو هئ ڕهتد یرانیتر پهدۆریا گکهد  
پاچهھ هتاز یهدۆم هب یکب و بسهتکهم هتچب  
 

وقمهز و ب کردم ، وشک یریپ همانهز یردهم و دهخ  
الچ بهد یکهو خن هر بوو ، لۆش و ب کر وشیشاع هک  
 

مبارمهو خ نگهتوا د هستدا ئیسهکب یهشۆگ هل  
داچ ڕقو هب یکجار هم بر ماهگهم ئکبا ییهن  
 

هردهت و دهنیهم هتم وهزانا ل یکوردک یشهب  
زانا چ یوردک یردهد هب یببڕه ست، بیت وهن یهوهئ  
 

منھ ۆت یعریبدا شهدهئ یهکڕۆوهئ ڕیناو بازاهل  
، ناچ ییهن یکواجڕهچ ی، ھهکچروو یو پووکهو  
 

3813ز     ورهت                                         
 

                                ****  
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             گریشاع یهن  

 
بایبا ب یکپا هکهستعومرم ئ یرمانهر خهگهئ  
بای، با بیهدا ناد هشم بیکڕمچو ۆت یرگهم هب  
 

دا یهتم وهبا لهن یشانرهپ ۆیر خهر  گهھون  
؟!با یرابهخهو خان یشڕههبوو چارهد ۆمن ب یشهب  
 

ستارست ئهپ ۆخ یهبوو ئهوا د ۆمن و ت یحا ێوک هل  
!؟با  یسابیزم و حهو ن هدیا ئوسول و قاعیر دونهگهئ  
 

یساق یههلت ھیهر مهگهئ ر نابم،ت هباد جام هب  
بایتا ب هکم تۆتت ، بهخزم هرمنهم دۆخ یهنگ  
 

خ ش ینابهج یساق و یهش مهرل یهر من ناهبهو  
با ینابهج ۆر بهبا ھ یراب و حورهوال شهنا لهد  
 

یستهم کمهد یشۆخ ییهدا نیت ،دهبهئ یموو عومرهھ  
؟با  یرابهش یرف ؟چ بوو ۆب یاتیهح یخدر ئاو  

 
                                                       1340  

 
                        *****  
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هالنۆج                

 
ی :گوت ر ،ۆتکدو یال هچووم  

هختهت سهکهردهد یشۆخهن  
؟مرمهد یهت واپ ۆگوتم: ت  

هخته: وی، گوتهوهداخهب  
              .....  

هگرتووت یهوتکهو دهئ  
ێگریش بیزھهب یاویپ  
بهن ۆیخ هل یتوو ئاگاب  
ێمره، دناچ پ هندھ  

           .....  
!رۆتکم و گوتم دوینهکپ  

یزانهم زانا و شارنا  
یکشیو یکشیپز ۆم تهب  

ینازان یدارد یبار  
         .....   

م، دییهم نهوتکهد  
هخانومان یکژک یج  

ێناگر هقرۆ، ئهمندا  
هالنۆج هردووکم دروست ۆب  
 

                       1339  
 

                *****  
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ییڕهتوو            
 

تهنیهم و مهخ یوشتمک  !ایساق  
هکستم هم هرابهو شهل هرهو هد  

هایر و پهجام و ساغ ێوهنام  
هکستم هد یچلو هل ۆم بۆخ یشهب  

                .....      
تۆخ ارخهن بینهناز یهئ هرهو  
یهو م هباد هب هکژم بژ و وگ  

نمدایژ هل ڕۆهنجڕه یبا من  
!یهخۆم ئب یکجار بهچ نیھ  

                .....         
نیشتن و زانیهگت یحاس  

؟ یرهوهروک هل همن، جگ ۆچ بوو ب  
یهم ۆم بهبهنا دهش پیکمهردهس  

یرهبهخ ب هنۆتا بزانم چل  
            .....  

ابڕو هخ هل کسهک هتو وهل  
هنیم و شهو خ یشڕههچار یشهب  
من یردهد یالجیشتم عیهگت  
هنیزانهو ن یتو ش یستهم  
 

                             1336  
 
 

             *****  
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زانهخ یهکووهژگ            
 

زانهخ یسام و توندهب یهکووهژگ  
زانڕهباخ و  یهدا یالمارهپ هک  
 

ڕهو ت کشل یمامهن نکشهد  
ڕهپ ڕها پکهد ڕهش و تۆنخۆب یگو  

 
هازاوڕهد پ یباخ یهو گوهئ  

هاوکپرووهھ هستم ئهکهداخ  
 

ریقدهت یهزهب ب یستهھا دهروهھ  
ری، جوان و پهورهو گ کچوو یهنا  

 
نوزهگهن دخو هالوان ل هتاز  
نبرژهژار دهھ یکیدا یرگهج  

 
ارکدهب یمانهز یتوند یبرهز  

ئازار پ یشار هنیردک یشار  
 

ۆیهژنهئ هس بهد ینیبیده یرچهھ  
ڕۆڕۆیهن و یش هموو الوهھ هل  
 

ێور لهسهل ینیناب ۆت هبز  
ێوپاهن دخو یکسفرم هچاو  

 
کو چوو هورهگ هنوک ه، مل بڕقوهربهس  
کبوو یهنجهپ هل هویهراۆش هنهخ  

 
همراد ب هوانهج و سهئ یرگهم  

هھابادهو مهئ هخست یمهمات  
 

هگ یندهب یریسهوسف ئی یرچهگ  
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هد یزیزهر عهھ هسریو مهل هستئ  
 

ۆڕگ یچا یهخرا ۆیخ ۆب یرچهگ  
ۆڕگ هل هماو ینرخهب یوارهنشو  

 
هو الوهر بوو ئۆز یکهخ یتهخزم  

؟ هو الوهل نمهن دادۆلجا چ  
 

باتهخ ۆڕیک هما لهمان نیهر سولهگ  
زوو و ئاواتهئار هب هشتوویهگهن  
 

یکهناو خهد لهبهتا ئ هندوویز  
یکهکبوو هھ کهمۆک ۆب هکچون  

 
ۆیخ یهشیپ هردک یلمیع یتهخزم  
ۆیستن بهبهن دیش ۆڕیکوار هندخو  

 
ریا و ژیور یوردک یشاگرد هنگڕه  
ریب هل نان بمیهو الوهئ یرسهد  
 

انایژ ڕی هر لهگهداود ئ هکاک  
دانا ۆیخ یکن و پایریش یانیگ  
 

ردنکار ک له بن دهیردک یرف  
مردن یمهردهو سکن تایزهبهن  

                   .....  
شکتهحمهز یکچا یاویدوو پ یادی  
شروهز و مام دیزهع هکاک یانی  
 

نهکر نایب هت لهق هو شارهئ یکهخ  
نهکچا یگرۆئ هو شارهئ یکهخ  

1341 یفرانبارهھاباد بهم                                
 

                   *****  
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یربهنگهش              
 

ڕیهر مهبه، لستانوک هن لسا ی! سایربهنگهش  
ڕیهمڕهم یسپ یکو باسهد ئرکهت دهن ھیشۆد ڕهم ۆب  
هنهرچو ژ کهرمکو  هو گوار کۆرهبۆگ یڕهر ھاهبهل  
ڕیهپهادڕ ڕیهم ۆڕیک ێرر بهبهل ڕۆیههوین  
 

شتڕهو چاوت د ینگهب ردن سکهت دیهزهکواران ئ هک  
وشتکهشوانت د هحمانڕه ب ،هرمانهن هو چاو یزهکو هب  
ژنتهر بهب هبردهد یهبا سوژدهوسر هزا بیبهنگهش  

مژتهدهت ھهوردستانکو هئ یستانوک یواهش ھۆئاخر ت  
 

خاوس رد پکهد ت لۆخ هکراوان هد هنگاوان لهشچ  
تاوس هوۆبهزار دهرمهت شهژانیک یو الر هنجهل هب  

بووهد ڵهکت هک یانیهبوو ب ین و شادیژ ینگهئاھ  
گاوس یهکشهم ۆڕیبازن، گرم و ھ یهممن، خر یشمشا  

 
! یو جوان ڵماهج یسۆنو  ،مۆخ یگراو یربهنگهش  
؟ یوانڕهل دهگشوان و م هجاران ل کهو نستاش پائ  

رنتریش ۆت هل یتو ۆنگم بهجهم دهرگهشموا من پ  
یشوان یربهردهنا بهد ییشا یختهت هدا بهم دهن  
 

یلیشمه، نیخۆ، شی، نازداریباره، لیجوان ۆت هاستڕ  
یلیز هشترن لڕهت خا ،و ڵگو هشترن لهمت گوک  
یهن یتام یزانهش دۆم ته، بهردهت دهوهابوونیج  

یلید هب یازیاز و نڕ، یداراو و دڕو هژوان و ش  
 

باتمهو خ ڵوهھ یمامهر نهب هتب هماوهن یرۆز  
تمو یزۆریپ یکخا هوهتب کر پاهکریداگ هل  

هوهگرمهدهجارانم ھ یهکهچانۆم، گنهداد کهچ  
و ئاواتم هتاس یهشتیر شوان، فره، من ھهب یرر بهھ ۆت  

                                    1969ا    یچ                                                    
                           *****  
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نیشهرمهگ                    
میگرهن دو خون هل هویوزهگ هک یکدیھهش ۆب  
میگرهن در و شوهس چوو ب هک یکاڤهھ ۆب  
 

وردستانکر هس هل یکر و جوانیموو پهھ ۆب  
میگرهن دبشلو هک یهو بهب ێبن دار هچوون  

 
در دا مرهنگهس هل هک یویزهبهن یکڕوک ۆب  
میگرهن، در نوهس هل یرمهش و ب ۆڕیر شهس هب کهن  
 

شند یهپچهلهک هب یهانکهچهو مهم ئهکهماچ د  
میگرهد ،نگروهد یمچهق یگر هب یهرانهو سۆب  
 

خستن یردهھ هل ن کهنجهوو گکهو یوردک ینجهگ  
میگرهن، دوک هموو لهزانم ھهوو نکدوژمنم، تا  

 
نوک هش مل بیچک هورهو گ ڕقوهربهژن سهۆڕش  

میگرهن، دوک هب یو مل ڕقو هب یرهس نتا بم  
 

یهتاقان ڕیوک یرمهر تهسهل هک یکژن ۆب  
میگرهن ، دتو ێت و توهت لهل یرگ و دها، جکهن دیش  

 
ن داهگۆش و بڕه یندانیز هل ،یئازاد هدوور ل  

میگرهن دن و دژوکن چیژهد یکسانهک ۆب  
 

زاوا یهژارهپ هنم لیبهوتوو دهکست ۆک یکبوو  
میگرهن، در سوهس ییهردهز یهد یمانوک یرهس  

 
ۆڵچ یژوان و ج هشیو بن گ هلیس ناهپ ۆب  
میگرهن، دجو کل هک یرانیهح ڕهوکو  یاورگ ۆب  

 
رابن دخو هو ب کسفرم هب یکتو ۆب  

میگرهن دم، خوهکهد یشتهر و دهد یرانیهس هکمن   
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دوژمن ب یسوپا یلش و پ هگۆوو مکهتا و  

میگرهن، دبژو ینهندهم و بهکهتیپ پ هگک  
 

هتا گووک یکپۆتر یشۆنخۆب یشهگ یستان  
میگرهن، دبپرو هگانب یکهمووش یگ هب  
 

یو السار ڕیو ملھو یکهرهدووب یتیهسهب  
میگرهن، ددوهن هوهکموو پهھ هانیتا برا  

 
ناهد ێرکخت بهت یزگارڕ ییهگڕ ێوهمهد  
میگرهن دنگوههوو ھکرن، تاهب ۆیهکوو نسکتا  

 
ریشن بڕۆر و هنجبڕهال، هار و فکرکتا   
میگرهد ،نبزوهن هاوانیگرن و پهن کیه هست لهد  
 

ستاوهق ھڕ ڕیوکو ژ یک یکههشبڕهر ژ هتا ل  
میگرهد ،نستوهپهن هارکدهب یدوژمن یکهندهج  

 
وردک یهدانیھهش ڕۆهو هئ ییۆهت ۆوو بکتا  
میگرهن، دسوهموو نهئازا ھ ییڕۆه یرهنجهخ  

 
یوردک یهارکهب هو پاهئ یسهد یداس هتا ب  

میگرهد ،ندروهن یگشت ڕێ یرهس یو دا کڕد  
 

ژارهھ یوباریتهھ یکسفرم هوهنسهوو نکتا  
میگرهن، دوکپشهن هوو خونچکهو یوو لیتهتا ھ  

 
دیھهش ۆڕیر گهس هل یئازاد یرهپ یستهد هتا ب  
میگرهد ،نوڕهن یکیهگشت ال هل هرشلل هگو  

 
1969 

 
                         ****  
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رانۆگ ینیش            

 
رانۆتا سهھ هوهتانۆب هر لهھ  
رانۆگ ۆب هنیش یرانۆموو سهھ  
 

نرمهتا گهھ هوهستانوک هر لهھ  
نتا دام هاوڕمان دادهخیه  

 
شڕه یحرهوو بکتاهھ هوهریجز هل  
شهھ هل نابهن یرهس ێژیک یهن  
 

تا ورمهھ هوهرکهاربید هل  
ر و من هنوک ه، مل بڕقو هر بهس  

 
هوو سنکتاهھ هوهکووکرهک هر لهھ  
هاو و ژنیپ یغانیو ف ڕۆڕۆن و یش  

 
بارتا زهھ هوهوانیرهم هل  
ژارهھ یوردک یچاو هبارزر کهو  
 

رماشانکوو کتاهھ ۆزاخ هر لهھ  
دادانۆخ ه، ب همه، ماتیههپرس  

 
یمانتا سلهھاباد ھهم هل  

یرانۆگ یبات هل هنا هنا  
 

نیمزهتا شهھ هوهجاریب هر لهھ  
نیمزهورد شک یری، الو و پڕوکچ و ک  
 

ینجابهوو سکتاهھ هوۆشن هل  
یر نابهسهک ب یکوردک یتووش  
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هتا پاوهھ هوهرولهھ هر لهھ  
ه، تاساوهوشهورد پک یهوهتهن  
 

نیگرهن، نیبهم نهخ هب ڵهن دۆجا چل  
نیگرهن ۆب ینیش ۆڕیکن ۆجا چل  

 
هنو نرخ و ب هبوو ب کریشاع  

هنئاو یشنهشن بوو، چڕۆ یریب  
 

وتووهکهرگ و ھهج هبوو ب کریشاع  
وتووهکل هگ هل کهل بوو نهگ یوهشپ  
 

دا یرستهجوان پ هم بوو لهک یکتا  
دا یستهد هل هو بوو وشوو مکهو  
 

ێنو یری، بهتاز یکش، مکپا یستهھ  
ێتام و خوهب یه، قسز ۆسپ یعریش  

 
نیب کو ناس ڵایهش خۆو خ ڕهتد  
نینگڕه هزا، وشهر، شارهھون هب  
 

رانۆقا تیسۆعر و میش یرهم پپ  
رانۆگ ێرهس هوهانیبرد ۆیهب  

 
مانبوو ل ڕهتوو یجوان یا خودای  
مانپ یدهوا نڕه ییهو چراهئ  
 

دا بن گهو یرهوھهژگار گڕۆ  
دا ڵناو د هل هویهو ماهئ یداخ  

 
اکدامر یهسو بهم ئهکهداخ  

اکوونتر ڕ یتبوو و کیرهخ هک  
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ڕۆییست یوهشۆخ یران ـ ۆگ ڕۆیی  
ڕۆییست و یبهن یلهگ ڕۆڕۆین و یش  

 
مراد هبگا ب یلهگ یهو ب ڕۆیی  
ورد ئازادک نیبب یهو ب ڕۆیی  

 
شڕه یبن گ هبرد یئاوات ڕۆیی  
شهب س و بهک ب هورد ماوک ڕۆیی  

 
رد مردنمهریران و پۆ، گیحاج  

»وردنکر هھ همئ یوردکم هکهداخ«  
 

نهنگانهت یژڕۆ یوردن و تووشک  
نهگانب یستهد یلیردن و دهم  
 

  1962ھاباد   هم                                        
                      *****  
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ندراویههگهانڕ یامیهپ              
 

اناگاڕ هنازدار هرهم دولبهئ یگو همن ب یامیهپ  
اناگاڕ هارکم ه، ببه، شل دنیبهم دیسم بیسهن  
 

مماهتنت ، ئید همد هدووبار بهبرت ھهس یگوت  
اناگاڕ هارکو هب هارین، وا دهمهدا ت یورتک هل  
 

یتو ۆخ ین الوانهدهد ل یورهد هروانهوو پکهو  
اناگاڕ هئاوار یبولبول یژوان هب هرئ یگو  

 
کرستارهندارم، پیبر ڵدار و دهردهش و دۆخهن  
اناگاڕ هئازار ژان و پ پ هم دهئ یحا هب  
 

ت بکڕز و گور ھهگهوان ئم و لهد یماچ یهکهد  
اناگاڕ هارچب یئاشق یردهد هب کنا جوانهد  
 

پۆژ ینیم شکهدهپتر ھ، پشتم  بهمتر دۆکتا هھ  
اناگاڕ هم شارهئ یچک ینداو هستم بهتر دیئ  
 

مهکم چ به، بیلخوانهزهغ ر بمن ف هبولبول ل بهد  
اناگاڕ هزارو گو ڵو گوهم بهکیگرفتارم ، چر  

 
1975ـ  3ـ  21                    
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ژوان ج            
 

ێرزهلهد یزھ ب هوا ل یهنجهو پهئ  
ێرزهببا یۆهکمهم یتیهویوشک  
 

یتاق هماوهن ستئ یهو ددانهئ  
یساق یهگهنهرجار چۆز یتیهستووهگ  
 

هاوب ل ییماۆس یهو چاوانهئ  
هراویرا، داگیجوانان داگ هند لھ  
 

هگرتوو یبار ستوا ئ یهوو لهئ  
هگرتوو یاری ۆیرم و نهن یهموک  
 

زھ یب یل همانهز یۆیهو باھهئ  
زو ئامن هتیهگرتوو هژ جوانیکام ک  
 

یست و جوانیوهد یوا ژوان یهو دهئ  
یرانهگین هم ، لهخ هل هستا پئ  
 

وانکوتر و ک هوردک یهزهرهش یهانیو پهئ  
ژوان ج ۆیھاتوچ هل تهبوو قهماندوو ن  

 
                                         1969  

 
                  *****  
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نینشهخان               
 

نینگڕه یھارهب هدا ب یهکڕ هبووم ل کبولبول  
نیسرهو ن هگو یدارید هزار و لگو هدوور ل  

