
 ت ڕۆژهه/ڕی بۆکان ماپه                           1  ی ره الپه                ی ئلخانیزاده کانی مامۆستا سواره  هۆنراوه  له ند نموونه چه

 سواره ئلخانیزاده

  ی ئلخانیزاده کانی مامۆستا سواره  هۆنراوه  له ند نموونه چه

  

   » ردینه  به وه خه«
                                                                                

و، رووی که شنی گه  چه له  

خسیری زیندانی داری، وی دۆمی یه که  

ی خرۆشانی باڕی سته  به وزه پی سه  

باری بناری شی تاسه ی باوه ره ته  

  رمی کچانه  گون خونی شه پۆلی له شه

زاسووک تی ماتی بووکی ڕه ر ڕوومه  سه له  

تینی بتاون ڕوانینی زاوا به  

هاری  پشنگی تاوی به رمتر له گه  

و ژوان ره نگاوی الوی به  هه رمه کوو نه وه  

انی کچی جوان گی  ج ژوانی زیندوو به له  

ستی تاراو ی ده شه  یاوی قه رمه کوو گه وه  

روێ ریای بلوورینی به  بژونی ده له  

دا ئاو  دیواری کوا ئه  خوڕ خۆ به به  

.سوێ ر ئه سوێ سه ر ئه ردا سه  به ڵ گاشه گه له  

  

                   ****                 
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  سی دوی کوه تیسی ده کچی نوور قه

  چاوی دی خوی کوا گوستهن  ئه له

. ڕوه ریا به و شاری ده ره ر، به و ده ره به  

کانی رووی ویشک و چاوی سپی چاوه گه  

  رووی ڕوونی ئاوه ده

  رچاوی ڕوونه  به ستره  فانۆسی ئه به

  ڕه ی سوه وه ریری که ر پی حه  به له

. و چندراوه  شه  پۆی مانگه به  

مژین  لهی بورجی خاپووری مژووی ئه  

وانی زار خشتی ڕۆژ و شه  درزی هه له  

ریانی دادا ی پۆلی په ی چپه دۆپه  

دیمی ی قه رگوریشته نینی کچی سه ی پکه ئه  

لی کوو بوومه ندامی تاپۆی وه  ئه له  

یانی وڕۆی به وی دون ئه سنووری شه  

.ی قورسی نسیانی ئینسانی الدا چه په  

  

                 ****                                                                                           

  شمای دۆی دڕیوه  ڕه نگی شمشاه ی ده ئه

  شاری ی دووره ره مای ده شه

هاری کچی کورد تری به  عه پشووی پ له  

رد و زۆی رووی زه  بلوری شووشی گه به  
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و ی شه وه ای زرینگانهنوری زو ئاژنی س  زه له  

  بیوه ی هه مه مزه  خوڕ زه به

د ممه نگوستی پاکی موحه  ئیعجازی ئه به  

  رزا کشاوه  ڕووی مانگی عه تی نوور به شه

  وره  هه هاری به م به وی ده ی شه ی برووسکه ترووسکه

. وی ڕاخوشاوه ر عاسمانی زه  سه له  

تگا ر گاز و ڕبازێ وا گازی ئاوی ئه  هه له  

دی دێ نازی وه ی به زیزه زاران گه نیازی هه  

ی ناسه  ودمی هه  داری چاکی به وه بووژته ئه  

.خات م بای ئه  الونی ده رمه ی نه شنه  

              ****  

ریا  ده ر ناوه سه ی له ن تاجی زمووتی دووڕگه ئه  

  پۆله ، شه پۆله ر کا، شه ته تا چاو هه هه

نا چوو  بوونا له له  

ندی بزونی خۆشی ربه  سه نگه  ئاهه به  

  ئاهاژێ ی سینگی ژینه  تاوا ئه ر خۆره به له

نگی خرۆشی  ده ستانه هانی هه: ی ئه  

  گوما  له هاره ی به سروودی خوناوه

  چۆم شته ر ده  جۆبارێ هه ر شوه  هه له

یشتن ریا گه  ده رینی به  بوای به  دمایه له  

ر چوو سه م وا به که اوگه تار  تاریکه له  
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ریکیم مانی ته زه  

  ڕما ئیتر خر و خۆشی له

  

