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   كةيةوت
  !ذثزةب  راينةخوين
 ةلــ  كؤكيةئاصــ  و نــاوي ةدايــ  ســتتانةر دةبــ ةلــ  يةشــثعر ةصــةو كؤمةئــ

ــ ــري و  ه  گووراويةرةسـ ــيتةبـ ــ  سـ ــپؤر و ه  ريةهؤنـ ــكةپسـ   يةوتةصـ
  ژار و موكريـان ةنـاو هـ  . ةكـورد   يلةموو گةه  ئي  شةوة،ژوورتر ل موكريان

ــ  لثــك  وكوردســتان ــ  يانةوةجيابوون ــ. ةني ــ  يةســةو كةئ ــ ةك ــ ةب  قةح
  .بؤ داندرابوو  ميللي  شاعريي نازناوي

  رپا كرد،شـثعري ةب  يبةدةئ  شؤذشثكي  ةكؤكةئاص ةك  يةمةرهةو بةژار بةه
ـ  ةو سوفيان  راميةغ  بارودؤخثكي ةل  كوردي   يتةوايـ ةتةن  وبارودؤخثكيةرةب

  .و ديوا و ديو  كردةئ
 ةوةپثك خورشيدي  كؤچي  ١٣٢٤  ساصي ةكورد ل  ژار  و كؤماريةه  شثعري
  كتريانةويـ    كةر يـ ةسـ  ةكـرد   كاريان. صثناةه  مةردةس  دنياي ةب  چاويان
  ئـاودثري   كورديـان  بايتةخوارث و خ ةمثژوودا هاتن  رووكاري ةكرد، ب  قامي
  .كرد

ـ   كوردي  شثعري ـ   موكريـان  ةل ـ ةب  ةبـوو   بـرييت   كؤكةئاصـ   پشـكوتين  ةر ل
و ةو  الر و عيشـو  ةجنـ ةد و لةد و خةو ق  بةو لخاص   ردا خوثندينةسةبةل

سـث  ةنواندو  داخؤيـان   جازيةمـ   عيشـقي  ةو قيقيةحـ   عيشـقي  ةل ةناز  ك
  رسـثكيان ةه  بةدةو ئ  ريقةو ح  فاييةو  موكريان  يةورةگ ةرةه  شاعريي

و   ئامسـاين   جوانثكيةب  يان ةوةكردؤت  تاقي ةب  خؤيان  يةدا وزةستثنةو بةل
  ريةو پـ   ئاسـايي   ژنثكيةب يان ةتوةصكةدا ه  ئاهوراييان  ثكيشتيو پريةه ةب

  ر ژياينةس ةوةبدرثت  ئاوذثك ةوابو مةك. ةصكوتوةدا ه كورديان  كيةيةخؤمان
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ـ   كةو  كيشةرايةرتاكو تةگةكورد ئ  ريةماوةج  واقيعي    يفةو سـ   منيةخال
ـ   كيانةالي ـ   يانةوةكـورد كردبثتـ   ةل   يـان  ةرژينـدا بـو  ةو پ ةردةژثـر پـ   ةل
  .ةكثشاوةران  خؤي  بؤ الي  گشيت  سرجنيةو  زار و زمانان ةوتؤتةكةن

و  نةسـ ةر  كـوردي   يةوش   كارهثناينةد  ذؤكةياص و  مانا  و ناوةخ ةجيا ل
  نگيةچةل  كوردي  يةهؤنراو ةك ةژارةه  شثعري ةل ةديك  نثكيةبثگرث دمي
لـث  . رثةدر هثنـا ةسـاز و چـاو لـث كـ    ةصوكةتةوثـژ و م  قةر  شاعريانثكي

 ةل  نگنيةو ر  نگنيةتوند و تؤص وس  صامةساكار و بث گرث و گؤص ب  دوانثكي
    ختةتـ  ةو سـوار   هـثمن   كةوثژو  كوردي  بؤ نوث خوازاين  يةدوا رثگةبةو

  .كرد
ــ  ريةخوثنــ ــ ةنگــةر ةشــثعر ةصــةو كؤمةئ  ةبنواذثتــ ةوةر ســوذمانةســ ةب

ــثعرانةئ ــ  يةوش ــ ةك ــاريفةه ــينةو پ  ژار  ت ــويك  س ــتالني يبالش ،  ، ئيس
بـث بزانـدرث   ةد  ستةربةو س  كورت  كيةيةذست ةل  صامةب.  كاتةد ويةشؤذ