 
میفهد باغ یگو یپۆو پ کل ۆ، بهویازک  
نیف یزتر ھیئ همیما ، نهن هوم پۆو پ ڕهپ  
 

ستباز و ب یب هک ێزب هرهکاوڕو هئ یستهد  
نیش یرگم همهکوو بڕم و هبد ڵسوورگو ڕیسوو  

 
ردبووک پ ینهمهچ یموو سووچهم ھهکیمن چر  

نیمگهخ یهنا هلهجگرووم بهگ هل یهنا هستئ  
 

بووم ڕهپڕهپ یگو هسوور مووهھ ینگیش هکمن   
نیمن ش ۆا بکب هرو لڕیهپ یکڕر دهھ هنگڕه  

 
هانڕهپهسنوورم د یھ ڵگو یتنید ۆب هکمن   

نینشهرام خانک هووتڕ یق گوتنهر ھهسهر لهھ  
 

ڵهمۆچ یراوهد هوا ل ڕێهگهد هخنڕیهشاو  
نیوهئ هل پ ڵد یو بولبولهئ هگو ینید ینید  
 

م منهستهد و ب هستهبڕهو پ هستهخد هزتا  
نیمهک هن و للهک هق لهد یرهکاوڕر هد هرهو  
 

ژدر ینیر ژهگهئ یشۆناخ هب هندھ ڕێهپت  
نیژهد هم و ئاسوودهک یهوانهب هزگۆدخه، سهخوزگ  

 
1982 ێالناویش                                                       
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ارانی یهبارگ                
 

م ؟هکوان من چبڕه یروهوو سکهو ێبرهادڕت و د  
م ؟هکوان من چبڕه یووحڕم هکهن یقوربان هب هک  
 

فسووسه، ئهنگهدهوو دووخ و خکهو هخۆو شهئ یدهق  
م ؟هکوان من چبهک یوو ماکهو همۆکم هکهپشت  

 
اوڕو هش ۆب بهد وانکشلم  ینگاوهھ هتاز  

م ؟هکوان من چبهک یوتڕه هب هر جوانۆ، زهجوان  
 

ومهج یستهد ها و شل بووب ینگهئاوز یبرهز  
م ؟هکوان من چبهر و بدۆب ییهمنا پهد ێد  
 

وم خه نتهد یتهالو یتڕههھ یشۆخ یژوان  
م ؟هکمن چبوان هخ هندیز ڵهگهد هکلیئاو یاتک  
 

ێم دهاشم نهل یشر ئهب هل ێژڕۆتا هو ھهش  
م ؟هکمن چب» وانهشهوین«و » ۆلهگ« ینگهم دگو هتد  
 

ارانیبوون  ڕێهچا و بپ هوهکان تیهبارگ  
م ؟هکوان من چبهئ یپاش نهتهوا ب دن هل  
 

ڕههپهردهز یمهد یرۆوو خکهو هستمن ئ یانیژ  
م ؟هکوان من چبهز و تو ھ ڕن و گویما تهم نپ  
 

ووتنکب پشهدهئ یباخ یگوهھات خونچ هسرو  
م ؟هکوان، من چبهجهتاز هکهرهگ یوانهباخ  

 
ورد بووک یوانهلهمن مھ همهودهبوو ئهئاو ن  

م ؟هکوان، من چبهلهرن زوو مهو ،هرۆر زکئاو شو  
 

                          *****  
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ناهشهت یرۆناس            
مهکم هک ڵد یمهخ ۆوشهئ ێوهمهد گیهم هرهو  

مهکم هک یهجورع ێوهنام ێرهس هردهوم بهلووز  
 

سانیروونم دهد یرۆناس هوهتۆنا بهشهت  
مهکم هھهم بهد ینۆک ییهم هو ب هنۆک یزام  

 
ڵایهخ ینگاوهژ ییهنئاو ێوهد یمشت و ما  

مهکجام  یجام هب هتا گاه، ھهکژم ست و گهم  
 

مج یههخانیهم ییهشۆمم گهخ یچار ۆب هستئ  
مهکم هخ م بهکهتهللیست میوهمهد کژڕۆ هکمن   

 
یستهو م یشۆخ هل ب پ ، بهووخاوڕهتا ن  
مهکم هکحهم مۆخ ییهدۆمن ھهئ ێناو یپ هتاز  

 
ومیهگ نا تهپ هخانیهو م یهم ۆبم هبهن نۆچ  
مهکم هئاد ینه، بهرۆموو شت زهھ هتو وهل  
 

ێویههر دهم ھهکههستاش در و زورھانم و ئیپ  
مهکم هرچهت و پهو خ ڵخا یدایف هم بر و ماهس  

 
هکهرهم گکچک، هنۆکن یم و زهم یداستان  

مهکم هم نگ ویس هل ینۆوشم بکب یانڕ هکشل  
 

ودز یزستان ڕههپم، تڕهگهد یجوان همن ل  
مهکم هونهو ش ڵگو یریه، با سنهووم نادڕ هکچ ک  
 

ناهد هوا تووشهان و ھکایچ هل یهباڕههش  
مهکم هستهئ یایچ هوو لڕست یوهمهتان دوو شکهو  
 

   1968 ھاباد  هم                                         
                      *****  
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فهرهش یزرهتهم           
 

هردهو شاخ و ب و لهو ئن هش لهرل  
هردهموو داخ و دهو ھهئ ڵهگ هش لهرل  
 

دایناوخو یشۆڕو شن هش لهرل  
داینگاوهوتن و تهکرهس هش لهرل  
 

مدازا ینگهبر و زهو زن هش لهرل  
مداناپا یهکو دوو هو ساچمن هل  
 

و ئاگر و ئاسندا و گن هش لهرل  
دوژمندا یپۆو ت کر تانهرامبهب هل  
 

نستهب ب یقڕ یایرهو دن هرش لل  
نستهئ ۆهت یانڕوکو ن هش لهرل  
 

ف داهکن و خو یلۆپهو شن هش لهرل  
فداهرهش یزرهتهو من هش لهرل  
 

ێتاو یرم ناچیبهستم لیوهشۆخ  
ێم تا وایهخ یبا نم فهد  
 

مایهخ ش بۆم خهند دوورم ، بهرچهھ  
مما هزانم لهم وا دین هئاوار  

                .....     
یردارۆز یکشۆک یمڕت ینا دیر بهھ  
یزگارڕ یایچ یهکلوت هنیشتیهگ  
 

هژارهپ یم و مژهخ یمهت یوڕه  
هژاراهھ هویتهو ھهئ هوهبووژان  
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زۆسد یهرگهشمپ یزو ھ هاوک یکوتک  
زۆریپ یزۆورهن هردک یشڕه یژڕۆ  

 
رۆخکشم یکھاهژدهپژا ئ یکشم  
رۆر ساتهب هوتهک یۆستهئ یهکهلالدهج  

 
یختهس یهووخا، خاپوور بوو قڕرا، یگ  
یختهالقان درا تاج و تر پهبهو  
 

الوان یترس هش لهرتهو ئچو یشهترهھ  
اوانیپ یژڕۆ هوهن، ھاتیزهب یخو  

 
مهرگهشمر پهبهما دوژمن لهن یهترهن  
مهرگهگرت بیهت و نهھ هگشت الو هل  
 

وبنهرهسرا سهوهھ یردارت دۆز  
ژنهوب یرمهگ یھات د یخژنۆئ  
 

ونو خ کو خان هل یوزهگ یژت دنخو  
نشو ب یدیھهش ۆیکگ هویهازاڕ  
 

ری، زنجهپچهلهکند، هسبهد هوهانوتو  
ریخسیه هز لهفهق یکرهد هوهرانک  
 

وژراوک ڕۆه یکسفرم هاوستهئ  
ژراوفن نک ب یۆهت هنراوستهئ  
 

شهب ب یشۆخ هل یول ھات یهبز  
شڕهرگ هن، بیش یرانۆس ۆڕیگ یکجل  

 
کههشبڕه ڕیها گڕهان گینگایش هل  

کیه یستهد هوهانین) گرتیمزم) و (شه(شه  
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ژوانانج ۆب هئاوار هوهانڕهگ  
جوانان یهنجهپ هنهخ هل هوهگران  

 
یئازاد یتوانهھ هب هاتکو هجا ئ  

ینامراد ینیبر بهژ دڕسا  
 

1347ا   یچ                                   
                    *****  
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ژن یزئام      
 

وانم هش یهناگهجاران پ  
ژن بوو یهئاو یزئام  

هزو ئامهئ یرمهو ن یرمهگ  
من بوو یهوهسانهح ییهما  

             .....         
باتهخ ینجڕهان، یژ یردهد  

شۆناخ یژڕۆ یماندووبوون  
وداهئ یزئام هو لهش هب  
شۆرامهردن فکهمووم دهھ  

             .....   
یول یهبز ،یچاو یگاین  

ژڕردم ساکهد ینیبر  
دوژمن ،یهو دهئ ینیبر  
ژژ دابرد دابکیهر دیت هب  

             .....   
یزبوونی، زیرانۆ، تیناز  

یهوهئاشت بوون ، یهوهالواندن  
رن بوویش ۆیخ یج هموو لهھ  
یهوهر چوونیبهل هختهر سۆز  

             .....  
هختهجار سکیه، هختهس هب  

ی، نامراد ژن هل یدوور  
ست تریوهشۆژن خ هم لهب  

یئازاد ۆیتهمن ئ یال له  
 

                             1349  
              *****  
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ۆهت یلۆپهش           

 
شهب ب یشۆخهل یوردک یهئ!  هوردک  
؟شڕه یهزمهود یتهلۆیک ییهس نهب  
 

رواهھ ۆیخ یسهوهھ یسپهئ ێباژو  
؟رواهپ وا ب ێبتگوژ،  ێتگرب  
 

ل)ی(باست هتۆب هک) هلعهو(قزل قهئ  
؟لیر و دیخسیه هل ب پ بهر دهھ  
 

؟ندهسبهو د هپچهلهک کشهن یهکو کتا  
ند!هتا چ هنجهکشهجر و ئازار و ئهز  
 

وار و بیب هب یالوان ینخو  
؟واب یۆفه، بێژب بهر دهھ  
 

ویتهھ یکسفرم یرهوھهگ ێرهوهھ  
؟ویزهبهئازا و ن ڕیوک ر بهدهربهد  
 

یان چاویگر هب ب ڕهژن تهوب  
؟ یالو ۆڕهش هوهتنیبهچ نک  

              .....  
ی نکاپسڕت ۆخ هھاتوو یهو یختهو  
ینقت بسته، ھهویهرگرهو ۆهت  
 

لتهھ ه، دووبارهوه، ھاتڕههاپڕ  
لتهگ یقوربان هکت بر و ماهس  

 
پشت هستهب ک، لهوهک کڕ، هوهبۆک  
بات گورج و گشتهخ یدانیهم هکڕا  
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ریلگش یباتهخ یاتک هوهھات  
ریت و زنجۆکو  کهندهب هبهھ  
 

!ڕۆه، هز بهبه، نه، ئازا بهب ڕوک  
ۆهت یلۆپه، شهق بڕه یباهگژ  

 
و پولووکهو یل هوه، سوور بهب ڕهتوو  

و پوشوو ڵهو پووشکهو هد یئاگر  
 

                  ****  
ر نابت ۆت ین مژتنخو هو لهئ  
!؟ داب یت پییهزهب ۆب بهد ۆت  
 

هداد یپ هوهکیهموو الهھ هل  
هادڕ یتو ه، زوو لن یاوڕ  
 

یرهس هکاڕ وتوپکر هنجهس و خهد  
!!یرهده، ون یرهده، ون یرهدهو  
 

ڕد یرش کهو هرهب ۆب یتهمهھ  
داب ، دابهکب ل یرکشهل  
 

ێبتراز ۆت یرهنجهخ یکهستۆک  
ێنا ناز ۆهک هزرنهس هو بهئ  

 
ێگو هتب ۆیت یکهچ یهگولل هزیو  

ێشت سویسنوور هل بڕهناپ  
 

توند یالمارهپ هب هنزهتیب  
ا و شار و گوندیچ هل هنزهبیب  
 

هنهبت ل یشت و چهن و دهندهب  
! هنهبت ل ی، پرچهوو دکهوهن  
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ئاگر و ئاسن هل هونگیپرهم  
!؟لت ناناسن هگ هن بۆچ یهگهدت  
 

ژیتوند و ت ێرکهش نۆڕو شکتا  
ژیکالو و  ێگرهر نهنگهو سکات  
 

ردل یوردک یلهگ یماف ێنادر  
رش ز دابهفهق هوا ل بهردهھ  
 

هگژداچوونهن و بیق و قڕو هئ  
1949                       هزگار بوونڕ یکیهگاڕ هتاق  
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یزگارڕ یکپۆتر         
 

بوارڕونوکو زا کبیز هم ئازا و بک  
روونشت و بهدا و پیو چ ۆڵم چبهد  
پروونهھ هپرون بهم ھهکهستم دهرھهب  
وونڕ ۆیو ئاسهره، بۆو ئاسهرهم بڕۆهد  
زگار بوونڕ یکپۆم تا ترڕۆهم ، دڕۆهد  

                .....          
ا شلکنا نگاوم پهسپ ھۆکند و هک  
زل یردهزاران گابهم ھڕر هس هتب  
م تلهدهان دیپ ۆشان و باھ یزھهب  
وونڕ ۆیو ئاسهره، بۆو ئاسهرهم بڕۆهد  
زگار بوونڕ یکپۆم تا ترڕۆهم ، دڕۆهد  

                  .....      
هدار هدار هرچووم له، دهوهم گرتپ  

هوهم گرتڕ ،ه) و (ئاواری(قاز یگاڕ(  
هدار، سکته، پهگولل ننامترس  

وونڕ ۆیو ئاسهره، بۆو ئاسهرهم بڕۆهد  
زگار بوونڕ یکپۆم تا ترڕۆهم ، دڕۆهد  

                  .....        
هژاوڕ هبازڕو هل یهنانو خوهب  

هواوڕورد ک یستهربهس یئا یگو  
هواووا و بیھ هل پ ید هش بیمن  
وونڕ ۆیو ئاسهره، بۆو ئاسهرهم بڕۆهد  
زگار بوونڕ یکپۆم تا ترڕۆه، دم ڕۆهد  

                .....    
       
ژموراز و لهھ یروردم فک یڕۆه  

ژمق بهاتر ئاریم زۆتا زوو ب  
ژمدوور و در یگاڕ بهورت تر دک  
وونڕ ۆیو ئاسهره، بۆو ئاسهرهم بڕۆهد  
زگار بوونڕ یکپۆم تا ترڕۆهم ، دڕۆهد  

                .....      
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ییو تارما ڵهداو هل هوهومڕهان  
ییاکیو تار بوول هویرم دۆز  
ییدوا هشڕه هوگارهو شهنم بد  
وونڕ ۆیو ئاسهره، بۆو ئاسهرهم بڕۆهد  
زگار بوونڕ یکپۆم تا ترڕۆهم ، دڕۆهد  

              .....             
وتمهکشهئ یرهببن س یهروردهمن پ  

وتمهکش ڕه یوچا هجاران ل کلهگ  
وتمهسرهدا ، نهدام نه، ھێرهد هھاتم  

وونڕ ۆیو ئاسهره، بۆو ئاسهرهم بڕۆهد  
زگار بوونڕ یکپۆم تا ترڕۆهم ، دڕۆهد  

                          
                                       1350  

 
                  *****  
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ردوونهگاووگ            

 
وهش یرنگانهدار د هدرا ل کهتهش  

نهتهو یزگار بوونڕر هس هل کالو  
ئاگر یهستهد یژسهد یهقهت یاو  
:ینهکهدگوت و پیهش دڕه یهزمهود  
ێوهد یدوونرهان گاو و گیشا یژنج  

ێوهد یوونڕ یکسش و فرمهگ ینخو  
                 .....        

لهگ یزانۆسد یکسفرم یرهوهھ  
تو هوهردک ید ئایھهش ینخو  

انیو گر ۆڕپهن و شیش ڵهگ هم لهب  
ھات:هر دهھ هکهزمهود ۆیب ۆهب  
ێوهد یدوونرهان گاو و گیشا یژنج  

ێوهد یوونڕ یکسش و فرمهگ ینخو  
               .....          

ردکهد یژژ دابم دابهست یهگولل  
ستهھ هل پ ین و دیوهئ پ یرهس  
سیلۆرس پپ ینۆک یستانۆڕگ هل  

ست:هم یشوم یوندکند خویهو د هشاوڕهن دخو  
ێوهد یدوونرهان گاو و گیشا یژنج  

ێوهد یوونڕ یکسش و فرمهگ ینخو  
                        

                                           1350  
 
 

                        *****  
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نخو یمۆگ       

 
ا ؟ۆڕخ هل یراوۆت یچۆزم بیزهع  

ا ؟ۆڕگ یچۆب ۆت ی؟ د هوماوهچ ق  
 

مماهردم ئکرت یبهوا زوو ل ۆتهئ  
اۆڕگ هل هرتهم شهکهشت نۆرامهف  
 

هداوهن یووڕ کیهتاهخ ۆا خڕمن  هل  
اڕ ۆت هدا ل یووڕ ۆب یلیهم ب یدهئ  
 

من ید یترۆک هتیهزهک یریسهئ  
ا ؟ۆڕت هتر لۆک چ ب یحا بهد  
 

شمۆر و ھیو ب ڵماهکو  ڵر و ماهس  
اۆڕد یکدا پا ۆت یشقیع یردهن هل  
 

نینخو یکسفرم ڕخو هب ێچاوم د هل  
اۆڕچهنهھ هنخو همۆم گهئ یچهک  
 

سهو ب هوهنیما هپوولهپ یهمن و الش  
اۆڕگ هل هش تواویمه، شیدوور یوهش  

 
                                                    1954  

 
                        *****  

 
 
 
 
 
 



99 
 

 www.gagesh.com  

 
نمموو ناپس  

 
نما تا بمیدن همگوت لهمن دهئ  
نمر دانوهس همهستهس ئهکر هب هل  
دا  ۆت یکبس یداو هستا لئ یچهک  

نمم ، موو ناپسگرفتارم گو  
            .....  