     ****  

  : هایه وه

  هیوا  کانی به که

ریا و شاری ده ره ستن به به و ئه  لووزه هارانه به  

هارێ ر به ڵ هه  گه رگم له م داخی جه به  

نی  وزه کن سه چه  ڕائه که  

ونی گرانا  خه  خاکینه له  

: وزه  سه رده م ده م و داخی ئه  دما خه له  

  وزه نه موو ڕبوارێ وه ردی گرانی هه  ده که

  

        ****            

ر نووری خۆرا به له  

ن واره کانی شه ل کوره گه  

زارن  هاواری هاری درۆزن هه م به ی ده زنه  

لیسمی بنارن سلیمی سیحر و ته  ته که  

رانی چارندان و چا وی هه ب هه به  

هاری وری به  هیوان بگرمن هه به  

هابن ڕه  
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.ردینی غارا  زیندانی به له  

ی دۆڵ و شون تی ڕکه سته مۆی ده سته وی و ده چی ، وا که که  

زیون زیو و ته ر سامی ڕێ وا به به له  

ڵ گۆچی کردن گزنگ،  گه له  

. پچی نزارا ن له واشه چه  

  

         ****                                                                                                 

تا بیری تای گاوێ هه  

  ڕاوه دما گه به

   کاری کراوه ردینه  به و ورمه  به م ئاوه که تا یاد ئه هه

د مخابن م سه ئه  

ن تاسه  باهۆی به زاران نزای شینه ی هه  ڕووگه جاخ که وه  

ن ناسه ست و هان و هه ی هه وه وژنهبو وه  

بینن  بیژووی گاوان ئه  که چلۆنه  

  دانه و خانه  نو چاوی ئه له

؟  پیتی باوه هی چۆنه له  

هاری ی به ی بالونی میری، خوناوه  سۆزه نه  

  تووکی برای ڕبواری نه

ن وا، فری ڕاسانی ناکه  کاسی خه له  

  ئامان و بریا  مانا، به له

ن رمانی ناکه نی ههشیما په  
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   گاوی دراوه ردینه  به و گه شی به ی له ها گه وه

  ماوه ی نه ، کۆڕژن و حیله حلکه که

  شینن شته و ده  له ر گیایه  هه  که هایه وه

رمی شینن رگه رشین و سه ، سه ردینه  به می ئاوه ر ماته  سه له  

            

             ****                                                                                                 

خسیری خاکن  یه و چۆله  له ل گۆله گه  

ریون ی کۆی وه مۆه ک چه  وه  ڕوویا گه به  

چنیون، نگی پ هه ، وا ته لی نزه مارۆی زه گه  

ماسی  رده رزگی زه د به  سه نینن به تی پکه رفه  ب ده که  

ڵ ژگه لق و پۆپ و هه  

نیون ور و پشتی ته ها ده وه  

بک تی چاوه  ب فرسه که  

ڕشی پاکن ڵ عه  گه له  

  

         ****                                                                                       

بینم  وشکی ده  ئاوێ به تا جۆگه هه  

  یژکی کاڵ و مناهی مرگی ڕوخساری ک ئه

، وش و خاه  جوانکی پ خه ن جاڕه مه  کووزی ته به  

.رگی برینم  جه نداره شه ته  

ریا رمنی ده  گه دووره:  به  
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ژارن  کانی هه وایه:  به  

زانم ئه  

. پاراوی ئاون بژارن ی که وانه ئه  

  ڕگا، زانم له ئه

.نگ و ژارن ل ژه ترسی گه مه  

سارن قی خه  عه  گشتهو  ئه م کاکه به  

ک یه ر چاوه  هه موو ئاوه و هه ناو ئه له  

  نگاوی خۆشه باوی هه

  ندای ڕێ یه زای کۆسپ و که  شاره وه نیا ئه  ته به

  رزی زرێ یه ، ئاواتی به نزی زێ یه ڵ مه وه هه

هزی  هانی به دره  هه زان له ئه  

دان و گژی  هه سکوند و چایه  ئه له  

رزی  ژینی که ریایه رشانی ده ی شینی سهڕۆ په  

پ ب ی له ی پیاسه  پوی تاسه وێ پ یه پ ناکه زان له ئه  

ست  ده ست به وه ستان ده وه نه  

  خاراوی ئیش و سواوی سوێ ب که

  واوه ، کاری ته ، داماوه ر شون ڕاماوه هه له

ر بژی و باژوێ، تا بژی تا بمن ب هه زان ئه ئه  

. ی ڕووحی ئاوه که  کووله وتنه سره ، نه نگاوه  هه ناوی به هه  
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ندان دووی ڕبه  