ـ  ةجيـاواز بـو    مثكيةردةسـ  ةتثـدا كوتـو    ژار شثعريةه  يةمةردةوسةئ  ةل
ـ   ژار خـؤي ةهـ  ةصئثستادا وةگ ـ  ةجمثـوردا ئامـاژ    جثشـيت  ةل  ةيةصـ ةو هةب
بـؤ   ةرةمةسـ  ير وةسـ   زار شيتةو ه ةرةشةنث بةر دادةس ةل  و پثي كاتةد
ـ    ر كارمةور و بةتوانث بصث دةد سةك   بـاقي   كةو  بصـثني   شةوةتث ناكـا، ئ

 ةبؤتـ ةو خؤزگ  و ئـاخ  ةژار، سؤز و عاتيفةخوالثخؤشبوو ه  كاينةبيةدةئةكار
ـ  ةكـ   شـيان ةوانةئ   تةنانةت ةو شثعرانةئ  يةزؤرب  وثينةه   د  وباصـاي ةقـ  ةب

ـ  ةتا و ةصث بؤيةصدةدا ه ئيستالني ـ   زؤرثـك    يـين ةز  ةكوو ئثسـتا ل  ةپياوةل
و زؤرو و  موو  زوصـم ةو هـ ةئ  و  پاشةر ماوةدا ه موكرياين  كوردي  كاينةپري
ــ  ةغــةدةق ــ ةو قؤرغان ــةوةتةســذاوةدا ن ينيــانةز  يةفحةر ســةســ ةل  ةو ن
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پـث    چـاكي  شثعري  يةوةبؤ ئ ةباش  كيةيةل ةدار و ل  شةوةئ.  ةوةتةشؤراو
نثو  ةل ةوةكاتةد خؤي  جثي  چاك  ثعريش  داخوا چلؤن  ةك ةوةيةك  تاقي ةب

  .صكداةخ  دصي
  ميةردةســ   كاينةموو شــثعرةهــ ةرةفتــةو دةئــ  شــثعري  تةصــبةه

  ئـاخريي   نـد شـثعرثكي  ةكـوو چ ةر وةهـ  ةوةژار ناگرثتةمامؤستا ه كؤماري
ـ  ةوةبثتـ ةبصـاو د    كؤكةص ئاصـ ةگ ةل ةجار  صنيةوةبؤ ه  شةرةفتةودةئ و ةئ
ـ   صقوصـاين ةه  رجيةو مـ   لةه  داين  بؤ نيشان ةيةندرستةچ  ةيةو شـثعران ةئ
و  ة، هــؤنراو خشــانةپ ةژار لــةهــ  كاينةبيــةدةئ ةموو كــارةر هــةگــةنائةد
ـ  ةئيمـ   توانـاي   يةراد ةل  ر باسةب ةينةرگثذخبةو ـ ةرةدةب  ةحر ناخرثتـ ةو ب

  . پث راكيشني  خؤمان  يةذةد بةق ةبث بةد  شةئيم ةوةررةنثوج
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  ژارةهی ةانناميژ
  كـوذي  نديةفكةرةشـ   محاينةبدوذذةع  موكريان  ناوبانگي ةب  شاعريي

مـاقوص و   يثكيةتري ةك ةخاصي  نةسةح  يةماصةبن ةد لةممةال حمةم  حاجي
  . بوون  موكريان  كوردي  يةوةرةدةنثوب

ـ    خوا ترس ةو ل  دينةب  د پياوثكيةممةال حمةم  حاجي   علووميةبـوو ل
ـ  ةواو بووةت خويندن ةل ةك ةوةئ  پاش ةل. بوو  علووماتةم ةدينيدا زانا و ب  ةل

  تةحكوومـ   يتةومن ةذث چووةب  خؤي  كار و كاسيب ةو ب ةدانيشتو  سابالغ
  عومساين  كوردستاين ةحسيلدا زياترلةت  كايت ةل. ةگرتووةصنةه  صكيةيا خ
  .ةبواردوو دا راي)ئثستا  و توركياي قعثرا(  كؤن

 ةديو  خؤي چاوي ةكورددا ب  يةوةتةص نةگ ةل  عومساين  و زؤري  زوصم
  بثئينسايف ةب ةبوو سابالغ ةل ةدواييشدا ك ةو ل ةكردوو  كاري  رگيةج ةو ل

ــتةدةكارب  و بثرومحــي ــ  كاينةس ــران  يتةحكووم ــان ئث ــ  ديس   كاينةبرين
  .ةوةتةكوالو