یو نامراد هنجڕه هل انم پیژ  
یشاد یھاتم تووشهش نیوتهکهھ هب  
سهو ب بهد ۆت یر جهھ هنگهند تیم ھد  
یرادینفیئ یپسهح یوومکحهش مۆتهئ  

           .....  
ینب یت شادۆخ ڵهگ هل یرار بوو بهق  
ینهت دابووم بپ یرچه، گیھاتهن  
اندنکمان شیهبوو پهورد دا نکناو هل  
اندن ؟کمان شیهم پگو یر بووف ێوک هل  

            .....  
ادمی هل یت ناچه، ق ڕۆیی یرچهگهئ  
شادم هوۆت یادی هادت ، بیم هکهد  
زمیزهنا ع کوار تهھ ۆت بهبارگ هک  
ادممر یتاو یکهستووندها ئکش  

           .....  
مهباد یجام ینیھاونش هوانهش  
مهبا د هم بهو غ هژارهبا پ هباد هب  
من یرهدا س یژگار باڕۆ یستهد هک  
مهباد هکاب وا چاڕهش یهشووش یرهس  

 
               *****  
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شتمانین یکیدا             

 
ید ێوهو دا بوو شهشهوین یاتک هل  

یو دهخ هشم لۆشپڕهر و یپ یکژن  
یو گوتم پ یش لپ هز چوومپار هب  
؟ یک م ب، پهریپ یهدا یهارکچ  
یهدا یوا دژ و داماو یر چهبهل  

؟ یهدا یواووا ش هک هوماوهچ ق  
ش ؟ڕه یدا جل ۆر تهبهل هنۆ؟ چیهچ  
ش ؟هھ هتهناو ۆر و شان و ملت بهس  

             .....  
زانمهچ نیھ یڕۆه ینازان:  یگوت  

شتمانمین یکی، دا ڕۆه م؟...کمن هئ  
وا مات و گرژم              یههوئ یتاو هل  
مبرژهم و دسووتهد هوئ یسو هل  
ژارنهداماو و ھ هونم ئیبهد  
بارن هو بمبار و زار و لهز و خک  

ومشهشان و پرهپ ۆیهش بیمن  
وم ؟ل هل هشتویم نهخ یربا ینیبهد  
شمۆخهمن ن ۆیه، بهوشن ئۆخهن  
شمۆپهش دڕه ۆیه، بهورن ئیسهئ  

               .....  
زۆسد یکیدا یهبم ئهقوربانت د هب  
زۆنگ و ئاهتد ۆت هکیدیچ هبهم  
ستاشادن ئ ۆت ڕیوک هکماشاهت  
ستاستن و ئازادن ئهبهموو سهھ  

              ...  
ھابادهم یکهان خیگڕۆهزانم هد  
زگار و ئازادڕران ک یستهدرژ هل  
قزهس هل هوئ یم براڕۆهم هب  
زکرهن داماو و سهکهماشاتان دهت  
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ن بینهکپ هوئ یارک هرمهچ ش  
ن بیان و شیوان گرهئ یارکم هب  
شمۆپهش نڕه یکجل هشۆت خر پهگهئ  
شمۆم و خید یانڕوکاد ن ئازهکب  

                .....  
 

شڕه یجل یهدا هنڕت داۆر خهبهل  
شهگ ت ببهموک هوهتوون بڕت د  
نیش هکهم یدیچ هس بدهان بکسینهھ  
نیو ش یسوور و سپ یقیههب هنیبب  

                .....  
همئ یشھووره) میواهش(پ هنیبب  
همئ یجمھوورس یئڕه ۆت هنیبب  
هو بزان هرگهشمپ یزھ هنیبب  
هوانهئ یرشمش هزن یکنوو هک  

            .....  
زگار و ئازادڕا کهد یستهدرژ هل  
ھابادهم کهو یوارهوردک یواوهت  

1946ھاباد  هم                                       
 

             *****  
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شوان یربلو                                 
 

ش                   ۆا خامی، دنهوهشهوین  
شۆخ یکنگهم ئاھگو هتد  

                  هرهوهرهان پیگ یکنگهئاھ                                         
هرهت بهفه، خهنھ یشاد                                           

                            هوازهند یکنگهئاھ
؟ ها سازی؟  هنیۆۆ؟ هتار  

                 هربلو ینگهنا ... نا ... ئاھ                                         
هرادڕ ۆب یگو هرهجا و                                          

              هت شوانۆخ هم بهزگۆزار خهھ
هجوان هوهش هو مانگهب هک  

ر             دهر ئاوھهسهل یشتوویدان                                          
ربلو هل یوبزهد هنجهپ                                          

                     یمهت ھاودهعیبهت ڵهگهد
یمهخ ، ب یفیهکه، بیشاد  

                     یر ناگرهکۆن هئاغاش ب                                         
یداخا نامر همن ل کهو                                          

                   ێوهموو شهھ هشوان هرهو
ێوهخ یاتک، ێوهش یهوین  

                    هرنوهز هو و نواکو هل                                       
هرو بلوهل هنڕتوو یت                                         

                   هوکو هئ یکپۆر ترهس هل
                                                                           هور ببزبلو هل هنجهپ

                                                                                                       
هوهنگ داتهد هکهوکبا                                         

هوهباتیو بهش خیریشاع                                       
 

       1947  هلیگرماو یوارهھ                                    
                            *****  
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یجانیرباهورد و ئازک  
 

هانیژ ینگامهھ هستئ ،یلید یامییهئ ڕیهپت  
هانیژ یرش یتهبۆن یوڕ هس دا مامهم ۆیخ  
هو بزان یخو یدوژمن یهئ هکب ێرکهت دپ یرچهھ  

هجانیرباهئاز ینجهگ یورد و تافک یالو یباو  
    هوان یدوژمن کسهکر هھ نیبهناو دا دخو هل ۆیخ                    

 
ل و شانیوان پ یدوژمن ش نهھ هو ل شین ڕقو هبا ل  
ینجایرباهورد و ئازکگرت  یترکیه ڕۆو هئ هکچون  

  یھانهناگ یهکهب کهان گرت ویعماریستیئ یکوهئ
یانیگ یجارکیهدا هتا ن هحاهم یربوونهب هتاز  

هو دوانهئ یزھهب یهنجهپ ێرکنا پ یتهسوعب                     
 

ییخودا یدا الفهد یش لپ یهوهل کندهچ یهسهکو هئ  
ییتر براکیه ڵهگ هت لهق مان بهھ همشت ئھهد یهن  
؟ ییدایو ف هرگهشمپ یلۆپ نیبب یهوک هل وانک  
ییھاڕه هجوانان ۆو نهست ئهد هل ب یبگا نا ت  

یتتارخانهس یهوهو نه، ئهردل ۆیکسم ڕیوکم هئ                       
 

هنگهج یاتک یرشهرن یوارهوردک یئازا یالو  
هنگهژچیت ینگهپ کهو یانجیرباهئاز ینجهگ  
هنگهوان عار و ن ۆب هگانب یرهکۆشتن نیهگ ت  
هنگهتف یهر ماشهسه، لهریر شهسهستا لان ئیهنجهپ  

هشانین هترکهد هگانوو بڕ هتم بهئاست هر بهھ                          
 

اددم و بزو هماوهر نه، ھهویجم یردارۆز یکشۆک  
ئازاد یوردستانک یکپا یکخا هویمهشت خهھهب کهو  

عموور و ئابادهم هتۆش بیجانیرباهئاز یکمو  
ست و ناشادهپ هشیمهنم ھیبت ب هگانب یدوژمن  

هجوان هکم دوو خاهئ یرانو یسیباع یهن ببووۆچ                         
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یهواڕهان یر دوو داواهھ یجانیرباهورد و ئازک  
یهم دوو براهئ یتیهکیه دار بیهن و پایر بژهھ  
یهواهشپ یارکهر بۆز یدھوم همئ یتهللیم  
یههت قهللیم ۆب هردهرد و مهبهئازا و ن ڕهوکو هئ  

همانهزانا و قار هوردکو هد ئهبهتا ئ نبم کهد                          
 

1947ز  ورهت                                                    
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ھابادهم یچک               
 

ی، شادڕیهت، دۆیرم و نه، نینینه، نازیبارهل  
یھابادهم یوردک یچک یهئ یدوور بهد بهب یچاو هل  
 

ھاوتات و نازانم یهدا، ن یکپا هدا، ل یجوان هل  
؟ یزادیرهپ یهردهروهپ هانی، یئاسمان یهشتیفر  

 
وردستانک یستانوک یگو کهر وهھ هشهمت گوک یرهس  
یشمشاد یفهخ نر دانوهس بهژنت دهر بهب هل  
 

موژگانت یریت یهشانین هردکد عاشقت هس ید  
یئوستاد هعلوومهتنا مر ئاویت هل یوردک یچک  
 

هارید یهکهت دهل یکهخ یرگهج تۆبرهدوو ئ یرشمش هب  
یماد یهمهرۆت یش بیچک، ینار بک هل  کهچ یزانهد  
 

رنین شخو یستهبووم چاوم هوانھا دهانت ویسو هل  
یرھادهف یارکم هکچاو ڕه هنگڕهما هستیب ینڕهق هل  
 

شیمنهو ئ یهگانب یسهد یلید ێو هل ۆستا توهئ  
یمردا ب یرد و داخهنج و دڕهشم کهد ۆت یدوور هل  
 

ردکحرا هو س ۆڵشت و چهد یو ۆی) تیمن(ھ همانهز  
یادی هکر بهھ هرموو، جار و بارهفهم یشۆرامهف  

           1948زان   ڕههوش                                                  
 
 

                             *****  
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          ههبابرد               
 

یبارهنال ینیژ یر ئازارهبهل  
یزارهدا بیهش یبولبول ناهد  
 

رمیقهگوت فیهد هوهز و داخۆس هب  
رمیپ هواد ، بیرهوهم ھۆو پ ڕهپ  
 

ب دارستان و ل یرف یکلهم  
ب ز هل یا با شووکهد یریز پهفهق  
 

نچ د کشۆکرا و هرسهالر و سهت  
نهدا ھت یمهرھهو هلۆیک هک  
 

چ وم چفهن ۆیب هویازک ڵگه هل  
ڵد بهن ئارام دۆ، چلڵنم گویبهن  
 

هشۆ، چ خیستهرمهشق و سیع هشۆچ خ  
هشۆ، چ خیستهربهس هن بیژ هشۆچ خ  

 
ه، چ تایلیو د یتهلۆیک هچ تا  

هو نا هئا وا پ ینیژ م بهک هب  
 

دادداد و ب یهز ئهفهق یونجکمن و   
ست و ئازادهربهش سیلهلم، قیمن دهئ  
 

رگمهت بوو جهت لهم لهکهالنھ یسو هل  
رگمهم هکیزیمام، نهن ڵگو یتاو هل  
 

؟ رابکم هالنھ هرد لهند بهچ بهد  
؟ رابک ڕڵهپڕهن پۆسوورم چل یگو  
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لکا کب ڵبا رابکر ن فۆچ بهد  
بولبول هچودوژمن ب یر پلالرهب هل  
 

چاوان هل ر بوک هرهکاوڕو هسا ئهد  
سووچ و تاوان       ز بهفهق هخست یمن  

 
شمۆخ ینگهو دهمن بهئ هنسافیچ ئ  

شمۆمهو خ یندانیل و زیر و دیسهئ  
 

زارگو هش لڕهووڕ یلهستا قم ئهب  
ئازار یکهخ یدا گوهد ڕقاڕهقا هب  
 

ندهمد ینیمگهخ یبولبول یهگوتم ئ  
ندهس بهد هس داو و لهد هل هنناهم  
 

ر بهھون یھلهئ یهوهئ ،ۆت هبزان  
ر بهدهربها دیر هسهس بها دی بهد  
 

هحاهش مۆخ یانیند و ژهرمهھون  
هتا ینی، ژڕۆیههنجڕهند هرمهھون  

 
یههب ۆت ۆت بهکهشۆخ هنگیور  
یهوا ۆیهت بحا ینش خوۆخ ۆتهئ  
 

شۆوا خ ینگهو د هنگیتبا ورهر نهگهئ  
شۆت هشڕهوو ڕو هوو ئکهو یبوو ڕههب  
 

مۆوو تکهو یندهب یبولبول یهش ئیمن  
مۆخ یو گو هالنیھ هھا دوورم لهو  
 

سوور یسم چوو گویک هل ۆت کهش ویمن  
خاپوور هراوکم لهکهالنش ھیمن  
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مهکووهژر گهب یههش بابردیمن  
مهکووو چهل ک، تاوهکو قوهل کمهد  
 

ومیب ل یهپرز یردارۆش زیمن  
ومینهت ل یبوار یارکدهش بیمن  

 
اندمکش یشابا یدادش بیمن  
تالندم یناوخو هل یامکنا هب  
 

ر بوومهن ھونهخاو کب هکش چونیمن  
ر بوومهدهربهبووم، د ڕۆهنجڕه هشیمهھ  
 

ر ھاتهسهندم بهد پهند و سهوۆزار گهھ  
ئاوات یکبوو هگرتوهزم نئام هل  
 

هدراو نگهبن ھ هم لهکڕزار سوهھ  
هستراوه، چاوم بهراویمم گهد  

                                             
راومکش هب رم بهگ یزئام هل  
راومکش ڕه یژڕۆ یتووش ۆوو تکهو  
 

هرد و داخهنج و دڕه هل انم پیژ  
هو و شاخکو هل هوهرساومیگ هوهئ  
 

نمۆچل یزانیه، ن یپرس یهن کسهک  
نمۆک هکۆری، چهوهادان چوومی هل  
 

پا هنم دهژارهو ژان و پهش هب  
ما هل کسات یهم نهقرۆژ ئڕۆ هب  
 

مهتا ھهزم ھیئاز یردهھاودم هب  
مهس خهد هم لهکنا ڵد یردهد ۆوو تکهو  
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ل بمهق ینگهئاود یهش نۆم خمن پهئ  
ل بمهگ یزراوب یهش نۆم خمن پهئ  

                                                      
نمخو هد نزهگهتا دوژمن نهھ  
نمخوهر دهم ، ھۆخ یلهگ ۆنم بخوهد  
 

1948 
 
 

                   *****  
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سنوور                         
 

یم ونرستم و لهت پهد یهسهکو هئ یهئ  
یمن یتیوهشۆخ ۆ، تیهخودا ن ۆت  

                   .....  
ستمهگا دهانڕت تا و یئاسمان ن هل  
ستمهبهھ ۆئاسنت ب یهاک یقاف ن هل  

                  .....      
دوور ۆت هل یرد و منکمن ون هل ۆیت  
نا سنوور یدوژمن ناو یهکۆو بستهئ  
 

1351فرانبار  هب                         
 
 

                   *****  
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تانیهو و شهش  

 
نیاخوشڕ کیه کیه هرستهئ  

نیش یئاسمان اڕهگهش ھڕه  
 

هرداوهب یهابۆڕش کورهھ  
هرداوهان ویریق هل یهد  
 

هنگهزهوه، شهناکیتار  
ت بو ست و بهھ هنگهد  

 
رشا هشۆخام یستانڕگو  
وارهندیز هماوهدا نیت  
 

کدار یهگ ێژهادڕ هن  
کبوارڕ یپ یستهھ ێد هن  
 

هقامهن و شۆک یرچهھ  
هسامهب یوالشاک یهد  
 

ۆهپهش ب یایرها دیدن  
ۆهژوان چ، جهالو داماو  

 
هان دادراوکشۆک یهردهپ  

هراویش گیختانۆک یهچنڕۆ  
 

انیراهر سهتاالر و س هل  
انیچرا یهکا تروسب  
 

ان البردنیکرچاهس یمهش  
مردن هکید یهندمردووش ھ  

 



112 
 

 www.gagesh.com  

ۆمهلیژ ها، بوو بکدامر  
ۆکدا پشناو ئاگردان هل  
 

ۆڕو مچ و م هوو گرژڕان یژ  
ۆڕفن و تات و گک ینۆب ێد  

 
اکاشڕ، هنگاویو زرهش  
اکخوا ش هل یتان سامیهش  

 
ردنک گ یناوخو یپهک  

ردنک پشووب یهشتیفر  
 

ێژبهت دادهفهم و خهخ  
ێژنهد یو ئازاد یشاد  

 
ێسوهمان دهرگ و نهم یداس  

؟ ێوک هتداو یوزهگ ڵهوهھ  
 

ییسپاهئ هچن بهن و دد  
ییند تارماهچوارچرا چ هل  
 

نڕهش یو و خوداهش یوخ  
نڕهدفهب یتانیهش هچوب  
 

یقهچ هدارسان سیئاخ، د  
یقهر ھهسهبن ل وهچ یوردک  
 

هرانن یکنگهد پهل  
هرانو ش هانڕوک یهکنر  

 
اندڕداد ینگهدب یهردهپ  
اندڕهپاڕو هخ هل یووواهخ  
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ستیب یهنگهو دهئ یمووهھ کهخ  
ست :یوهشۆخ یواهشگوت پیهد  
 

ێورد نامرکمن مردم  هک  
ێناگرهبات ھهخ هس لهد  
 

نگ هھ یهو پوورکهھارووژا و  
نگهدب یهخانۆڕھاباد) گه(م  

 
چوارچرا یرهور و بهد هل  
نرا ڕقو هر لهزاران سهھ  
 

هنخ و جواۆش یام نازدارک  
هوانۆک یکخم ل هل یدا  

 
نوک همل ب یژیک یچاو هل  
نخو یکسھات فرمهد ڕخو هب  
 

نیش ۆڕیک هالو ھاتۆڕهش  
نیردن شک یرانۆش سیوهئ  
 

ڕۆها کهاو بانگ دیپهریپ  
! ۆه، تۆهن تهکهر نیبهل  
 

ن درشت و ورد :ها دکت  
مردهوا نهشمرد، پهورد نک  
 

گبن  هتبخر یشیرمهبا ت  
!؟ ڵد هل چهردهد یادین ۆچ  

 
مرهن یواهشپ یهئ هشاد ب  

نگرئازا و خو یڕۆهتن هھ  
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نهئاماد یارکدایف ۆب  
نهر نادهب ۆت یاستڕ یگاڕ  

 
وردک هستوورهق ئڕ  یوورکڕهپ  
وردک هسوور ۆت یۆهر تهسهل  
 

یاویو ژن و پ ڕوکچ و ک  
یناوخو یباتها خکهد  
 

نستهد یواڕه یتا ماف  
نست دهدهو ۆت یئاوات  

 
                            8،1،1351  

                 *****  
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  ییاینهت یوگارهش           
 

م نابهن هل م په، چڵد یئاورگ یههن یهتا نهھ  
م نابهک هم ئاورگهئ ینیت ێبارهم دا نهتا نهھ  
 

مهمدهھ ب ێبرهادڕوم هنگ و ئاونگا شیناو ئاورهل  
م نابهو خ کسفرم بهب ییاینهت یوگارهش هب  
 

مهنیریش هاریو هل هوهدوور خست یمن یارکمهست  
؟ م نابهئازار و ست هرم لۆز یقڕن ۆتر من چیئ  
 

هردهم و دهخ یدا تووشهرانم وهل هرزهربهس یوهئ  
م نابهور و تهھ ب یرهت سهق هنیش ببهکرهس یایچ  

 
ابینا یرهوھهمن گ هوهمیم دایهخ یایرهناو د هل  
م نابهنار و درید هتر چاوم لیر، ئهوھهگ همهھ  
 

لمیهو م هتاس و پ ڕرم و گوهگ یشهناو باو هرهو  
داب ممه هستم لهمن د هشۆم خپ بچ کش تیفیدڕه  

 
مۆخ یفیهک هب تهنیریش هوو لهمژم ئهبا ھ هرهو  
دابم ده هرم لکهش کمهبا من د ییهو تاهپاش ئ هل  
 

هنت بخافۆس خه، بهرهتم، زوو وڕه، چاوت بهلهپ  
!؟م نابهلهن پۆسالت چیو ۆم بش بی»ھمن« زار جار هھ  
 
 

                                               14،1،1974  
                         

                                        *****  
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نیق و تهئار  
 

تاوهھ یگزنگ یهوهش ئپ  
ێوا بنگیچ یکپۆتر  
یانیهب یهشن  یهوهش ئپ  

ێوزا ببزهرهب یکبس  
          .....      