ندان ری دووی ڕبه وه بیره  

ندان  و به سته ر به  سه مخاته ده  

  ندانی ڕێ نونه ڕبه

  رشونه ر سه  داگیرکه له

  دوژمنی کورد جی پ لژه

  الوژه ڕه با بگین گه

      ****  

ڕ و پاراوت ی ته غمه  نه  به! هۆ هۆ شوانه  

ردا سووتاوت م و ده  خه  بلوری له به  

رد ی هه زیزه وتووی گه  گیانی خه بارووژنه  

    رد ی ده  بسه یرانک ، دامرکنه  حه  سوارۆک به به

        ****       

مان  ی خه وساوه جوتری چه! هۆ هۆ جوتر  

مان مان نه خهج بوو،  یات نیشته  ڕبواری خه خاه  

رزی کرکاریت قی نوچاوانی به  ئاره به  

داریت رده  کووزی ڕووی ده چناوی هیوا با شین ب له  

  

      ****  

زدانی داون پاکی ی یه ئه! ی کچی جوان  ئه             

                         مناکی  لیلی و خه ر چوو دیلی و زه سه  به دیالن بگه
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  وری دارت پچاوه  ده ی له وریه و هه ئه

  ماوه م سووڕانی سه  ده  به نه ستت هه وری ده  ده له

  دێ یان ڕێ له گه شایی ده

  ئاسۆی گوێ یان گیانی هاتۆته

موو مان  هه  له دیالنه  

  هاوان پیرۆزبایی له

  هاره  دڵ به و زستانه به

  موو سنووران هاواره  هه له

  ندانه  دوژمنان ڕبه له

. ندانه ی گۆڤه واده بۆ کورد   

        ****  

  ژاره دار و هه شایی نه

  رداره ژار خۆی سه وجار هه ئه

  هاری ت زاوه ند به به مه

  ک کاوه ر وه زن هه مه»قازی«

   پشته ی له هزی کۆمه

ودای خاوی هیوا گشته هه  

       ****  

بن  ی زستان ده قورینگ چله  

بن ده کوردستان  چاویان له  

تاوان  شه  پۆل گون له به  
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م چۆماوان منن ده خه ده  

  پیاوان  کۆنه  له بیستوومه

ن ناوان ی خاوه رگوریشته سه  

تا خۆشی دیارن خه  سه له  

ی زۆردارن  کوژه ر زۆره هه  

  ی باپیران وایه زیله نه

  یه ک قه و بۆ مردان وه شه

شی کوشی بووین و له ی شه وه شه  

نی بووین ڕگای تهندان  ڕبه  

رد و ئش  ده گیانمان خارا به  

  پش ڕگای ئازادین گرته

ورۆز دووریمان  نه ن ساڵ له پاش چه  

بوو چرای جمھووریمان هه  

ندێ ربه ندێ با بۆتان بم سه ماوه با بگین زه  

ال و کرکار وجار چینی فه ئه  

  پار مان به ت نان خۆزگه قه

ری هاویت تۆوی دژی ده  

ر بژی ، بژی، بژی نجبه ڕه  

        ****  
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ریامی تۆ ده  

ریامی تۆ ده  

  ڕوانینی دووچاوی شینی ب بنت به

  ئارامیت  خاونیت به به

ریامی  تۆ ده  

  و الرت نجه پۆلی له  شه به

  جارت یی جار به  تووڕه به

  ژنیت نگه  شه به

سامیت به  

ڕ نادیاری وپه شتی ئه تۆ ده  

وتوو  کهپ بۆ چۆل بی له  

 تاپۆی شاری

ونی خۆش ک خه تۆ ڕوح سووکی وه  

  ناسه ک هه وه

 ج ناگری

  شنی تاسه  توی شیعرا چه له

دیاری ی جارێ دیار، گاه نه تۆ تراوکه  

 هیوای تینوتی ڕبواری

رمی کاتکی گه بی ناو شۆره تۆ شۆڕه  

ویندارا باری ئه ر نیگای تاسه به له  

رمی ی نه یهز  لک و پۆی که خۆ داپۆشیو به  
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ی کیژ م ئه به  

رم ی چاو نه ئه  

ی ڕق تیژ ری تۆه نجه ی خه ئه  

م خانه سته  خه مۆ من له ئه  

رخۆ سه  له  وشیارم نه نه  

  یه نجه و گه کی بیرم الی ئه الیه

نی می برین پکه  ده به  

شی ک پۆی له ی وه  شووره به  

نی ته» یعس به«شی ستی ڕه ی سووری خون و ده کمه ڕگای چه  

کی بیریشم الی تۆ الیه  

و  شه ک مانگه ت وه نیه ی هه نا ئه  

و خه ندی چاو به ریای مه نا ده  

  گیانم ده رمه گی ئاخ به

  متاسنه  نیگای ئاشنای ل کوژراوان مه به

 خۆم زامارم

  خوی توانج به

  وه مسووتنه ، مه وه مکولنه مه

زگیرانم  ده  خۆزگه مه  

انموپشتی ژی پاه  

.....! بمردایه  

    ****  
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مۆ م ئه به    

  دی دایکر سات  هه که 

قرچ ڵ ئه  کوردستان هه له  

ک یه رگه رک، پشمه ر بۆمبای سووتنه  هه به  

قرچ داری چاکک دائه  

  کی بیرم الی تۆیه  الیه تکوتبایه نه

  ڕۆیه نجه زگیرانت ڕه  ده گری و مه مه

   زیزه دهر  زه ی له و زاره به

  ندی تۆیه ی دمه  شوه  ئارامی که به

  م گوفت و گۆیه س ئه  به مه

  تۆ الت وایه

 من نازانم

  سکای دداری خۆشه

شکی کوردستانم مۆ من به م ئه به  

د براکوژراوی نیشتمانم کیژی سه  

ستی تینووت باری ده ماسی تاسه تازه  

م ریای سینه  بۆ ده ڕی نیه  

ویستی ۆشههندی خوا خ  

م من کیژکی کوردم به  

1352          م  گی سینه مه ننه هه جه  
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بار ی لو به کۆرپه  

وقی ڕووی مانگ  شه له  

  بژونی ئاو له

، ندراوه  زو ته  به ڕه گوی سوه  

ی ساردی ناسه هه  

بار ی لو به کورپه  

باری ڕووی مانگی دایک  تاسه که  

و  ستی شه دیلی ده  

مانگ: کا  هاوار ئه  

شی زوم و دزوی وری ڕه  هه له  

بوری  ر خۆ نه گه  

ی دیدار ڕۆژی ڕووناکی ئاوته  

ی ستر و و ترووسکه شایی شه ڕه  

  ئاسۆ ناب له

 

 شار 

!گوم   

رد و کوڵ  ده  له دم په  

ت که  شاره م بۆم له ئه  

م که  جام ئاوی کانیاوی دێ یه م به ئه  

ت که ردی ئینتیزاره  ده کوی دی پم، لهم  عیالجی که  
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و  هاڕی ئه  شار و هاڕه ز بوو گیانی من له ڕه وه  

و خۆش و تاو ویاوی شه  ڕۆژی چکن و نه له  

ت که  شاره م بۆم له ئه  

ت که واره ر چرای نیئۆن شه به  شاری چاو له له  

م  ناو بزه و بزته  شه  مانگه  دێ که بۆمه  

ت که اره ش چلۆن بژیم له  

!م؟  دڵ دژی گزه  پ به که  

  یه مزی ئاسن و مناره  ڕه ت، که که  شاره له

  یه واره وین غه لی ئه مه

ست و پم وری ده  ده ی له ئه  

  یه پچه له ، که ه  تل و تان و ڕایه ی که وه ئه

  ه  میسالی داوه ره یکه  په ی که وه ئه

  یه ناره هری ق زهه ، مه  تله  داره ی که وه ئه

  ه ندی دووکه  مه ت که که  شاره له

ند مه وه  مای ده ر له  ده  دته که  

ند  به خاته تاو ئه  تیشکی ب گوناهی خۆره وه  

  پۆڕی شینه ک شه یه قام و کووچه ر شه  هه له

و دم ره دێ به  

یگوشم  ئه  که رمی ئاشنا نییه ستی گه ده  

  ستی چوی یه ده

  شر، لیله ت زه که  شاره له
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   باوی ڕوی یه