وهکهخاس یهقاسپ یهوهش ئپ  
هوهنگ داتهرد و ما دهز هل  
نبولبول بخو یهوهش ئپ  

هوهاتکب یمهد هخونچ  
           .....       

انۆیهھ یهس یهوهش ئپ  
ڕێداد ینگهدب یهردهپ  
یکهپنۆپڕهچو یهوهش ئپ  
ێبف یکوناڕو هرهب  

          .....      
یکرچاهس یمهش یهوهش ئپ  

ێرهوهھ یکسمئاخر فر  
ڕهتوو یباهگژ یهوهش ئپ  
ێرهب هپوولهپ ۆیمهلیژ  

           .....           
ر هوهختهب یالو یهوهش ئپ  
نر خاهسهل ێزاگوڕم هد  
ڕهتد ڕیهوگهش یهوهش ئپ  
نو ماهما هل ز بڕههو  

           .....     
شل و مل یرب یهوهش ئپ  
نبهھ یووواهخ یاوچ  
نوهش ڕیهشوان م یهوهش ئپ  
  نسبهردا ده، بێگهو

            .....   
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النیشمهن یلۆپ یهوهش ئپ  
یانک ۆن بڕهشل شل داگ  

راوهو د یانکرهس یهوهش ئپ  
یجوان یرهپ هل ب یهژاو  

              .....   
رۆمخهلهس یحاج یهوهش ئپ  
مالهت هب نهھ کژارهھ  
ستنهبب هکچڕ یهوهش ئپ  
ڵرماهب هشان ب وتهمزگ ۆب  

             .....  
نکچ یشروهد یهوهش ئپ  
بیوشک یهفیهخ یهنجهپ  
ییتارما کهخ وش یهش وپ  
بیقا خوشهو خانهرهب  

               ....   
ڕهدفهب یریگز یهوهش ئپ  
خان پاروو باداهوید هل  
نازهب کخاتوون یهوهش ئپ  
ئاغا الدا یکشۆک یهردهپ  

              .....     
هویار دک هم لۆخ یاوکمن   

هوڕیم دیوهز یرگهمن ج  
هویبهم ھهگهلمن ش  

هویم ئاخنیرهسکیهمن   
            .....  

هم داناوهسوا هزڕمن   
هداو هوم پهنجو  هغرهش  

هراوکر م تهرگمن گا  
هاورگهانم وۆیاخی  

          .....  
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ھارهز و بین و پایھاو  
ارکداوم بهن یتاو لهھ  

ارمیارم، من جوتیمن جوت  
ارمکتاو ھاوهھ ڵهگهمن ل  

            .....  
نیت هو بهق و ئهئار همن ب  

نیژ یهبناغ هشتووڕدامان   
  یوهئ یکشیمن و ت یکباس
یوهز هن لینستهودیبژ  

             .....  
ێژڕهق نهار ئاریر جوتهگ  
ێژناو کشیتاو تهر ھهگ  

هو ق کشۆکناو  یشتوویدان  
؟ه گهگ ین نانۆخهد  

            .....  
هرستاش لف ئیهالم حهب  

هرت کسهکم و یمن برس  
هویسهئ یقهت ئارهق هن  
هویبهھ یوزهت گهق هن  

           ......  
همام بووهج یکهچهم هن  
هچوو ج هل یهمۆهچ هن  
هراویاگڕ ینگوستهئ هن  
هداو یچاو هل ۆداس هن  

          ......  
هبوو ڕد ڕد یپ ید هن  
هبوو خ ینگهبن ھ هن  
ۆک هر دا بهد یفهک هن  
ۆد درک یرهد یهنجهپ هن  

           ......  
یناس یهپاشبار یستهد هن  
یداس هدا ل یکساو هن  
هزاورما داھهگ هب هن  
هزاو یچاو هل یوهخ هن  
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            ......  
هویزهت یهرماهس هب هن  
هویز  خزیپا یاک هل هن  
نووسا هوپ یهکهنووس هن  
خووسا ر بارانهب هل هن  

         .....  
یر دا بارهسهب یزوقم هن  
یوت بارهکدا  ڕقو هل هن  
یونخوونهو و شهش ید هن  
یبوونهن یردهد یشتچ هن  

              .....  
وابم یهکوابم، تا یهکتا  
با بم هنج بڕهو  ڵتاهس بهد  
لمیشان و پ ینجڕه یهکتا  
؟لمیمن د ۆ، بدوژمن ب ۆب  

             .......  
ومڕیهاپڕ ها، نا ، تازن  
ومین فرهناتوانن بد   

مهرنادهش بۆڕش یبازڕ  
مهر نادهکریداگ هودا بهم  

         .....  
یادڕم ۆخ ۆیشان و باھ هل  
یئازاد یگرم ئاهھ  
 
 

                ****  
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هوڕیهپ یهشتیفر            
 

تژن و باهب همبهر دهرنجم گهس  
؟ یدیهق هچ یووگرژڕ یچۆ! بجوان یچک  

هرستهپ یجوان هریو شاعهمنم ئ  
یدیهن یجوان هل همن جگ یچاو هک  

                  .....       
ا بوومیچ یهردهروهپ هک یمندا هب  
یم دکو ئاس هکسو سو ۆڕ، پیوم دهک  
یوارهوردک یشار هل یکالوچا هب  
یم دکن و ناسینه، نازیچم دک  

                 .....      
نرگ و بژوو م هم و نواۆاوم چڕهگ  
اومڕهگهم ھهستهئ یردهو ز هما  هب  
ربوون و شللیهسن و بسو یاماشهت  
چاوم هناواھڕ یجوان ینید هب  

               .....         
شاومکاڕرپشت هس هل ێر تاوهبهل  
وشانهنهو یرشهر فهس هل هگۆم جهد هل  
نکبهردم چاوک هسوانر گوهسهل  
وشانهح یکرهردهب یچکهورهگ ڵهگهل  

                .....         
زستان هب هومیسارد و ساو د یژڕۆ هب  

ێتاوهھ یکشیر تهب یفرهب یهکتروس  
انداکهرستهو ئن هن لیھاو یوهش  
ێودا یشنگپ یدهژم دالوهگ  

               .....     
یپۆم و قۆو چ کرمهم و گۆناو گ هل  
تانجههو ھ ینگ و سین قوریلم دۆپ هب  
پاراو هر و لھاو هر و لر بهبهل  
رمانجک یخۆش یژیک هویم دکلهگ  

                .....     
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زهشبۆخ یسپهئ یهکسن هومیدان دیهم هل  
سواران ۆڕهش یتیجل و ستهد ڵهگهل  
هاوڕهگ یش چاوپ هم لییشا ڕیهگ  
گواران هب ێگو یوتڕه هکم، سووهم یهرهل  

                .....         
یمامزم د یشوور و باز ینڕیخو  
هگڤتا یدانهف ھهکم و ۆگ ۆیپهش  
ێھارهب یاسووتیژ و سۆم هب  
هاوگڕ هژ لڕۆتا  هوهو ماومهش کلهگ  
               .....       
گوردهھ یرزهربهس یایچ یر دوندهسهل  

ردک یدهمدا بر پژ هورم لهھ یوڕه  
تمو یوزهس ینهمید یماشاهت  

ردک ینهو خ هکشهرسام و شاگهس یمن  
                .....       

هشتهھهمن، ب یوارهوردک هشتهھهب  
هوڕیهپ یکشتیم من ، فرهشتیفر  
هتم دوور وهم لیژهد ۆت یجوان هب  
هویا بژینهو تهئ هبهم مل هرهو  

              .....       
یباره، لی، نازداریژیک ۆت هب  

ومزورھان و دز یکریش پیمن  
هول هرکهو شهل هرنتریم شهب  

ومل هل ێژڕهدهھ هک یوردک یهوش  
 

                                     1351  
 
 

                  *****  
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ریفزادهیادی سمایل شه                      باتهخ یاروانک       

 
ۆ، سوور بوو ئاسڕێهپ هردهز  
ێریگهھ هربوو س کیرهخ  
وهک یقاسپ هقاسپ یباتهل  
ێریست تش یھات قرمژنهد  

          .....       
نهندهب هدا لهردهب یئاور  

اکو بازوو همپارۆخ یگ  
کا شلیام گکش بوو، هگهام گوک  
اکپرووهدهھ هسو بهب  

         .....          
هویو ش و خهستا لهداو  
ووتڕبا ینهگۆو ب ڵهکدوو  

و ساوا کشل یمامهن  
بزووت هبوونهژ دسهد هب  

         .....    
سنو سو ههال ھشیهد  
ژاندارم ینیتۆپ یهچنا  
ڕهت یکۆندهزا و میب یرکن  
رمهگ یهگولل هن بڕیهپهد  

          .....  
نیقهوان تکوت هح هل یوک  
ن با یهقهش هل یو داهھ  
گرتهھ یمالهت کشورهک  

هک ۆب یخوش یوڕنندا  
          .....         

یاخش یدهق یهکنیشهترۆک  
تهکشهناو ئ هوهلوور بوون  

خزا کبن پنچ هل هکسسو  
وتهک هویجر هل هکهلۆچ  

          .....       
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شاکهن ھندوهز هل ۆیخ  
لهپهلهپ هترسان مار ب هل  
ئاسمان یهکچۆرهپ ڕهپ هل  
لهرتهخ ییدا تارما یارید  

           .....  
وورابیگ یشتینهر چوار تهھ  
نهت هدا بکرهنگهس هل  
دابوو ینهب یهو الوهئ  
نهدان کهتا مردن چهھ  

          .....        
کروو وشهپشوو سوار و گ  

یستهد یکهرم ببوو چهگ  
بوو یرزهل هشتا نم ھهب  
یستوا و ھهیھ هل پ ید  

         .....          
ۆمارهگ یهقئا هندهرچهھ  
بووهنگتر دهھات تهروا دهھ  

وشیدرهی ھیوای دهسترهئه  
بووهرنگتر دهخت دهتا و  

          .....        
هنۆکو  یههوردانک یندهپ  
هرانم یتهو قهش هک  
دا با یهان پکیروا تارهھ  
هراندان شهد پ ڕید  

          .....     
ۆمیتا ئ یکریبکووناڕ  
وونڕ یگۆو ئاسهرهچوو بهد  
بوو بوول هب یوایستا ھئ  
رباز بوونهد ۆمارهگ هل ۆب  

          .....        
ککهچ یهدا لوول یهسب  
ردوک یکگال الوچاهھ کت  
یژاندیق ۆیخهب کیهر هفسهئ  

خورد) هگلول !شیپ هب !شیپه(ب  
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       .....                 
نڕیهرپهوان دیسهبن پ هل  
ینهمیھرهش و ئڕه یزھ  
کدیھهش ینخو هرا بد  
ینهمیرگ و چوردستان) مک(  

           .....          
  کمانهقار ینسان خوید

خشاندی ڕگای ڕزگارینه  
شترڕکی ڕهدیسان الپه  

یردارۆز یژوور مهس هوتهک  
          .....      

ۆئاس یال یهب یگایدوا ن  
یستا چاوهاوڕق هلۆم هب  

یستهئ ،و ھاتهش یباهشن  
یجواناو کجوان یهنجهپ کهو  

           .....      
هوهتتلهندا دناو خوهل  

سبات هو ب کپیزهب یالو  
شپ هتچهروا دهم ھهب  
باتهخ یاروانکوچان  ب  
 

                         1351 یندانهبڕ  
 
 

              *****  
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هکادم بی              

 
هایپ هن لدرهد هایدا پ یهمهودهل  
هئا هباد هوتان بدا ل یهمهو دهل  
 

ستنهبهد یشاد ۆڕیکدا  یمهو دهل  
ستنهم یستهش و مۆرخهدا س یهمهو دهل  
 

روانهگرن باز و دهد هکدا  یهمهو دهل  
روانهب هن لگهدس هدا د یهمهو دهل  
 

ننردهژنان وهب هس لهدا د یهمهو دهل  
ننترازهد هژۆکرهدا ب یهمهو دهل  
 

هرمهگ کههشبڕه ڕیهدا گ یهمهو دهل  
هرمهن هنجهام پکوشن کهدا د یهمهو دهل  
 

انانڕ ۆخ هونهکهد ۆدا د یهمهو دهل  
انانڕ یهمووشن گکهد هکدا  یمهو دهل  
 

ژوانان ج هن لۆزرهدا تام یهمهودهل  
وشن جوانانکهد هوۆخ هدا ب یهمهودهل  
 

هل و تاسیهم ێگرهد دا گ یهمهودهل  
هناسهنگوون ھهدهھ کدا ت یهمهو دهل  
 

وانل هرکهمژن شهد هکدا  یهمهو دهل  
وانر و نهمپهل بهدا ن یهمهو دهل  
 

برنهادڕان یرب یلۆدا پ یهمهو دهل  
گرنهداد ژ چاوتان لیکدا  یهمهو دهل  
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ێتار ۆن بهخهدهھ ێدا گو یهمهو دهل  
ێتارهق ه) ددا (مامل یهمهو دهل  
 

تدوور و یمن یادین، هکادم بی  
باتهخ یگاڕ یبوارڕ یمن یادی  
 

یو شاد یشۆخ هش لهب ب یمن یادی  
     1973،  11،  2                                  یئازاد یرهوداسهس یمن یادی
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یادی سلمان موعینی                 ز ورد نابوهڕه            

 
ڕ؟سو یهبد ێدهووت ھڕ هستاش ل! ئیوهز  
ڕ؟ووکپشت  یریپ یئاسمان یوخاڕهن  
 

ننیبهوادزارمان ئا یحا هک  
ننیبهمان ئاوا دزا یما هک  
 

ننیبهد کچا یانکهاوک یرگهم هک  
ننیبهد کچا ان پکهژیک یرگهج هک  
 

ننیبهسوور د یھارهن، بیش ۆڕیک هک  
ننیبهئمور دهن میمهنا ئ ین"یمه"ئ  

 
ننیبهزاوا د ب یسوور یکبوو هک  
ننیبهساوا د یناۆگ ب یهوزک  
 

هاوان بکچاو باو هل ییماۆس هک  
هاوڕان دادکیداهریپ یکۆرهب  
 

نخوهورد دک یگوند هشووم ل یوندک هک  
نخو هد نوزهگهورد دک ینجهگ هک  
 

ننیبهو دخ ورد بک یختهب یختهت هک  
ننیبهو دد یریسه" ئیمانیه"سول  

 
گوردهھ یموارهژ و ناھل یبنار  

وردک یالهربهک یشتهد هتۆنن بیبهد  
 

ژنڕهر دهشۆکت ینق خوهناھ هب  
ژننهن دشو ر و بهس ب یدیھهش  
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ستهپ یهو دوژمنهبگا ئ م با تهب  
ستهدارد هز بیرگهھ ێرکز ورد ناهوڕه  

 
ێبف هرانو وهرهر بهوند ھک بهد  
     1358ـ2ـ              27ێبهن هرزانهربهس هوکو هل ۆهھ
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ونووڕ یکسفرم             
 

" ێوهنم دیر و دهوداسهس یگوتت: " من ئاشق ۆت  
"ێوهنم دید یهئاواتت بگ هو بکمن گوتم: " تا  

 
مهکدارت بید هل یکچاو یکتاو ێوهکهھ  

؟ ێوهنم دیو د ڵد یجوان ۆب وانک یتا بزان  
 

؟ یهکهش تابهگ یتهوومڕ شۆش دابپڕه ڕیبزگو  
!؟ ێوهنم دیش بڕه یوا چاوکنم و یش بهگ یرشاع  

 
منهل یون بوو ۆته! ئ یھابادهم یزادیرهپ یهئ  
ێوهنم دیچ یرهو پ هزادیرهپ ێوک هل بهم ھۆت  
 

هوهتر ناچیبهشمم لیاقوت و ئاوریوتم و ڕ  
ێوهنم دین چیخاو و چ یکو بس ڵئا سوور و یول  
 

یب ئاسمان هو چاوم لهش ۆیهب یویدهن ۆت  
!؟ ێوهنم دیروهمانگ و پ یگرش هم، گرشهک یدهب ۆت  
 

مانهن یوتا مداتهل نهجهئ یو ساقکهتا و  
ێوهنم دیریش ی، ماچیوس بزه، دهکبهچاو  

 
رخهب یادی یتهالو یویسهو پ هلیبن س یژوان  

ێوهنم دیرد یادیمرم هن هرانیپ یهوهئ ۆب  
 

؟وارهھ ج یهژوانگ هل هنگهدب هوگارهو شهئ وانک  
ێوهنم دیجمه! حهب یدبوو من گوتم: ھ کهوڕهچ ک  
 

ردکهگرت ، بانگم دهم دیپۆرچهس هک یهژڕۆو هئ وانک  
ێ؟وهد نمیخشهن هنجهبازن و پ هب ۆڵق ۆی، دێوهم دۆد  
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قۆش هل تم،ش م،ڕهترستم،دهپ یرم، جوانیشاع  
ێوهنم دینگڕه یشتهد جوان، ینهمید ن،بژو یوک  
 

بووم هردهروهورد پک یستانوک یونووڕ یکسفرم همن ب  
ێوهنم دیفرهب ینگیو س ڵاک یو چاو ڵئا یموک  
 

نینهو ناز کپا هکوردک هچکمن  یستیوهشۆخ  
ێوهنم دیرژهپ هب یم و باخهریپ هوانهباخ  

 
ۆو در یبازف همرم بهتا د ێوو بگرڕ ێوهنام  

ێوهنم دیرمهش یارید یبارهل ینازدار یاری  
 

؟یهچۆم بییفاهو یرنیش کهو یکسڕ یشهمن ت  
ێوهنم دیزان هرف یهراوکچاو یایور یژیک  
 

گوتم: هکا چونکندانم بیز هن لیندز بهد ۆب  
"ێ؟وهنم دیمم، زهئ یهوشتکمم، هخ یهستهمم، خهز مه" ئ  

 
ناهژم من، دبچ یئازاد یژت چهن قیهنا  

!؟ ێوهنم دینخو یرمهوا تک، ێوهنم دیریش ینخو  
 

مکهتووته) ھۆکه(چهرگو من هن لهم نادهو یبوار  
ێوهنم دیرشهن و سوکهمل ب یکیدا یهپرس هکچون  

 
امیچ ینداو هشم لیدان هئاسوود نیهنا  

!؟ ێوهنم دیم ییه! گرمو  بهکهخاس یقاسپهقاسپ  
 

یبژ یئازاد هب هنسانیئ یرچهھ هزوومهئار  
ێ؟وهنم دیمگهل و مات و خیداماو و د یلهن گۆچ  

 
مهکن بۆک یکالهک ینۆا بی، ێژن بخو ێوهنام  
ێوهنم دیسرهن ینۆو ب هو گو هالقم ینگڕه  
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مکناس یستهھ ێوبزهن دینهکن و پڕیهپهھ  
ێ؟وهنم دیبر هب یرگهف و جۆش و ئئ پ یوا دک  
 