  که تایه ک و په ر نیگایه  هه به

ت  که  شاره م بۆم له ئه  

ل رمی زۆنگ و زه گوم، هه  

گوڵ  جاڕه بته چلۆن ئه  

ی دراو ره  قۆنه شه ره  بانی عه  شاری تۆ، له له  

ت  که شاره  

!م  که  جوانه ئاسکه  

راو ت هه فه وین و بۆ خه  بۆ ئه سکه ته  

ژار  شاری قاتی هه  شاری تۆ، له ک له  

ڕاوی دڵ؟ تی په  ئایه داته گوێ ئه  

تم شیره ی عه که واره رده رمی به  گۆچی تاوی گه من که  

ت که ره کانی شه رمی کووچه  ته  داره به  

شم  له هاتووه ڕانه  

هاری دێ بناری پ به  

دا نگی سوور و شین ئه ڕه  

شم ی گه  شیعر و عاتیفه له  

ت گوم که  شاره ۆم لهم ب ئه  

            ****  
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 خی درۆ

  کن؟ خی درۆ ئوه

را  هه م پ له لی ده گه  

ڵ  و دووکه  گرمه جی شاری به نیشته  

:پم بن  

ن ؟  چ کاره ئوه  

سن ؟ چ که  

ی کرمی کتب  ئه ئوه  

  یاری غاری هۆده

وتارن ری که که رووی قاسپه  گه به  

هۆ ؟  ده  و به په  هه ن وا به ده  ئهجاڕی کام گوم بوو  

  : ئوه

ڕن ؟ وه میراتگری کام ج له  

  ندی وشه ، حاشارگری ڕووبه ئوه

 بووکی بن تارای سوور

وژمی کوستان  ته کا بای به خوا نه  

ر باتان  سه  له رده رێ په البه  

.کوژن دوورا دوور ر ده وێ هه رکه ده  

  : ئوه

ی شری چیان ؟ که  

ڕن  و گورگی گه ماوخۆری توه هرد به  
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رپشتن وای به  هه  گیانه قاقه  

ست فی ده ی خه  کوژه کاتکه شۆره  

لن  زه تان ئوه که  کۆڕه یه لکه زه  

ست ربه گن ب ده ک ئه  بایه ر به هه  

نگ ؟  زه وه ندی شه  به ر بوو له یان به کام به  

ستان الچوو ؟ فه  نه ی شۆڕ به کام کوله  

!نگ  نگاوڕه ی ڕه رمووری وشه  به مل به  

ی ڕتان ؟  پیاسه وته  پ که کامه  

  رزه  کوان به  له  وا گرمه ئسته

  رزه شی گا بووله  له خاته مش ئه

ی گوتان ن و لۆکه ن و ئوه ئوه  

تی سیه به..... تی ، سیه به  

  1347        .وا چوو ............ واهات 

 

یان کچی به  

:م  من ئه  

  وه وز و سووره  بای سه ک فی به یه پووله په

:م  من ئه  

ی بزووت  بزه وه ماه ی شه م شنه  ده گو به  

:ی  تۆ ئه  

ک فی یه پووله چ بوو په  
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  لوی ناسکی وته  که رده گوڵ ، زه  سووره یانه

:م  من ئه  

  وری جوانی یه  ده تایه تا هه هه

  ئاگر و گی ماوه  نه یه سیره تاو که ر هه مۆ گه ئه

زۆک یی نه وری لۆکه  سووتمانی هه مرگی ئاسمان به  

  نه  خاڵ و قۆپه پ له

   پۆڕی باڕی یه  ج ژوانی پۆله  که نگه جه

  متیار و گورگ و ڕوی یه  مۆی که جگه

   و شنه شه  داری چاکی ب نه  بۆته بی که شۆڕه

  نه یاری تر و قۆشه ر ته  گه لکه زه

م که ویسته شهخۆ  

  وه له تاکی بوومه ی نیوه ره نجه  په له

  یانی یه نی کچی به  دیمه چاوی من له

  وه مانه ی زه ره نجه  حه له

.  کانی کانیه  ورده ی زوی خیزه مه مزه  زه گوم له  

وم ری شه  شایه  نه که و مه باسی شه  

وم ڕهر   سه  فره وه  الی هومدکه  له که و مه باسی خه  

  دێ هاری لوه د به  بۆنی سه ت که مه و ده به

ستی با  ده شی چیای، به ختیاری باوه شتی به بۆنی ده  

  دێ  گوڵ چناوی، لوه به

  دێ  ئاوپژاوی، لوه  کاگی ، به کۆی به رسه بۆنی سه
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وم  داکه ی که پم مه  