مرهن یدانیھهش یسو هم لئاژن بوو د یدرز  
ێوهنم دیکسهت اکزۆت  ن!هبد ودامهم ؟ییهنس هب  
 

مۆخ یماف ۆم به، بهشۆرم خهن یرم، پاروهگ یج  
ێوهنم دیردهب ینسارد و نو یوتهکشهئ یرهبس  

 
ندهرهو ز هرکهک کهو هتا یخوازیزنهم یزارهب ۆب  
ێ؟وهنم دیریش یسرهق یوانهم من پاسر بهگ  
 

هد ،نۆبهم و دا لکهد ۆڵکسم ڕهش یود  
ێوهنم دیرزهوه، تهوموو ئهھ یر دانهسهل ۆب  
 

هوهو داخ هنیک هل پ یهنیس هداد ب یهشتیفر ۆب  
ێ؟وهنم دیاتیهش یجمڕه: یوردستان گوتک هھات  

 
نخو یرقهرد غک یهغ و سنشت و سابهردهققز و سهس  
ێوهنم دیو سهح هسفر ۆ: بیستن، گوتیو یتر یس  

 
؟ن بن اومڕا ی ،هر گوللهب هنهبمد یهواڕه یهک  
ێوهنم دیژم ۆخ یوردستانک هوردم لکر گوتم هگ  
 

ی؟هکهالنھ ب هرانر وهھ هک هوندکر هگهورد مک  
ێوهنم دینگڕه یجوان یدانهئاو یشتمانین  
 

ب هشک م بهکهوردستانک هکئاواتم  هر بۆز  
؟ ێوهنم دیق و قڕ پ یتوا وکخوازم، یئاشت  

 
یوهھلهپ یبارهنال یوارهنم شوھهتا ن  

ێوهنم دیکمس یشۆان و خکهردارۆز یتهگبهن  
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وامڕه یر مافهسهمما لهم، ئڕهدفهوا بکم، ڕهالش  
ێوهنم دیئاور یستهوا و ھیمان و ھی، ئکهست و چهد  
 

هسهکژار و بهو ھ هلۆیک هلهم گهئ یناجات ۆب  
ێوهنم دیناس هگڕژ و یت یریو ب کپا یانیگ  
 

یقهناھ و یژارهو ھ یردارۆز یگژ داچوونهب ۆب  
ێوهنم دیئاسن یئاگا  و مست یرر و جوتهارگک  
 

رهدهنۆک یوردک یهگاڕم هئ هموارهخت و ناھهس  
ێوهنم دیو ت ڕن گویهژخادر یکباتهخ ۆب  
 

تو هخاپور یشۆو خ یئاودان ۆجات بهن یدوا  
ێوهنم دیاست و وردبڕو  کو پا کچا یکهمۆک  
 

وردک یژیتوند و ت یسانکیه یشهھاوب یباتهخ ۆب  
ێوهنم دینگهس یژیکرگ و هج هب یهارامک یالو  

 
کههشبڕهمن ھ ۆڕیگ یورهد هبگرن ل ڕوکژ و یک  

ێوهنم دیش ێوک هدانم، لیھهش یگیش هکمن   
 

1358ـ12ـ3ھاباد    هم                            
 

                     *****  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



133 
 

 www.gagesh.com  

ھیدانی کوردی تورکیابۆ شه                            ونووڕ یانیرگ        
 

  یوردک یدیھهش یکیدا یهئ
یئاگر یایو چکهو ۆت  
فانۆوژم و با و تهر تهبهل  
یگرهدادق پڕهخت و هس  
هردانهم داخ و دهئاست ئ هل  
یاگرۆڕت و خهمیھ هب  
ییهفراوهو ب یت سپرهس  
یرئاگ یکروونت هد  
انتیگر ینعها مکهد ک  
ی؟ستان ئاگروک یونووڕ ۆب  
 

                   *****  
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ماچ ۆیلۆئاپ        
 

م جوانید هوییهسالمیئ یجابیح هب  
هرمانهو خ هلهو خهل یبابم ئاهما  
ب کوناڕوا  هچارد یبوو مانگیمدهن  
هرمانهخ یغزهو جن هل کپا یساو هب  

                   .....     
ترسامه، نیوانهم ھبوو، تهگوناح ن  

ۆیبۆهو و بو جن ۆهمهچ هل  
ردکم یدهودا بهئ یووڕ هجوان بوو ل یوهئ  
ۆی، مژ ۆ، بر هدید ، هموک،  یهنهھ  

               .....           
ۆت ۆب ۆڕێگهد ینی، د بهن نید هک  
خاچ یموسیاڕترس  ب ییهرساهو تهئ  
شینهد یووسورڕ هن بیرمهش یچک  
ماچ ۆیلۆش ئاپیکوهش ۆت یووڕر هس هل  
 

1363ـ4ـ 2ورم                             
 

                   *****  
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نی شاری بانهی بۆردمان کردبۆنه به                               ینگیش            
 

هانیر بره، جگهرانو هبان  
هانی، چاو گرهپ ڵ، دهش سهل  
 

بوون ڕهپڕهپ ێو یگو هھارهم بهب  
ز چوونیپا یهزهخ یردهد هوا ب  

 
ش بوونڕهداخان هل هالقم یرگهج  
ش بوونهن و گیرهو هرشلل یکشهئ  
 

نابا هکید یمهمان خیهر سولیپ  
ئاربابا ینهوهو د دار هسیس  

 
هنگیش هوهتهن ماویش یوهئ  
هزاران دهھ یکیههر گهھ  
 

کیه یارکھاو هب ی"راژیم"و  ک"یم"  
کهچ ب یژارهھ یکهر خهس هچون  

 
جاران یرارهق هقتر لڕ هر بۆز  

مبارانۆرا بک، هرانو هبان  
 

یرزهنزم و ب هخانوو بوو ل یرچهھ  
یرزهل یعسهب یرهکسهع ید کهو  
 

سهکت هشسهن شهد هشۆزار خ هر بهھ  
سهفهن یهماو ڵحاهب هانیما، ها نی  
 

  کو خا ۆڵو خن هل هپژاو هکشم
کپا یندامهش و ئهت بوو لهت و پهل  
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رچوونهد ۆژنه، ئههزی، دهمۆهچ  
رچوونها، سیما، هن هانیما، هن ڵما  

 
کش چاهنیا، سکش هموور ،ڕیهس پهد  

کچا یاویا پ، بڕۆیی کپا یژن  
 

ورد یناسڕدو یلهگ هباش بزان  
وردک ۆق بهفلهئ یقهر ھه، ھیههوهئ  
 

همر و پشت و پاهنگهھاوس یوهئ  
همناپا یهب یاریدا د یارید  
 

یرانئ یهئ ییهعسهش بۆفر ڕهش  
یرانو ؟هکهرهگ یش چۆفرڕهش  

 
و دزفوول ه، چ بانند بهھاوهچ ن  

سئوولهستا مئ هرهرانگو یعسهب  
 

ێداو یمبۆو ب کهش مووشۆفرڕهش  
ێناو یهمئ یتهاحڕش ۆفرڕهش  

 
همئ یحا هب ناسووت یزگ  
همکو هئ یقڕ هل هوردک ید  

 
ویزڕ یکشر مهگهم یکهگا خهدت  

ویودهئ یوردک هب یعسها بکهچ د  
 

هشھوورهد میھهش هب یهدزهق وهئ  
هعس خاپوورهب یمناپا هر بهھ  
 

ڕن و خوو خون هل هم شارهل یوزهگ  
ڕوکژ و یک،  ڵر و منایدان پهس هب  
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ووخاندنڕ موو لهھ یانکهگوند  
سووتاندن موو لهھ یانکهزڕه  

 
شتنڕت دایسم هب یانکییهانک  
ناشتن یانیژ یهرچاوهس یانی  
 

ناسمیب یوهئ هدارس هل یدا  
ال قاسمیهو لکهو یزارهند ھهچ  

 
دا یردهب ید هوا لک ییهزهب  

دایردهنام هل ناگات یشومر  
 

ر بهسهرخ یوهو ئهئ یهقس هب  
ر بهمبهغپ ڕیوکبا  ێوژکیهد  
                                         

1984 یردانهزۆج ی 15  
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                هژنڕ  

 
هوهو ژوان ببمهرهتا من ب هبد م پینهب ۆت  

هوهبا جوان ببم هوم لهل ڕهت یکماچ یههبمد  
 

نیگوش یهب یزھ یهدایتا تهم ھکۆرزهل یستهد  
هوهوان ببمیم هنیس یباخ هل ێتاو ڕێهم گل  
 

تریئ یشوان ب یکسرمف هوهبس یرب هنگهش  
هوهشوان ببم ۆب هزانۆا و زیو چهشتا لھ هنگڕه  

 
مهم بهنیژمهل یئاوات ۆڕیر گهس یمن گو  

یهژنڕم لک پ ،بداهوهوان ببمڕ ۆب یهم وا  
 

اڕهرگهسالم ویئ هگاور ل یچک ۆنعان بهس یخش  
هوهوان ببمیژهپ خش هچک ۆم بکیرهمن خ  

 
       

                        *****  
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کخا                  
 

م ؟یمن چهت بنووسم ئۆوم بیت نووسۆب  
میگورد نهھ یپانۆڕهل گیندهق یدوند  

وردم یرچهگهچم ئهد ییرزاهو بهرهب  
وردمک یکرهشۆکت یرپهب یکخا  

 
                                          8197  

 
 

                     *****  
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  یشق و ئازادیع           

 
تر یکمهک هکم تۆب یساق هنگهو درهش یرچهگهئ  
تر یکمهناخم دا خ هدا لهھ یرهو سهمشهوا ئ هک  
 

ر سووتاوهجگ ینوویت یمن هکرت همهم ژهئ هباد هل  
تر یکمهژ ،تر یکوهش ،نمیب یهد هک هارید یچ هب  
 

: یهم واپ هکرستارم هپ دار و بهردهد هندهوهئ  
تر یکمهش هتاز ێرکناهن ھهمهت یکیهکر هسهل  
 

ۆابوارد ، ئاخڕن یریو ش ڵتا یژگارڕۆم کلهگ  
تر ! یکمهردهنم سیسان ببیدا دهودا دهرگ مهم  
 

م :یوانڕ یچهک، ێژڕۆوو زهئار یکپۆر ترهس هشتمیهگ  
تر یکمهستهخت و ئهرد و ماه و سهز یهشمداپ هل  
 

وردک ینینهنم نازیبهد هوۆر تهس هو بتا چارشهھ  
تر یکمهت شکهمنا د یچاو یهکهلیبیر بهس هب  
 

ێژڕدا ۆمن و ت یشقیع یکۆریتا چه) ھیما (خانهن  
تر یکم)هن و میزن (یژهوردستان دک هشتا لنا ھهد  
 

ئارام ێناگر نشو همن ل یستیوهشۆخ یهپوولهپ  
تر یکمهو م هنیر سهس هل ێوبزهد یو با شینهد  
 

شتام ھیبژ هاچاریشان و سرهپ هندزار ھهھ  
تر یکمهرچهو پ ڵخا یئاوات همهدا ھو دن هل  
 

میدشق و ئازایع یگاڕ یبوارڕوو دوا پشوو کتاهھ  
تر یکمهرھهنم بیبین یامکنا هل هجگر بهگهئ  
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، ینیاو بکشد یژیک یوخسارڕر هس هم لکسفرم هک  
تر یکونمهنم شیبهن ڵر سوورگوهس هاخوا لیگوتم :   

 
ستتیم ، وهکهانیگ یھاتهت بووم، نڕنواهچاو یکوهش  
تر یکنهویم شر بگیشاع یکناس ڵد یمن  

 
مدا نووسنیژ ییانک هت بم بن شهمهت ۆم بیخدر ن  

تر یکمهو دن همنهم دهتا د ێوهن دیم ژهندهوهئ  
 

رمۆناس هل پ یروونهد ێرکهن دۆچل یهچار ۆت هب  
تر یکمهرھهزانا م یرۆتکدو یهکهد ۆب یسارهخ  

 
هو باد ڕهت یعریو و، شهش هچ و مانگک، ڵھار و گوهب  
تر ؟ یکمهعال هتکهرهخ گش ینابهج اتریز یهوهل  

                                                                         
                                                     1977  

 
                            *****  
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هکلیچاو             

 
ژوان ۆب هداو یم لا دڕ یهمهو دهل  

جوان یجوانم، چاو یچاو یهوانمن د  
 

چاوجوانانم یتو یکهخ یرچهگ  
چاوانم هر بت یدهجوانم ن یچاو  

 
ون بوو جوانم ل یتا الو بووم چاوهھ  
وم دوژمن بووند و چارشهووبڕو  هچهپ  
 

هکلیئاو هتهوتوومهکرم و یستا پئ  
هکلیا چاوکهون د جوانم ل یچاو  

 
                                                      1977ـ  1ـ  20                         

 
                *****  
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ییجودا یهنا             

 
هوه، وا بادهوها ! وا بادیساق  

هوهباد یجام هب هکمن  یال هوو لڕ  
 

منهک خانیهم هل من کهو یرهموشت  
منهخ ف و بیهک هان شاد و بیهربۆز  
 

مانهخ و ب هندهھهس ۆب هرامهح یهم  
مان ؟هخیبگرن ئ یچۆم بهخ ب یستهم  
 

همهخ یرمانهد هتا هرابهم شهئ  
همهک یردهد یهسهکو هئ رام بهح یل  
 

یه یرد نهد ب ۆب هئا هرابهم شهئ  
یه یرد نهنگ زڕه یهسهکو هئ رام بهح یل  
 

ن هوپ یکلی، چز یهم هکسهک ۆب  
؟! ن هوپ ینیب هرل ڕملھو یچۆب  
 

یهاریک یردهد هک:  یهم هکسهک ۆب  
ییهردارۆ، ز هوهخواتیب کمهخ ب  
 

داخ هل ب پ ی: د یهم هکسهک ۆب  
اخ ؟!مهد هرزهب هوهبخوات یل یچۆب  
 

راپهخ هو خان ییهس نهک ب یهسهکو هئ  
راب !هو ش هباد ب یمار یژار هب کهد  
 

ان ؛یژ یردهد هشتووچیهن یهسهکو هئ  
و ژان ، کش و برئ هویدیهن یهسهکو هئ  
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م ،هخ یریت یهشانیرا نکهن یهسهکو هئ  
م ،هست یبن بارهخزا لهدان یشان  

 
رد ،کهن یردارۆز هب یستهھ یهسهکو هئ  
رد ،کهن ینداریبر یردارۆز یخیت  
 

ر درا ،هب کوهئ هل یستهد یهسهکو هئ  
را ،کرهد یما هدوژمن ل یهسهکو هئ  
 

، یدوژمن یھات ینیبیهن یهسهکو هئ  
، ینڕدا ۆستهئ هل یریخسیه یرین  
 

ر و زگار ،یبوو زوهن هندھ یهسهکو هئ  
ژگار ،ڕۆ یکۆپهر چهب هوتهکها نو  
 

مان ،هز یرداشهب ڕیھایهن یهسهکو هئ  
».هراویرگهو  هوهرۆلکلۆف هل« »         ئامان  ییههگهن ییهز«  یهسهکو هئ  
 

، یدهن یزانیزهع ییدوور یهسهکو هئ  
، یدهن یزانیمهت ب یهر و تانیت  
 

شت ،ینهن یر شانهس هل یختهدبهب یزۆت  
شت ،ینهور و پشت و چوار تهرا دیگهن یل  

 
نگ ؟!هت هخانیها مکت و بب بهد ۆب  

نگ ..هفهو ج هتگا ۆب هرۆز هکید ینشو  
 

، یههھ ڕی ژوان هشتا لھ یڕهوکو هئ  
. یههم یهئالوود هک هریهر سۆز هریهس  

 
، ێوهو ل هرن لنهن یاوڕ یهسهکو هئ  
                    ، ێوهکس هد یچانک یماچ یڕهوکو هئ
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، نهد یستهد تهداو ۆید یڕهوکو هئ  
! نهکنا ید یهھ هنۆچ هرئ هتب  
 

».  هراویرگهو هوهرۆلکلۆف هل«   »  ر ببیان گکمهم هل یستهد«  یهسهکو هئ  
».  هراویرگهو هوهرۆلکلۆف هل«  ،        »  ببر یژ ۆب ید یتف«  یهسهکو هئ  
 

جار و بار ، وشکب ۆهنجهپ یهسهکو هئ  
ار ،ی یردنهگ هبگات یستهد یهسهکو هئ  
 

تاس و لووس ، یهموک امووسڕ یهسهکو هئ  
نووس ،هچار دابهنهھ یت یهسهکو هئ  
 

، نهردهگ یهخوناو ێبمژ یهسهکو هئ  
.. نهر دهگ یرابهش هترهق کیه هوفرک  
 

بوارد ،یاڕش ۆو خ هئاسوود یهسهکو هئ  
خوارد ،هن یالنۆیکر و یخسیه یمهت خهق  
 

،هوهتب ب ڕیچاو ما هل کیه  
، هوهترکب ل یکو مان یکرهد  
 

و ،هئ یازڕ هبدات ێگو کنوڕهم هخ  
و ،هئ یناز شکب ب کنینهناز  

 
، کناس ۆیرم و نهن یهنجهپ ێبگر  

، ک، باسنیرهس هترابک ۆیب  
 

ڕن و تاو و گویز و گورد و تھ بیهھ  
، ڕمگو یخته، ببهش نڕه یژگارڕۆ  

 
. یه ین خانیهم هل یگاج هسهکو هئ  
؟! یه یچ ۆب یرابهو ش هباد هسهکو هئ  
 

! ڕێهرگه، وا و ڕێهرگها ، وا ویساق  
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.. ڕێهرپهس ۆب ۆچه، مهکمن  یال هوو لڕ  
 

ف هرزهوا ب هبه، م هبگر ێرهنگهل  
پ یمن ، جامۆب هنمن ، بۆب هنب  
 

ڵما هرانو یمن ۆب ههح یهم  
ڵجاڕهووت و ڕوو  هشتهرگهس یمن ۆب  
 

نینشهگرد یههبابرد یمن ۆب  
نیر و برۆناس هل پ ڵد یمن ۆب  

 
نهتهو هوو دوور هئاوار یمن ۆب  

نهمهزار و چگو هش لهب ب یبولبول  
 

اونگ به، دیاوکش ڵ، بایویرهو ڕهپ  
راوکره، د یش خوراوه، بیویبژ ب  
 

رهدهربه، دینفتهک،  یزورھان یریپ  
رهسهکرد و هد ۆیکهم ڵ، د یسوورهدید  
 

رارهق ب یویسهپ ، بیویپهدات  
وارۆهک،  یاوکشهسته، د یسهک ب  
 

ڕۆهنجڕه، یدارهرده، دیبارهوبل  
.. ۆس هب ڵد یرستهپ یجوان یریشاع  

 
؟ یچهد ێوک ۆ، ب یچهد ێوک ۆا ! بیساق  

؟ یچهکمل هانڕو ملھوهر ئهب هش لۆت  
 

و ؟یوان خواردت فرهئ ۆینگ و بڕه هش بۆت  
ویو ز واند زیفرهھ یشۆت یچاو  
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ر ؟هر ھونهوھهگ ڵهگهد هوڕیهگوهدش ۆت  
! هوهختهردن بک یر جوانهوھهگ نگهک  
 

ندهمهوهد یهفاهو ، بیههب ز  
ندڕهرد و هر مهروه، ھونهمرهر نهر ھونهھ  
 

».  هراویرگهو هوهرۆلکلۆف هل«     ن     هد کهو» ایدن یما هستهد یکچ«  
نهب و ب هنکمان شیهپ رستهپ ڵما  

 
رست !هپ ڵما زانهوا دک یجوان یدرهق  

ستهوق و ھهن زهخاو یریپ هرستهجوان پ  
 

! ۆچهم ه، واو ۆچهم ، جوان ۆچهنا م  
! ۆخهوان م یویو ز ز یویفر ۆت  

 
نین همتمان یج هسبازانهوهو ھهئ  
نینڕ یهن و بیچن ڵزانن گوهر دهھ  
 

م ل هب کیز، ن هرهوا و یه، دهرهوا و  
م :    هتا د یمه یهه، بمد یهم یههبمد  

 
ر !یا، دستم بگیمست مستم ساق«   

       »ر یفتادم زپا دستم بگیتا ن
  

یوهن یکنگهد هش بووم بۆرخهس هکجا   
)یوهوله(م یهرزهب هعریو شهم ئهت دۆب  
 

ندکیمت یاکچون ح یبشنو از ن«  
  »ند کیت میاکھا شیاز جدائ

ی                                       و نیوه ، ھی شاعیرکی فارسهیتهم بهی ئهنیوه« 
.» لخی یهویی بهولهدین مهاللهوالنا جهتری ھی مه  

.»  یه یلخهب ییوهولهم ینیدهاللهوالنا جهم ی، ھ هتیهم بهئ«   
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ز !ۆت و قیق یستهم هدید یهئ یههم دگو  

زۆسهر بوو بلوکهنم وتا بنا  
 

رهسهئ ب ییجودا یهت ناهق ناب  
رهدهربهد یاویا چ پکیب یهجا چ ن  

 
هردووک یهن یهکم تهنا ۆیهب  
هردووکیهن یهن یهم پکنهویش  

 
روونهد یزۆم سربهبا د ڕێهم گل  
وونڕ یکشهنم ئرهوهبا ھ ڕێهم گل  
 

یه ینسانیئ ینهویمن ش ینهویش  
یه یسانکیه ۆیو گر یئازاد یبانگ  

 
هشهب ب یوردک ینیمن ش ینهویش  
  هشهو، ھ ین لهکهحاشا د یهلهو گهئ
 

عریش ۆیکر پشهد هتزارم ب هبا ل  
عریش ۆیم ئاسهکبا فراوان تر ب  

 
ییهوو نڕمن،  ید هکشتۆگ هپارچ  

ییه، زوو ن هنگهمن در ینا هنا  
 

یوشتمک یدوور یرده.. د یدوور یردهد  
یوشتمک یبوورهو س یاریوش یردهد  
 

وهژ و شڕۆتم اران و وی یادی  
وهرار و خورد و خهردم قکرام هح یل  
 

یدهم بهکمن نا هرل کنوڕهم هخ  
!؟یده! ئیم ساقهبهن یهم ۆنا بهن پۆچ  
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مۆخ یت و شارو و کخا نمیناب  
مۆخ یاریست و ۆاو و دینم ناسیناب  

 
مۆب ۆیهم نامهکهد کیهر الهھ هوو لڕ  

مۆخ یالن هونهکژوان و  نم جیناب  
 

یوهخ و ب یونخوونهشم شکهو دهش  
یوهئ ب یرد و داخهژم دچهژ دڕۆ  

 
؟! من یستهھ پ یهو دهئ ناهن نۆچ  
؟!من  یستهدوو د هوهبنب ۆژنهئ هن لۆچ  

 
؟! یههنگاوتهئ هو دهئ ناهن نۆچ  
یههھ ینگهد هوهتب یردهب هرد لهب  
 

هشتووم چییجودا یرۆناس یژان  
هشتووم ھج هستوویشم وۆخ یرچهھ  
 

نینهناز یاری هاوم من لبهھ  
نینشد یکخا هراوم من لکرهد  
 

تدوور و هوڕیهو پ هئاوار هبووم  
جاتهن ڕی یداو هو وردن هوتمهک  
 

میچن یهمووخ یهوهئ هفارۆش هرکهب  
مینهت ل یتنان ویم و زهم یز  

 
ێ)مه(م کهو یلید یو چان هوتمهک  
! مهک یھاوار یهوک هن) لیز یهای(  
 

؟!نوک ه) لۆ) و (عرفۆکهن) ، (چیتاژد هرهوا (قک  
.نخوهنگ بهچ ینگیپ کهھانام و هنب  
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دوژمنان یمینهبووم غ کۆڕش ه(الس)  
نانکچ یریت هنگواوم بهئ هستئ  
 

ڵهناو شو خون هل ییاینهت هوام ب  
) ؟!ڵزاه(خانزاد) و (خ وانک ل وع وانک  
 

ستیبهن یمن ینارهنار هژمهر لۆز  
ستیوهش دۆخ ی)هلیمهن)، (شیمزهوو (شکهروهھ  
 

نهندهو ب ۆڵچ هل ێند)هامی(س کهو  
نهب هدار یلهردووم پکت هل یرگهج  

 
نیبر هسارد یجواناوم من یتهش  
ن ؟!یش هرمهگ ێم بگۆج)م تا بهوا (خک  
 

»رام کرهچلوان د هب انوونک« یمانگ  
اونرامڕ هتو وهم) لی(برا کهو  

.» رگیراوههیتی برایمۆک وبه ، له م تاکهئه«   
 

؟! ب ۆند و باوم بهخان) بیرهوا (پک  
؟! کر هس یلووۆپ هبمهم نسووتهن ۆب  
 

میژهد ئاران هزان، من لۆز هو لهئ  
م ؟!ی) ن هواند یلهش (ویمنهئ هد ک  
 

م !هکهجوان هتو یه، ئ یوارهوردک  
م !هکهم ! باوانهکهزانم ! خهکڕۆه  

 
هوهرم ناچنیب هت لهق یهوانهئ یهئ  
؟ هوهمناسنهد ێرهنن ئیبم ب هستئ  
 

ورد ینۆسپهئ کهو یومڕیژگار ھاڕۆ  
وردک هردهوم دیب ل یز و تواناھ  
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من هب هتا گاکهو د ڕپچاهگ هبووم  
من هچوو بوو ل یقهندهز یهمووزنڕو هئ  
 

ت !و یزانیزهع یهقان، ئیفڕه یهئ  
بات !هخ یهرگهج یرهنگهھاوس یبرا یهئ  
 

مین هوتهک کهمن پهنم ، ئناهر دهگ  
میژهوو دکتا سهو ۆشم بۆکهدت  
 

واڕهر ۆو ز یهج هر بۆمن ز یششۆک  
، وا : یهت واهعیبهت یقانوون هکچون  

 
شیل خوو دوور ماند از اصک یسکھر «  

»  ش یل خود روزگار وصیباز جو  
».  یه یلخهب ییوهولهم ینیدهاللهوالنا جهم یھ هتیهم بهئ«   

 
بهد هگڕ ، هنگاوم شلهھ یوانکم  
همما ملهم ئهکهزم، دھ ب هاستڕ  
 

شتهو د ۆڵو و شاخ و چکوم پهر دهھ  
شتهھهب یو باخهرهستان بوکو هرهم بد  
 

مۆخ یاویانکو و هخ و چیو زهرهم بد  
مۆخ یم چاوگهردهو هوانهلن ۆچ  

 
هنهندهرد و بهو دار و بهو ئهرهم بد  
هنهمیرگ و چو باخ و مهو ئهرهم بد  
 

ندهند و لهکالن و هو ت کو زوورهرهم بد  
ندهمهر و زنوهن و زو بژوهرهم بد  
 

ووراز و نشهو ھ کو پاناوهرهم بد  
وسهو پ ۆڵندهزوت و هکشهو ئهرهم بد  
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کههستهو ب هفر و چلوورهو بهرهم بد  
کههشبڕهو  هکچڕو  ڵخایو شهرهم بد  
 

مۆن و چستهو ب و چ و لهرهم بد  
مۆند و گهژ و بر و گدهو ھهرهم بد  
 

فاهبا س یوارهو ھ هبۆو ھهرهم بد  
فاهو یانگاکو هره، بێو الدهرهم بد  
 

مهکهدشتمان و زینم نیم ببد  
مهکهدو د کاکنم خزم و یم ببد  
 

نگهخ و شۆش یرب یگرم بازهم و دد  
نگهلهجوان و چ ۆید یستهگرم دهم و دد  
 

رگرمهش وهباو هم لۆخ ییم گراود  
رگرمهست و بهرھهم بھهم ند  
 

وردک یستانوک یهمژم شنهدهم و ھد  
وردک یستانب ینڕوهش هچمهم و دد  
 

رابهش یجام ێوهنم لکشهم و دد  
رابهش یتام یهن نایریش یماچ  

 
  ) کڕوو ،دڕ( د یز)              ی(ز هب ینیرژهپ هم و ناترسم لد
یزهب هزمهووت و دهکرهس یرهر پهھ  
 

مپ یزچاو و ھ ینوور نتا بم  
مدم و م و دم و دم و دم و دد  
 

شۆر و ھیست و بب مبهتا ھهم ھد  
شۆخ هوو ئ یوارهوردکر گالشم ، هگ  

                                                                  
              *****  
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یزھ ب یتاوان                 
 

هندهکراهپ یوردک ۆبهنم لبارهن دیسرهئ ۆک هل  
هندهسام هر لهق بووم و چاوم ھهئار یرقهن غرمهگ هل  
 

مکجوان یکبس یریسهئ هرن لر پسیزنج یمن  
» هندهموو ب هب ڵهک« ، هوشهز و پۆئا یرچهگ همانهز  
 

ستیموه، ن»مهماچت د هرهو  ڕێبازا هوارئ« :  یگوت  
هندهستهد هم بیوردستانم و ناژک یستانوک ۆیهھ  
 

مهکنگ ناه، د ینکناز بش هب هانکید یندد ھهسم د  
!؟ هداد و گازند بپرس یه ک،  یههھ یکچ سوود  

 
هبژاردانهھ ۆب یه یشۆر و خخ یرچهھان و ھیج  
هندهگ یوهئ هرۆخکۆرهت پاشهعیبهت یقانوون هب  
 

ا دایدن هل یچۆب یه ین یزھ ب یر تاوانهگهئ  
؟ هندهماوهز یکهخ یشه، بهنیم و شهمن مات یشهب  
 

هرۆش پ هللهکو هئ یههگولل یهشانیش نییمردوو هب  
هندڕه هریو شاعهئ هد یربازهس یرسهستاش دوهئ  
 

»منھ« ۆب هخرهواندن فهدان ۆر تهبهم لیعزهت یرهس  
هندهلوهئ یندد ھهتت سهمیھ یوک هک» یحاج« یبژ  
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  " سووری دەوران "                              

 
  زەمانی زوو ھبوو میرکی زۆردار
  دزوو دڵ ڕەق و خون تال و السار

  دی خۆش بوو ب ئازاری ھژاران                          
  بدەس ئو چوون ھزاران و ھزاران                           

  جون بوو قسی خۆشی لگڵ خکی
  ھمیش تیخی جلالدیی ب خون بوو

  سری زۆر الوی جوان چاکی بیبوو                            
  زگی زۆر پیاوی دپاکی دڕیبوو                             

  ڕق و قینی ل نوچاوان دەباری
  دزی و سووتمان و کوشت و ب بوو کاری

  ھرگیز نبینرا بوو کسر لو بزەی                             
  دەغزری وەک یکان و بڕەکی کو                              

  دڕندەی ھارو ماری ب ڕەزا بوو
  ل تان و برۆی شارەزا بوو

  ل ترسانی وت پ ترس و ڕەو بوو                                
  ریکان و خوی شو بووڕمووزنی تا                                

  گووگریان ب ناوی ئو دەکرد ژیر
  لوی تۆقیبوو ھم زارۆک و ھم پیر

  مکۆی جردەو چتان بوو دیوەخانی                                
  غوم و نۆکری بوون نانی نانی                                

  لوی بزار بوو ئیسنانی بنامووس
  ل دەرکی وی زمان لووستشی ڕس بوو 

  دەیانکرد خزمتی وەک دیل و بندە                                
  ھتیوچ و سرسری و سۆدرەو سھندە                                
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  ل ھق بزارو دڵ بستی ڕیایی
  یکم تۆچنی گگی ب وەفایی

  ری چاک وو یاری خراپن یا                                   
                                  و شاری خراپ ی کون بنزخ  

  پڕی قامووسی ئویان کردبوو داگر
  وشی دارو تناف و کۆت و زنجیر

  بڕاستی ملھوڕک بوو دوژمنی گل                                 
  یدەورا کس ب: لللبر ئو ن                                  

  خودا ڕازی بوو لی، ئمما خوادی شڕ                
  ل خکی برببوو وەک گورگی نو مڕ                 

  
***  

  
  بم کیژکی بوو ئو گندە پیاوە

  ک دەتگوت خۆشکی ئاونگ و خوناوە
   نگارک، دڵ ڕفنک، کوم ئاک،                              
  لبارک، نازەنینک، چاوکژاک                              

  بژن بارک و بابرزو تڕپۆش
  یسک سووک و ڕەزا شیرین و ڕووخۆش

  ھنی جوانتر ل مانگی ئاسمانی                             
  پڕی ڕەشدای بوو ئبۆی کمانی                             

 پۆکانبسک ڕەشتر لر چرۆژی ژ  
  پرشان ک ژیری بۆ پشۆکان

                            خاوی دا نوا زی خاوتر لک  
                            رمی رووی پروکابوو گوش ل  

کۆرگی نوین جوی تیری ئئ  
کانی مژۆپ بوو ئاگا لن  

  دەردی دەردەدارانبزەی دەرمانی                             
  وشی وەک بست بارانی بھاران                            
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  سمای پریان دەتگوت الرو لنجی
  پڕی گوڵ دەییشاندن دەست و پنجی

  کورەی ھردی دەھنا گۆی ممانی                           
  یل کن وەی تامی دەسبازیی دەزان                           

  تبیعت ئو کرەی وا ورد تنیبوو
  خودای جوانی ل خۆشیانی خنیبوو

  ل گڵ ئو جوانی ی خوی شرم بوو                         
  دی زۆر نرم و خونی زۆر گرم بوو                         

  ھموو شوەی ل بابی خۆی جودا بوو
  فریشتی پاکی یو خری خودا بوو

  دەبوو جی ئو برزتر با ل ھوران                       
  کچی دەژیا ل ژووری مای گوران                       

  دەبوو چتری سری بای ھوما با
  ن وەک ئاوا ل بن رووپۆش خزا با

  دەبوو سواری قندۆشی ھۆ با                      
  سربخۆ با ل برزایی چیا دا                       

وشی داخرابا دەرکی حوەک ل ن  
وشورو خو غو ئن ل ژیابای  

  دەبوو ژوانگی لکن ڕاوگی کوان با                      
  ن وەک وا چاو ل دەستی دەرکوان با                       

  لگڵ پروو بکا ڕاز و نیازێ
  گالوژی ب ھاوڕازی بنازێ

  بکا سیرانی زەردو ماەو ڕازان                         
  ل خو ڕاب ب سرەی سقرو بازان                         

  گزینگ بنگوێ کومی ئاگرینی
  شن ببزوێ پرچی پ ل چینی

  لگڵ گوڵ پکن فنکی بیانی                      
  سراسر پ ل خۆشی ب ژیانی                      
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ستیران و بح ڵ بولبول بگل  
ستو شۆرو ھیدا بکا بک شخ  

  ب ئاونگ بشوا ڕوخساری پاکی                     
  ل پاکان ون نب دیداری پاکی                      

  دەبای چژی ئازادی بچژێ
  ن وەک فرمسکی نامرادی بژێ

                   گۆوەنددەبوو بوکشن دەس و پ ی لنج  
  " کوڕی، دیواندڕێ "، برد ھبێ، ڕەند                     

  دەبوو جووتی ژیانی ھبژرێ
  ن وەک باوکی ب پشکشی بنرێ

  ل کوێ بیزا لدەم  خونی دەڕوێ                    
  ل کوێ نیرگز ل ژوردا دەپشکوێ                    

  و مست؟ کالوە لیچی تاوسی شۆخ
  کچی جوان و لبارو دەرکی بست؟

  کچی ب بش ل نو بورج و قدا                    
  دوڕە، ئمما ل دوڕ دورجی بدا                     

ر ببس و دیبای لتر ئدەبا ھ  
ر بسو بو چارشستک ڕووبکچ  

  جوانب پاژنی ل زر ب کوشی                    
                    واندەرکی دەرک ل دانرا ب ک  

  بکاری چی دێ زرو خش و زوەر
  کچکی نشت نیو خک و جماوەر

  ب ککی نای جلکو برگی مومتاز                   
  کچکی چاوی دوورواب وەکوو باز                   

  ل ژاری تاترە خۆراکی چوری
  انگ نیت دەر ل ھوریکچک وەک م

  سیاچای کچان کۆشکی میران                  
  ھزار خۆزگی ب کاوالشی فقیران                  
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  ب قانوونی تبیعت ناژی ب جووت
  ئوی ئینسان، جا دارای یا ڕووت

  کچی میر و گدا دیان ھی، دڵ                        
                        وین سداری و ئد یش ناکا لد  

چۆن دەزان ن تامی ژیانرەب  
ئاسمان شی بگات ر  پگئ  

  کسک جووتی نبوو خۆشیی نبینی                         
  بھشت ناھن ڕۆژێ درنشینی                        

  کسکی ژیانی ب ژوان ڕابورێ
  ھموو ژانی جیھانی پ دەورێ

                          دیبداری نکی سۆزی دسک  
                          دیبر نژیانی س فیرۆ  تو ک ب  

ی ژیان و بوون و مانوین مایئ  
وین ڕایگرتووە دەوری زەمانئ  

                       بوونوین دەشتی نئ ژیانی ب  
  یشق ئم دنیای ڕوونل سایی ع                        

  ئوین نبوای پی ناوێ بخۆی سوند
  جیھان چوڵ بوو پپووش تیدا ندەخوند

                      وین گشتی زیانئ ژیانی ب  
                      و ژیانیخوارد فریوی ئکچیش ن  

  ودووی دڵ کوت و پچی بندو پوەند
  ددی خۆی دا ب الوکی ھونرمن

  ھونرمندکی پاکی برزە ئاکار                      
  ک جارجار ڕی دەکوت مای خوونکار                      

  ھونرمندێ ک ھر نغمکی تاری
  گو ئاورینگ و پشکۆی ل دەباری

  ھونرمندێ ک دەنگی پ خورۆشی                      
  پڕاند دەردو نخۆشیب بندێ دەی                    
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  ھونرمندی ک ھستی ئاورین بوو
  دەروونی پ ل ناسۆرو برین بوو