  وی چه و، چاوی بخه  ئای زای شه  که پم مه

  چوون ی که وه  ئه وه هاتنه ه ن پم مه

  وه ڕانه ساری ب گه گری بۆ خه مه

  خت و قاقه مان دوور و سه ڕگه

م که ویسته خۆشه  

ت باتی ڕۆژهه ری خه  نونه ئمه  

تی سووری ئاگرین ڕۆژهه  

زین زین و دابه بووین به فر نه  

  هاتووه ڕانه

مانی کورد چاوی قاره  

ونمی گرین  شه به  

م که هویست خۆشه  

  وه له تاکی بوومه ی نیوه ره نجه  په له

  یانی یه نی کچی به  دیمه چاوی من له

  وه مانه ی زه ره نجه  حه له

1348         . کانی کانی یه  ورده ی زوی خیزه مه مزه  زه گوم له  

 

یانی ی به سروه  

کوو  تۆ وه  

هاری یانانی به ی به سروه  
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شما   له تۆ له  

کی نادیاریگیانی سوو  

خۆشیم یادگاری وی خۆشی و نه بۆ شه  

مزی ئینتیزاری ڕه  

  

  ****  

ی دارسانی ج ژوانی تۆ جریوه  

رزی ئاواتم ی به سره بۆ هه  

ی  سریوه  

  جوانی نده چه

م که گیانه  

تکوت  ئه جاران که  

ی ه نینت زایه پکه  

  تاوه وزی شه سه

ندی چاوی شینت گۆمی مه  

  ماسی پ له

  تاوه ر هه سووری بهرد و  زه

بی  بۆ وا شۆڕه ئسته  

  وری داوه رمت ده برژانگی نه

  ؟ ماوه رمایی ڕوانینت نه بۆچی گه
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  کوردێ بۆ کچه

رم و ناز ی نیگای ژر تارای شه دزه  

رنجی کشام کیژی کرچ و کاڵ سه  

ڕی جوانی وپه ی ئه ریزاده ی په ئه  

  تۆ  که وساوه له

 بازی نازی تۆ

  ڕاو نریته ئهبۆ منی کۆڵ 

ی په ک دوو ته دڵ وه  

ی کوردی سواره  

گیراو جوانووی نه  

  باڵ خاته یل ئه مه

  سار شان ی بۆنی زولفت له رمانه خه

نگان سی دره وبۆ فه بۆی کوی شه  

  بیرم تریته

ت که  کاه چاوه  

و ی ڕۆژ بۆ ڕبواری شه که ساره هه  

یانا م به  ده و له ی که یا خۆ قاسپه  

ی شاهۆ وارگه وارنشین، هه بۆ هه  

  بیرم تریته

  الی من یته که  ڕووی وتارت ئه که

  شن یانی ، ئازیز شنه ی به سروه
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  بیرم تریته

 

ۆ هه  

  رگه ن ب به وه  دار و ده پاییزه

  رگه یای مه شۆکاوی خه دڵ په

وێ که  دارێ ده  له ی که ر گه هه  

رێ وه  ناخۆش خه  به نووسراوکه  

شو  وا مات و په ناوی نیه هتاو ه  

  نشو کشته شی زاماری ده له

ی بای زریان  کزه ، سارده ڕه ڕۆژ په  

س چوو ، گریان  ده  بۆ ژینی له کاته  

  دۆ  و له ژاره  په دی پ بوو له

ۆ  هه  بیر پیره وه ژینی خۆی هاته  

ترسی مردن  مه  خۆشه  قسه به  

  مردن کردن ستی به و هه  ئه تاه

  ره فه ختی سه  وه اتی کۆچ کردنهک

  ره به ختی ژیانم له م سه که داخه

ل و من مردم جه ر بینا هات ئه هه  

ڕ و بای بردم  شیوێ په با له  

مان ژین ب ؟ تۆ بی پاشی نه  

  بوو تین ب ؟ وه شی سارده بۆ له
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ستانی ب ؟  هه وه و خه تۆ بی ئه  

ستانی ب ؟  وه و قافه  ئه یا نه  

موو شت دن  هه  دێ و دوا به رگه مه  

ستن  دڵ ده موو ئاوات له هه  

  م باخه م له رۆککی بکه پاشه

  رداخه ڕی من په تاکوو باڵ و په

ر و شون د و ب سه ه ر بۆم نابه هه  

  کون ۆیان له  خی هه دیار نییه

  