  ھونرمندێ ک سووتاوی ئوین بوو                          
  ھموو ئندامی سۆزو تاوو تین بوو                          

  ھونرمندێ ک زادەی دەردو خم بوو
  م بووزەدەی دەستی ڕەشی دوی ست

  ھونرمندکی خزمتکاری کۆمڵ                           
  ن وەک ب مایو و سرباری کۆمڵ                           

  ھونرمندێ ب زگ برسی و ب چاو تر
  ل شڕ بزارو دۆستی ئاشتی و خر

  ھونرمندکی عسری فیئۆدای                          
  دی پ بوو، بم گیرفانی خای                          

  شوانی بزم و شایی و شونشینی
  ل درزی پردە یکتریان دەبینی

  ک تک دەقان نیگای پ گفتوگۆیان                       
  دەیاندرکاند ب سانی ڕازی خۆیان                       

  کوڕیش سوداسری کیژی ئمیر بوو
  ویدتیدا ئسیر بوول داوی خۆش

  ئوین نازان فرقی توژو چینان                        
  ئوین نابین بینی ھۆزو دینان                        

  ئوین دوو دڵ دەکا مفتوونی یکتر
  لکن ئو وەک یکن ئیسالم و گاور

  ئوین خاتوو زخای نرم و ھدی                        
  دەکات دیلی بندی ز خیدی                        

  ئوین شخی سنعانی غیب زان             
  دەکات گاورو شوانی برازان             

  
                           ***  
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  ئگر خاتوون گرفتاری ئوین بوو
  ئوینی الوەک زیاتر بتین بوو

  روونی پ ل جۆشیگی گرتبوو دە                       
  ل تاوانی نمابوو ھۆشی خۆشی                       

  دەگی ئاسمان ھاوارو نای
  ل ژاری دوری لواو لو پیای

  ل ژیندا ژان و ئشی پ با بوو                       
  ل سوی ئو شۆخ ئوقرەی ل با بوو                       

  وور ب دوور بووئوینی ئو دووان د
  ک دیواری قی میری سنوور بوو

  سنوورو شوورە و تامان و پرژین                       
  ل تامزرۆی ئوین تاڵ دەکن ژین                        

اوپپ رەمخانخت و حس ق  
  دەرک گادراوو پاسوان دڕ

  شکا فیبامگر بادار بسر کۆ                       
  مگر تۆفان دی شوورەی دڕیبا                       

  مگر ڕۆژکی بزمی بای خوونکار
  کوڕیشیان بردبا بزم ب بگار

  ل درزی پردە دیبای بژنی یاری           
  ل سیحری تپڕاندبا سۆزی تاری            

  
                           ***  

  
  ر بوو ھستی دۆستیزەمان ڕابرد، پت

  ب ھست ک میر ناین دەڕۆستی
  ل دەوری ھستی کس ناکشرێ شوورە                        
  خیایش شارەزای پشتی سنوورە                        

  
                            ***  
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  ھراسان بوو کچی میری بجارێ
  گوتی: بسیتی با ڕاسپرم یارێ

  ژنکی ڕاسپاردە کن ھونرمند                               
  ئیتر ئو ب بشی و سووتان تا جند؟!                               

!ب ،رچی دەبخۆین، ھمی دووری نخ  
!ب ،رچی دەبۆین، ھوو ب دەبا ب  

  وەڕز بووم لو ژیان و پنج و مۆرە                              
  ب ئازادی بژیم تاوکی زۆرە                              

  ھموو زو جل و نۆشین و خواردن
  فیدای یک دم لگڵ ئو ڕابواردن

  ھتا کی مینتی دووری بچژم!                              
  ھتا کی ئشکی ناکامی بژم!                               

  تر ب چاوان! ھتا کی ئو نبینم
  لسر من داخراب دەرکی باوان!

  ھتا کنگ خیاڵ بگرین باوەش!                              
  بلرزن مچوڕکی ب بشی لش!                              

  ھتا کی داخرێ سینگ و برووی من!
  ھتا کی نشک تاسو ئارەزووی من!

                             نکوە تم لدەوێ ئمژینی پ  
                             مکم م جوتدەوێ ئکوشینی پ  

  دەبا ب و دەستی باوژت ئستۆم
  دەبا ب و دابمرکنی کوو کۆم

  دەبا ب و ڕابموس ووڕدە خام                             
  ان بخزێ ل بامدەبا ب و وەک کوڕ                             

  دەبا ب و بمگرت گرم ئامز
  دەبا ب و تمکین پیاوەتی و ھز

  دەبا ب و ڕوو بکین دوور وتان!                           
  نجاتم دا ل نو شوورەو قتان!                            
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  ئگر مردە، بجرگ، پاک، سرباز
و من بکا ل ندە ئازاد!دەبا بم ب  

                                     وە و گریان و نانزاو پاڕان  
                                     تای بنووشت ،یکی ھچ سوود  

  نب باکی ل خوایی دیوە خانان
  ب پیاوان دندەر گوھر ل کانان

  ی قیب زۆر بشک دەب دەرک                    
                    یئاوە بۆ ک و دەرکدەنا ئ  

  
                                 ***  

  
  ئوەی بیست الوو گشکی گرت ل تاوان

  گوتی: ئامادەوو سازم ب چاوان
  دم ناوێ نب قوربانی نازی                              
  اوێ نبت پردەبازیسرم ن                              

  ئوا بۆی ئاوەی باوەشی من
  بس بۆ من ک ئو بت بشی من

  ل ڕی ئودا بخت کم گر ژیانم                            
  ب سربرزی و ب شانازیی دەزانم                           

  ل پناوی ئوا گر بچم سر دار             
  ژ پمدا دەبینم میرو و سردارل            

  
                                  ***  
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  شوە زەنگ ب زەبری زو برتیل
  کراوە دەرکی زیندان بۆ کچی دیل

  کچ گۆڕیوە کۆشک و تخت و بختی                            
  لگڵ ئازادی یو ئازارو سختی                             

  ب جووت ڕۆیین دەگڵ یاری وەفادار
  برەو موکی ئوین و ژیانی ساکار

  گیشتن سر زەمینی ب ریایی                             
  وتی خۆشویستی و دنیایی                             

  بشو ریان بال ردا دەپوا
  ب ڕۆژ وون بوون ل نو ئشکوتی کوا

  سنووریان ھبواردو گین شارێ                           
  لوش فرمانەوا بوو نابکارێ                           

  لوش میرکی زام کار بدەس بوو
  لوش ب چاوو ڕوویک دار بدەس بوو

  لوش زیندان و بندیخان پر بوون                         
  و پاسوان شون گرو دڕ بوون گزیر                         

  لوش ھر سربزوی باسی سر بوو
  لوش دنیا ب کیفی ب ھونر بوو

  لوش ناپیاوی بازاڕی گرم بوو                        
  لوش باو باوی پیاوی ب شرم بوو                        

  لوش پیسو درۆزن کاری باش بوو
  ی لپاش بوولوش مردایتی و پاک

  کوڕو کیژی نترسی پاکی ساکار                      
  ل ری ژیانا لوێ بوون کرکار                     

  دروستیان کردبوو کپرکی الپڕ
  ک دەیھنا لکن وان کۆشکی مڕمڕ

  ل بۆ نانک و بۆ یک تۆزە پخۆر                    
  ن بوو ب پا و، یک ب جل شوریککیا                    
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و ژیانرچی زۆر گران بوو ئگئ  
وانزمی شبوو بیفی ھم کب  

  ب شو دەستمالن بوون تا بیانی                      
  ب ڕۆژ ئاوارە بۆ پخۆرو نانی                      

  لشی ناسک ک ئازاری دەبینی 
  ی!زمان دەیگوت ژیان چند نازەنین

  ل دنیا دا نبینرا نۆشی ب نش            
  کسک خۆشیی دەوێ حازر ب بۆ ئش           

  
                          ***  

  
  ئمیریان کرد ک لو کارە خبردار

  ب خۆی دادا وەکوو ورچی بریندار
  ب ڕقدا چوو ب ناھق خونی ڕشتن                        

  گزیرو دەرکوانی گرت و کوشتن                         
و ئابرووچوونی لدەیگوت: ئ میشھ  

و نمووننیبووە وشتی وا ن  
  کچی من ب ب جووتی بۆرە پیاوێ                        
  دەکوژرێ، خۆی ل مای کاب باوێ!                        

  دەب من چۆن بژیم و چۆن بمنم!
  خۆمدا سر ھنم! ل نو ھاوشانی

  قبووڵ ناکرێ ب من سوکایتی وا                       
  کچی من ب و لگڵ  گوڕککی بروا                       

!ھی جوانگرن، وەکچی من ھ  
!کچی من بۆ کچی گاوان و شوان  

                       یتپ نی خۆم دەبمو مسکن ل  
                       یتو ستیوەو ئو ھکووژم ئ ن  
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رزەمینو سل م دەبیان ھن  
شین م پینشانم دادڕم ئ ل  

  وەکارخم دەستت و ھزی زۆرم                     
  ب خون ئو پ ننگ وەشۆرم                     

  
                            ***  

  
  ن و شۆفاربڕی کردن گلی شیتا

  ھتا بیکن ل حای وان خبردار
  توی شونگی بردان م و مۆ                     
  وەکار کوتن ل ڕاوچکو ل بابۆ                      

  چ ناپیاون ئوانی عبدی زن
  وەکو سگ شونی جوامران دەگرن

  تنچ ب خرن ئوانی سود پرس                      
  دژی ئینسانی ئازادە دەوەستن                      

  چ سوکن ئو کسانی خۆ فرۆشن
  ل بۆ ئازاری بچاران دەکۆشن

  چ سپن ئو سگانی گورکمشن                     
  کالک بۆ گورگی برسی ڕادەکشن                     

  ئوانی بد زمان و چاو چنۆ کن
  چوار پ و کسۆکن ل پش چاوی خک 

  گڕان شۆفارەکان قوژبن ب قوژبن                      
  وتیان دا سراسر سنگ و سووژن                      

ھات و ھۆبڕان دڕان شارو گگ  
نۆب ب موویان پشکنی نۆبھ  

  گڕان کوو چ و ئشکوت و زەندۆل                     
  گڕان کادن و کۆزو و ئاخوڕو ھۆل                     

  
  



166 
 

 www.gagesh.com  

  سرو شونیان نبوو پیدا ل ھیچ کوێ
  کسک نیدیبوو دوو شیدا ل ھیچ کوێ

  ب میریان ڕاگیاند وەک ڕۆژە ڕەوشن:                        
  ک " لرە نین، پڕاندوویان کوشن "                         

  رمانگوتی: پتان دەدەم ئمجارە ف
  بۆن بۆ وتی دوورو دەوروبرمان

  بۆن و ڕاموەستن، ھیچ مترسن                         
  ھوای ئو دووانم بۆ بپرسن                          

  ل ھر جی ھبن بیاندۆزنوە بۆم
  وەکوو تاژیی بکار بیانقۆزنوە بۆم

  ی باش ب ئوەدەدەم پارەو خت                          
  ک بۆم بردەس کن ئو دوو سربزوە                          

  ل بان ھوران بژین یا تختی بحران
  ل دوایان خن ب فل و فندو مکران

  ب شیرو شکری پروەردە کراوە                           
  ەل نو تارو کۆشک دا ژیاو                           

  ل نو کۆشک و لکن خکی عزیز بوو
  ھمیش خاوەنی کۆی و کنیز بوو

  ئوی دەستووری دابا ج ب ج بوو                            
  ل خۆی زیاتر ل ژووری ما ک بوو!                             

  دەیانکرد باوەشنی ئوبر، ئم بر
  رل بن سبر کچی نشمیلی ئسم

  کچی ئستا لبر سوورە ھتاوێ                             
  پڕۆ شۆری دەکا بۆ نان و ئاوێ                             

  ئوی بۆ ئو کرا، بۆ ک کراوە؟
  ب خوای وادیارە نووشتی ل کراوە

  دەب خواردبتی مشکی گودرژێ                            
  دەنا بۆ نانی چۆن ئارەق دەڕژێ                            
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  مگر باوکی پکی کوتووە ل تان               
  ک ئو ئستا دەکا جل شۆری مان                

  
                                 ***  

  
  ئوندە تسک بیری گندە پیاوان
  دەکن فرقی کچی میران و گاوان

  دەن: " گنگر و قوماش نابن ب وداش                            
  قسی کون پیاوانو قسی باش"                             

کاری خودای نی مدەست ئب  
  رەسنزادە ل مسکن جودای   مسکن = فقیر

  دەسلمنن ب پیاوی گوج و سادە                             
  ک "سوار ھر سوارە، پیادەش ھر پیادە"                              

  کچی میران دەب لیران وەخۆ خن
  کچی گاوان دەب ڕیخی وەکۆ کن

                              خۆشی ببین کچی میری دەب  
                               نان چنین تکچی شوانی بچ  

  
                              ***        

  
  کچی میری دەبینی باش و ئفسووس
  کچی میری نبوو ئاگای ل جاسووس

  دەمو ئوارە ڕزگار بوو ل کارێ                             
  گڕاوە جا برەو ئامزی یارێ                             

  بم جاسووس شوومی پیسی ناپیاو
  ب دووی ئودا دەچوو ھنگاو ب ھنگاو

  تماشای کرد ک  الوکی قوڕاوی                            
  ل ڕگایی بیوە سیل چاوی                            
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  ک یاری دەرکوت ب ترس و پارز
  برەو پیری فی گرتی ل ئامز

  ل ھچ کوێ دای ننا تا بردی ژوور                         
  ئیتر ڕووی کردە ئم کپە خودای نوور                         

  
                             ***  

  
  ھی نا جی ئوان و وەک کروە

  ل القانی وەرنا ھر لووە
                          ڕێ ی وتفکوت کترەختان و ڕک  
                          "ی کابرا ئاوری پ " کی وایخ ل  

  پارە و ختی بای گرتبوو ل سوی
  خیای مک و ماش و مای گرتبوو

  ھمیش وای کاری پیاوی نامرد                          
  ک سوودی خۆی دەکا تنیا براوەرد                           

  ل خۆی ڕازی بکا ئو میری خون خۆر
  دەروونی ئاشقان با بن ناسۆر

  خک تووشی بیک کا جھننم                            
  ک ئو دەستی کوێ دینارو درھم                            

  ھتیوبار سووک نب با باری قورسی
  ک بۆی ترخان کرابی ج و کورسی

  ب کوچکوە بدا جرگی ژنی پیر                          
  ل جگایک بب گیر ھتا چنگی                           

  ب ئسفل چی بسر دێ گیژی ب کس  
  ک ئو پارەی دەوێ و پارەی دەوێ و بس

  ئسفل = جھنم  ب جھندەم!
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خودان ب کی بی خوی چی ماب  
و ئاوەدان بی ئکجوان ما ک  

  ب کوشتن دا خک ئۆردوو ب ئوردوو                        
  پکی پ ناکوێ ویژدانی مردوو                        

  
                            ***  

  
  ب تاووک گیشت دەرکی میری

  ب گورجی خۆی گیاندە کن گزیری
  گوتی: زەحمت نب پی ڕاگینی                        
  ھم عرزک و عرزکی نھنی                        

  کم، ڕازک ڕەنگ بگرنگ عرزە
درەنگ ب ردار ببتا زووتر خھ  

  
                              ***  

  
  ئوەندەی پ نچوو بردیان کن میر
  گوتی: ئی میری خاوەن ڕاوو تگبیر

  ل زیادی ب  ھمیش بخت و ھاتت                       
                      ر پتر بی دەستو ھ تتپتر ب  

  بجم ھناوە ئرکی نۆکری خۆم
  تمام دیتوە، من نۆکری تۆم

  ل سایی تۆوە خایین بیندراوە                       
  چی ی فرمانی گورەم، وەختی ڕاوە                      

  ئیتر نامردە پاشو پاش کشاوە
  ل خۆشی یان ڕەنگ و ڕووی میری گشاوە

  ھرای کرد: ک لوێ ی بت ژوورێ                      
  بجارێ داوەرین چند زرت سوورێ                     
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  گوتی: ئوە ک خزمتکاری خاسن
  ھموو ئم نۆکرە باشم بناسن

  بکن ئستا سراپا زروەشانی                            
  نیختی گورەیی دادەن ب شا                            

  
                             ***  

  
  وەکۆی کردن لپاشان گورە گورە

  ھموو دەستو نزەر وستان ب دەورە
  چ گورە گورە؟ بندەو گوێ ل مست بوون                          
  برەو ڕووی وی ھموو ب دەنگ و وست بوون                          

  ەغکارقس پان و ڕەزا گران و د
  درۆزن، دووزمان، پتیارە، ب عار

  بگژ خکا دەچوون وەک نڕڕە دوی                         
  ل ئو دیار بوو، دەبوون د ڕوی                          

  ک میر دەیگوت: ئرێ چبکین بیانی؟
  دەیانگوت: گورەمان بۆ خۆت دەزانی

  مت تۆ زمانی ناگری کسل خز                        
  ک ھر گومان ھی و فرمانبرین بس                        

  گوتی: ئی گورە گورەی بارەگای من
  بن ئستا چی ی تگبیرو ڕای من؟

  دەن ئو دوو کسی لرە ھتوون                       
   بوونل پاتختی وت نیشتج                       

تو ومیری ئ دۆستی خۆم  ک  
تزیبک و دەست کی بمیرئ  

  دەم چند کس ل ئوە ھبژرم                     
  بچن، سوقاتی باشی بۆ بنرم                     
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وستی بخوازم ڕانل نام ب  
ستم بۆ ببو دوانی ئدەس و پ  

   ڕیان کاتوە بۆ دەرکی ئمب                           
                           مر کاری پویش گمن ئامادەم ئ  

  گوتیان: صددەق! قسی میری تواوە
  گوتی: ئیتر قسم پتان نماوە

  
                            ***  

  
  شوکی ڕەش وەکوو بختی ئسیران

  وەکوو دواڕۆژی زۆردارو ئمیران
  ن مانگ دیار بوو ن ئسترەی گش و جوان                          

  کوژار بۆوە تروسکی ئاگری شوان                          
  دەروونی پیاو خراپان شوەزەنگ

  ک داخنرێ ب بوغزو کینو و ژەنگ
                         کارەسات م پت کش، بروا ب  
                         ھرچی ماتدا گزاران ڕازی ت  

ستب ی دەرککۆشک و گرتوخان ل  
ستزاران زارو خھ ،ستک مکی  

                         نجر شکب الو دراون الی ل  
                         نجو الرو ل مایس الی دیک ل  

وەژن دەگری و دەناب کونج ل  
  کژال کۆشک بادەگە چاو 

                        ی دەسووتسوتی رۆ باب ل سووچ ل  
                        نیوە ڕووت کی دەڕەقسسرق ل  

  کچی ب کس ب دەسرەی ئشکی دەسێ
  کوڕی ئاغاش ب پارە جوان دەکێ

                      دەلووشمی ھتیوی برسی چھ  
                       شووش ێ لخ ئارەقی نابکوڕی ش  
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  ل الی چارەڕەش کوتوە ل کۆن
  ل الی پارە بش دەکرێ ب کۆن

  ل الی جامی بادە پ کراوە                                 
  ل الی داری ئیعدام ھخراوە                                  

  ب دیارە قی مران شوگار
  تیدا ون تاوانی بدکاربم 

  
                              ***  

  کچ وکوڕ نووستبوون ب خم ل کپرێ
  نیانزانی ک دارۆغ دەیانگرێ

  ل کوێ دداری پاکی چاکی ساکار                              
  دەزان فندو فی پیاوی زۆردار                              

  ی ئرەش ئمیرەنیانزانی ئو
  خریکی زۆم و زۆر و ڕەش بگیرە

  ل چین ب یا ل ماچین ب دیارە                             
  دەرەبگ دوژمنی چینی ھژارە                             

نیا بکی دسر کمیران ھ ل  
رو خۆشی نابژینا تووشی خ ل  

  ن ھیان غیرەت و ڕەگل الی خۆیا                          
  ل ھر شون ھبن توخمی دەرەبگ                           

  ل چین کیژی ئمیرێ ھبگیرێ
  ل ماچین کسری شان بۆ ئمیرێ

  لپ لیان  وەژوور کوتن یساوڵ                         
                         خافودا سواری سینگیان بوون نخ ل  

  یانھشت راپڕن، ببزوون، ھستنن
  دەس و پ یان ب چۆ پچ بستن

  ک دوایی ھات ئوێ خان بگیری                        
  بڕی یان کردنوە بۆ دەرکی میری                        

                             ***  
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تاک نگووت و سۆفی تاکیان ئب  
 ستین بچینگوتیان ھژێ، چاکنو  

  بیند بوو بانگدەری کوری خواوو                                
  گوتی: بانگی سبینی دەرنگ یا زوو                                

  دەب زوو بم ھتاکوو نبێ نانم
  ب ب دەسنوژ بدەم بانگی بیانم

  بانی نوژکرل دارکشی وەژان کا                                
  گوتی: کابرا ھست جل بک کر                                

ی بۆت نافروشکبارت زوو ن ک  
وێ پارەو قورۆشوەگیر ناک  

                                راتژنی ببۆ ج می ماوە لک  
                                بۆ شایی فات کراسی نوێ نی ی  

  ی پا گوتی: ھست بس خوژن
  خراپی بۆ ننووستی، فیل، خو خو

                              کارێ و بزان زوو بگ ت بلپ  
                              یانرمووی کونی ڕۆژی بال فم  

  ب ڕەتبردن گیشت ژوورێ ئاغا
  تخ بوو جا لنو بندی وەتاغا

  گوتی: خانم بشل پ وو دەستم                             
  دەرنگ ھاتووموە، وا دیارە مستم                             

  جنابی شخ ب خزانی دەفرموو:
  " ھتیوکی بنرە خانقا زوو

  ب شخ نوژی کردو نووستوە بۆی                           
                            یفکی بکا خۆی" خختمی بۆ خ  

نی و زانی چ باسکپ لیفخ  
خاس ،قوربانی ب گوتی: باوکم ب  

  وت ڕوون بوو، کتبی دەستی دانا                          
  خرک بوو تازە بنوێ الوی دانا                          
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  ک دایکی کردی ھاوار و فریاد
  ب داد!ب خۆیدا دا، گوتی: ئی دادو 

  چبوو تاوانی ئم جووت فقیرە                                
  ک وایان ل بکا ئم گورگ پیرە                                 

کانم یکردی ئ وە کار بوو کئ  
یانم بشاری ب ژارەی خستپ  

  خودایا بس بدە دەستی ئمیری                                
  خراپ، بدفڕە، بۆ خۆت خبیری                                

  ھتا کنگ دەدەی تۆ بخت و ھاتی
  دەزانی چندە دڕە، نحلت ل زاتی!

  گوتی: دای! چی ی ئم بۆ بۆ؟                                
                                 رۆ ستھ رگم خرابگوتی: ج  

ئجووت داری دان ب ۆ لممیر ئ  
ڕووت و خۆش خوانی خۆی و ئکچۆ  

  ل شاری کوتووە ھاوارو گریان                                  
  دی گورەو پچووکان بۆت بریان                                  

:وە ئاە و نزوولوتوەی گوت کئ  
!م میرە خوودە ئند بخودایا چ  

                               !نم گوی کوو ھات بکووژێ ئد  
                               !نو دق ئناھ کتر کا بی ل  

  خودای گورە! ب دەس خۆت ھموو کار
  ل سرمان البرە ب دادیی خوونکار

  ل سر دداری نۆ الوان دەکووژێ!                              
  کوڕو کیژان ل پش چاوان دەکووژێ!                              

!دای ،کک وە بگوتی: پاڕان  
  نای نزوول قت دەڕۆستی زوم

                             تم وکی ئتاکو خ زانن  
                            تو دەستوە ئدەس میرانب  
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  تا بلوێ بۆیاندەئاژۆن، ڕادەدەن 
  ھموو سوچ دەکن بۆ سوودی خۆیان

                               ک و ماو موتا ئزن ھبپار  
                              ن و پایان دەدەن مسکر پوەب  

  ئوان گیریان کوێ دەسکوت و قازانج
  ب قوڕ گیرێ دەبا سد ما کرمانج

  ژن و پیاو و کوڕو کیژان دەکووژن                               
  قس توندو قم تیژان دەکووژن                               

  ھتا خکی ل یکتر وا نبانن
  ئوان سواریان دەبن، سوارییش دەزانن

                             پا سون بۆ تۆن تا داسھ  
                             لک دابنینن بۆ خانمی سوار یس  

  ھتا میرزا حیکایت خوانی میرە
  مپرس دای لم کوشت و بگیرە

                           نژشکژاران متا کیژی ھھ  
                            نب نو بئ یی وان ھما ل  

  ک ژن زانی ئویش ئینسان وەک مر
ڕی میری ئیتر نایرمر بس ت  
  کرکار ڕاپرێ نامن میرێ                          
  زۆم شیپانکی ب قورێ دەگیرێ                          

جوون کم خزی ئتاکوو ھھ  
پوول ب وەت دایزار پاڕانھ  

  ک وریا بوونوە پاو کرکار                        
  دەشوێ مای میرو مزن و سردار                        

  ک میرزا بوو ب ڕؤشنبیری تازە
  حوکم ناکا لسرمان میری تازە

  ھزار ڕەحمت ل گۆڕی ب کچی میر                       
  قسکی کرد ک پندە بۆ کوڕی ژیر                       
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یدەرکی ق دەب زۆر بشک ب  
  ی!دەنا ئو دەرک بۆ ک ئاوە

  خبات ڕزگار دەکا دیل و ئسیران                             
  ل ناخ ڕادەکا مزن و ئمیران                              

  ب ئفسانی دەزانن سووڕی دەوران
  غوم و ورکخۆری دەرکی گوران

  بم دەوران دەب ڕۆژێ بدا سووڕ                              
  لبر گوران نب پشتی خک کووڕ                             

  ک گۆپای خک دەرھات ل خیزی             
  ئیتر نامن زام پۆزو فیزی             

  
١٩٧٧/٢/١  
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ۆو ئاسهرهب                
 

مهدهکیهم یریپ هستقا بووم، ئهخان ێهشۆگ ییفۆس  
مهدهزیهست و مهم هستن بووم، ئیت نشهوهخ یدیزاھ  

 
مه، ب هرزهش و بهکبار و دهش لیئازاد یروهس  
مهدهم قهئ یهنجهالر و ل یدایهت و شم ! من شهکهانیگ  
 

ێوهشم دۆخ بهدا ھ یرچهھ هل یوانج ییهلویج  
مهدهش یهدۆریگ ێژڕۆپ و ۆژ ینیم یهوشتک ێژڕۆ  

 
روونهد یستهھ هوهتنجووهد ۆیخ ۆب یهکیهر هھ  
مهسوبحد یوونڕو  کی، تارهوژکاروانک، ڕهپهردهز  
 

ایچ ییند و تارماهم یایرهساو و د یئاسمان  
مهدهبگو ینارهھرد و هز یھهالسوور و ب یوس  

 
؟ هشتووچ یژگارڕۆ یرمهوو من سارد و گکهو ک  

م !هدهگ یستانوک هر و، گا لسهرمهگ یشتهد هگا ل  
 

ییهدادانم نهھ م ساتڕهخو یز یلۆپهش کهو  
مهدهم سهئ یهوردک ڕۆهم، من هدهد یچم، پۆخهژ دگ  
 

خت و پهس هگڕ هد و ھنهند و لهک هلدهوهر و گ  
مهدهن ل یم، وچانشکب بهببزووم، د بهر دهھ  
 

مڕۆهد ڵنزهو مهرهو ب یهشداپ هرگم لهم یرهبس  
مهدهق ر تل ئاسا بهگام، ھج هنگهت ۆڕیگ یناخ  

 
 

هم گرتووبا یکووناڕو هره، بۆو ئاسهرهمن ب  
م !هدهد یتانیهش هو ڵم، پاخشهد یکیو تارهرهن بۆچ  
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بووهن ێھار شلوهب یشاول هب یوونم دڕ ییانک  
مهدهق ۆهب ێتاو هگرت و ب یایچ یم دهورهگ یفرهب  
 

فهرهو ش یشاناز هل اوپپ یورتم دک ینیژ  
مهدهو ن ییسواڕی هھات ب ییدوا هک یرم دۆز یعومر  

 
اکهشن دڕۆت و و ێد یهسم بهنیس یئاگر  

مهدهع یایرهو دن هچمهد کپۆد کهم وۆخ یهمهو دهئ  
 

                                               1975  
 
 
 

                          *****  
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ناساز یساز  
 

مگو یختهو یاوکش ڵبا یبولبول  
موک هل یدا دهن دۆپهر شهھ  
 

زمۆورهن یانیهب ییندهب یوردک  
زمۆس پ یروونهد هگرتوو یگ  
 

دامیه یوهش یئاگر ب یموغ  
دامیهناپ ینووسهچار ڕیچاو  

 
ھارانمهو بهن ینگهد ب یوهک  

بارانم هچاو ل ینگهب یگو  
 

شمۆل و خامۆچ یژوان ج یونجک  
شمۆشپڕه ینینهناز یرهبس  

 
مییشا ڕیهگ یگچ یربووهب یستهد  
مییوداهس یالو یاوکخن یستهھ  
 

گومناوم یدیھهش ۆڕیگ یلک  
ئاوم ) بیکیره(ت یدار هکتا ئاوم                       ب یووزک یدار هکتا  

 
ووتمڕ یریشاع یعریش یرهفتهد  
تابووتم یو دار ۆڕر گهس یمهش  

 
مشمشا هنۆک یراویگ یونک  
متا یهریز و خاتۆئا یونهخ  

 
انانمیهب یئاگر ۆیمهلیژ  

ژانم ڕیوکو  کسفرم یکباو  
 

مهروانهپ یانکهسووتاو هبا  
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مهخانیهم یتاهب یهباد هشووش  
 

راومد هدوور یحانڕ هچ  
راومسهپهھ یناساز یساز  

 
ردمهز یهر گهس یئاونگ هکت  
ردمهد یچ یدارهردهو د هستهخ  

 
زمییپا یرۆخ یکشین تیئاخر  
زمیو ز ڕهووت یریپ یریشاع  

 
م ؟!یم من چب ۆت هتوانم بهن دۆچ  
م ؟!یا نیم هھ هک یههم گومانم ھۆخ  

                                     
                               1975  

 
 

                 *****  
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ییخودا یماچ             
 

ارم !ی هتاز یهئ هرهارم ، وی هرهو  
تارم ! یوگارهش یهکهرستهئ هرهو  
 

م !ایهخ یبا ڕیهشاپ یهئ هرهو  
م !ما یکووناڕ یوچراهش یهئ هرهو  
 

من ! ییوهکام و ڕ یوهک هخاس هرهو  
من ! یوهش هوین یهکهلھامیئ هرهو  
 

من ! یگ پ یهنیس یخژنۆئ هرهو  
من ! یف هرزهب یهکهزۆریپ هرهو  
 

سوور! یگو یکلهر پهس یئاونگ هرهو  
نوور! یهشغهرم و مهگ ینگیئاور هرهو  
 

! یھارهب یباران هژنڕ یهئ هرهو  
! یارکهورد پ ڕیهت یعریش هرهو  
 

نم !یژ یباخ یمامهونهن یهئ هرهو  
نم !یوهئ یرگم یشاگو یهئ هرهو  
 

م !یانیهب یاتک یهوژکاروانک هرهو  
م !یجوان یو ئاوات یرهوهریب هرهو  
 

رستم !هوو بت پکتاهبوت ھ یهئ هرهو  
مستم ! هت بگرم لهکۆهکمهم هرهو  
 

ن)م !ی(خاتو زیهئ هرهج)، وه(خ یهئ هرهو  
نم !یت ببهکهژن و بهبا ب هرهو  
 

م !هئاوات و تاس ێبا دامر هرهو  
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م !هناسهدا ھت الهکهکبا بس هرهو  
 

! هرمهگ هول وهمژم ئهبا ھ هرهو  
! هرمهن هانڕ وهوشم ئکهبا ھ هرهو  
 

شم !کنازت ب هره، و جوان هرهو  
شم !پ هم لداتن ڵگو هستهد کهو هرهو  
 

! هباو هو باوهم ئهکس بهبا ب هرهو  
! هخاو هکو بسهم ئهکن ببا ب هرهو  
 

نم !رهت وهکباال هس لهبا د هرهو  
نم !خش ۆت تهموک هم لهموک هرهو  
 

! نهو ب هر وادهس هل هسوورب هرهو  
! نکمان شیهپ هکهو م هورد بک هرهو  
 

! ۆت یشڕه یچاو یدایانم فیگ هرهو  
! ۆت یشهل ییرمهم گهکست بهبا ھ هرهو  
 

! ییخودا یماچ یههماچم د هرهو  
! ییماهنیس یماچ هزارم لب هک  
 

1976ـ  1ـ 12                                             
                  *****  
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شۆشپڕه یجوان             

 
؟ یشۆخام ۆب هکهستهرمهس هبولبول یه: ئ یگوت  

؟ یشۆخوا دک هکهکسۆڕخ هو گوهن یهگوتم : ئ  
 

؟ ینیشبڕه ۆب هکهنیشبهگ هریشاع یه: ئ یگوت  
ی؟شۆشپڕه ۆب هکهشۆپڕهت هکناس یه: ئ یگوت  

 
 

                                          1974  
 
 

                          *****  
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ویزهت یستهد              
 

کخشاند، بشهنهد یزارگو هک هستهو دهئ هفیهح  
کوزاند، بشهگهد یدارد هک هستهو دهئ هفیهح  

 
سانید یویزهت هو ب یرزهل هب هک ستهد هفیهح  

کرزاند، بشهلهد یردارۆز ڕیملھو یدوژمن  
 

                                               1976  
 
 

                       *****  
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جوان ناسووت          
 

ییالد یبارهل یکچکم ید  
نبهرهخا بهادڕژ نو ۆب  
 

وخسارتڕ هکن ینهناز یهئ گوتم : "  
نخوا د یشتهھهب یموو باخهھ  
 

هورهو خودا گهئ یهت واپ یچۆب  
! "؟نش بسووتۆت هحمڕه ب هندھ  
 
 

                 ******  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شۆشپڕه یرستارهپ            
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مها چارکب یتوانیهن هک هوۆزار بهرمهم شکشیپز  
رستارمهپ هشۆشپڕه هک، ند بهمان چ هوام بیھ بهد  
 

رد و ئازارمهنم دیهگنت تۆچل ی؟نۆچ یهد  
گوفتارم ێرببهمن د یستهھ یتوانیهش نیساغ هب  
 

                                   1976  
 

                    *****  
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هزگۆخ                  
 

تار یوهش یهبایمدهر نۆخ کهو هزگۆخ  
اری ب یهبواردباهام نڕ ێتاو هزگۆخ  

 
ردمکهدهن یالهلهک یریپ هزگۆخ  
مردمهدا د هم ژوانگهکیه هل هزگۆخ  

 
                       1977  

 
                 *****  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



188 
 

 www.gagesh.com  

ستهخ یرابهش           
 

هست ترهرابم خه، شهزۆورهن یژنج  
هست ترهر میشاع هن بولبول لهتا ن  

 
ر:یگهباد یبارهل یخۆگوت ش یجوان  

هست ترهربه، سهست ترهرمهس یهسهکو ه" ئ  
 

نان تر میکند "نچنانرا انچآ"    
هست ترهروهد یهم هست بهروهد یریشاع  

 
وردک یژیک ییشا هال بش ینهمیچ  
هست ترهپ پ هنهمیو چهم لد یهو  
 

شار یژیکا یا ب ستم لمن ب  
هست ترهدیهب یکهشتهد یژیک هر لۆز  

                                          1978  
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القاسمیهل ۆب                     رد هز یھارهب              
 

نمیبهرد دهنم، دیبهرد دهد هشیمهھ  
نمیبهرد دهنام ۆیھهدوژمن ، د ۆیدر  
انمکهن چاوهکنا ییرداهر زهگهم  
نمیبهرد دهز یھارهوبهن ینگڕه هک  

                .....         
هشاوهگ ڵد  یکس هکبا  یهزۆس هب  
هم خوناوکسفرم ،ز وۆس روون پهد  
نهویال و شیهواو هال بیهل یدوو هل  
هدواو هم بنگیش یلۆم و پڕۆهد  

              .....  
مۆئاس هکووناڕ:  یگوت ھات یهبز  
مۆستهئ هژتت باوهلالد پهج هرهو  
هخاریفتیئ یدایم ییهت نهپ هوهئ  
مۆخ یتهللیم یمانهقار همبوو هک  
یزارها بیر و گریست شاعیب یهوهئ  
یو و زارسترابوو لهب یرچهگهئ  

یداریهپا هشیمهال ھیه: لیگوت  
یاریش چاوان دپ ها لکر خاژ هل  

                .....    
من یوهخ کهچاوان و هل یراۆت ۆت هک  
من یوهش همانگ هشترڕهت کبس هل  
هنازهت مۆخ یالیهل هجنوون بهم ۆب  
من یوهرد ئکرهپتر د یناوبانگ هک  

          
                                           1985  

                *****  
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وهش همانگ           
 

هاسپاردڕ ێاندیهاگڕ ینهب  
ه، غاردهپارد وهبن ئ هتت دۆ: ب یگوت  

 
تم،ڕهچاو هژمهل انژو ج هل  
! هبژاردهھ یجوان یژیک،  یھاتهن  
 

یرچهگه، ئێدا دشهل هرمم بهگ یزووهت  
هپارد یردهلم بیشان و پ یزاندهت  
 

نمیوخسارت ببڕنگ و ڕهبا  هرهو  
هچارد یمانگ ێداو کشیت یمن چهب  
 

هرم و جوانهگ ۆت یهتهوومڕ وهئ یگ  
ه، ساردش بیو، جوانهشهمانگ یهفیتر  
  
 

                  *****  