  یی مردن کیه زای ڕگه شاره

  یهی ج  کونه نزه و مه  ئه چیه

هات لی هات و نه  ڕبواری که نابمه  

هات وا هات و نه شکوو ئه م به که چاره  

ل چم بۆ الی قه  ده  خۆی گوت که خۆی به  

ل لی مه  بیری گه یخودای پیر و به که  

ژ و کو ری زای که فی ڕاوکه هه  

  نشو  ڕووی کرده وه رزه  چیای به له

و هق و ڕ  ترسا ته  له شته و ده  ئه وته که  

و  که وه ڕی کوڕکوڕ و ک مایه رپه ده  

  کزی و ب وازی ل به  الی قه هاته

ۆ ناسازی ؟  هه مامه: ل کوتی  قه  
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ی پسپۆڕم شه  ڕه کوتی قاوه  

  لوی گۆڕم  له پیرم و پ یه

  زان ژاکاوه  خه باخی ژینم به

  لیش ناکاوه جه  و ئه رگه کاتی مه

ر الوی  تۆ هه  که پم ب چۆنه  

م چا ماوی  ساڵ پیری به ۆر بهز  

   باڵ ب هزه ژنۆم نیه هزی ئه

  موو گیاندارێ ژیان پارزه هه

  گوێ ڕادری  که ل کوتی باشه قه

  دڵ بسپری ندی من پاکی به په

شتی من مرد هه  بابی به مه و ده ئه  

ی برد ی ئوه رد و به  تۆ ده دوور له  

وای ڕاز و نزار  هه پی کوتم ڕۆه  

زار  هه خۆشی به رد و نه تی ده یه هه  

م رهه ردویی و ئاهۆ و وه دیق و زه  

م رهه وت دن به  قه ی بای به  گژه به  

  ناو  به  تام داره  که نده و چه گۆشتی که

ناو  هه نوته هه نگ و هاوێ ده هه  

وێ که رده یاڵ سه ی بیر و خه تا وزه  

وێ که رده ها ده وتی وه  گۆڕ که  له که  

   پای دێ یه  له ین و پای که هپ
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  ری خۆتی ل یه نزی نۆکه مه

الکی گولک  تۆپیو و که ره که  

رگولک ی سه وه ره می دڵ ڕوون که هه  

  ینه و په ین له  بکه  چینه وه پکه

  ینه می بیر و زه لحه نر مه بۆی سه

  مانا قووه  به نده  چه وه ورد به

   وهلی ماقو  و گفتی قه له سه مه

  و ئیشه شقی ژیان ئه رمه  سه بیکه

نیشه وی هه ر داری نه  سه ر له هه  

  

            ****      

ۆ ڕابوردووی  بیری هه وه هاته  

  یادی مردووی وه پاکی بووژانه

ندازم خ و پایه گوڵ کرا ڕایه  

شی کو ئاوازم  ئاژوا له نده چه  

  و بانه وی له  زه  ڕوانیمه نده چه

  ند جوانه  چه وه ره و سه شت له هکو و د

  رزه و به ر له وه له ن په ن چکۆه چه

  رزه م عه  ئه ن خوی گره  چه ئاخ که

وباڕم کرد و و که  ڕاوی که نده چه  

 دوژمنی تاقمی شمقارم کرد
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ر فه کوو تاقی زه  وه  زینه کۆلکه  

ر فه ست کاتی سه ئاسمان بۆ منی به  

ڕی من  شهیانی وانان بوو مه وته حه  

ڕی من  خون شاپه  به  شۆراوه نده چه  

ن و داماوم به  بۆ وا ڕه ئسته  

می قاوم  ده ۆ چاو له من هه  

  ها ساکاره  وه و کاره  ئه سا که

  دا و خونکاره  میوانی گه رگه مه

  تم باشه وری ئاسمان ب خه هه

   بکشن باشه شم خاشه یا له

ۆتشی خ کوتی وا ژینی درژ پشکه  

شی خۆت ر به  بوو هه وه گۆشتی منداره  

ۆیی مردن  هه ژینی کوردت و به  

ش بردن لی ڕوو ڕه نا بۆ قه ک په نه  

  مژی رزه فی به رزه ۆی به الی هه

  بژی نده ک چه وه  نه چۆن بژی خۆشه

   

 