ـ  بةغصـ ةئ  اينكـ ةزؤردار  جايعيةفـ  ةر بـوو ةروةپ  نيشتمان  پياوثكي  ةل
بؤ   منةئةنووسيو  نةگةن  تثي ةوا بثگان  جؤرثكي ةب  خؤي  كاينةكتثب  پشيت
  مـان ةو ز خـت ةو  مةكـ ةداخ  صـام ةب ةديـو   مةريانةوةو بريةل  ندثكةچ  خؤم

ـ   يةياريـد  موو ةوهــةئ. ةوةكؤكاتـ   كاينةبـوثرث و بتوانـث يادداشـت    ةداوةن
  !! نثو چوون ةل ةنرخان ةب ةرةوهةگ

ــ ــةه ــ ةژار ك ــي ةل ــ ةوةمنداص ــاري  ةل ــر ئامؤژگ ــوو   ژث ــدا ب  ةباوكي
ـ ةو هـ  ةفثـر بـوو    يتةوايةتةو ن  ريةروةپ نيشتمان سيتةه  ةوةمنداصـي  ةر ل

  كوردسـتان  بثهاوتاي  ينةسارد و دمي  وز و ئاويةرسةرز و سةب  چياي ئاشقي
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ر و دار ةو د  شتةد ماشايةت  ريةروةپ نيشتمان  چاوثكي ةب ةميشةو ه ةبوو
  :صثةكوو ئةو .كاةئ  كوردستان  رديةكثو و ه رد وةو ب

   واريةكــــــــــــورد ةذ لــــــــــــةمــــــــــــةبان  مــــــــــــانگي
ــتةهةب ــ  شــــــ ــؤي  ةلــــــ ــا خــــــ ــاري ةداو  دنيــــــ    ديــــــ

ــ ــيةكــــ ــ  ژ پؤشــــ ــادر ةلــــ ــوص چــــ ــوور و ز  يةگــــ   ردةســــ
ــاذ ــدثرانةه  يةهــــــــ ــةد  صــــــــ ــؤ د ةرمانــــــــ   ردةبــــــــ

  

ــ ــ  ژار زؤر چــاكةه ــ ةيوةتثگ ــ  كوردســتان  نيشــتماين ةك ــ ةل ــةگ و ةص ئ
  نةعـد ةو م ةكانگـ   نةالي ةل ةتةبيعةت  ماصيةجو   خودادادي  فايةمووسةه
تكار و ةنعةس دنياي  و ژياين  رانةگوز  يةبناغ ةك ةوةش ةلييةووةئ  ودايةوم
 ةوةبــؤ ئــ  ودصــي ةند و دارايــةمةوصــةلث دةگــ ةيــةمذؤكةئ  دديينةمــةموت
ـ   خـؤي   نيشتماينةو ناتوانث ل ةسريةكورد ئ  يةوةتةن ةسووتث كةد  ةهرةب
  ...رگرثةو

ــتما ــي   ننيشــــــ ــؤ چــــــ ــيتةهة؟ ب تــــــ ــ  شــــــ    رينةبــــــ
ــ ــت  ةلــــ ــوث دياريــــ ــ  كــــ ــ ةدا؟ لــــ ــنيةز  ر رويةســــ    مــــ

  ةرةنبـــــــــــةزثـــــــــــذ و ز  تةكةو خؤصـــــــــــ  خـــــــــــاك
ــ ــاكي  وتتةنـــــــــ ــ  روونـــــــــ ــةب  ويةشـــــــــ   ةرةشـــــــــ
  رةدصـــــــــب  رووي  يةوزةســـــــــ  تةژ و چياكـــــــــةكـــــــــ

   و شــــــــــريين  نگوينة؟ هــــــــــ چــــــــــن  كانتةجؤگــــــــــ
   ســـــــــــــــرينةبـــــــــــــــد و ئةع  كانتةمنداصـــــــــــــــ

  

ـ   ةئينقالبيـ   فكرثكي  ينةژار خاوةه و   ويسـت ةخؤش كوردسـتان   جايتةبـؤ ن
هثنـدث خـو و     فذثـداين ةكورد بوو  يةوةتةن  برا و خؤشكاين  هيت خؤشبخ

ــلةخ ــوثين  تةسـ ــؤن  و رث و شـ ــ  كـ ــ  رتوتةو فـ ــ  ماكةكـ   يةو مايـ
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صـث  ةد ةشتان ةوجؤرةئ  يةزانث و پتر خراپةد  پثويسيت ةب  تنيةكايةرةدووب
ـ  ةوةريدثنثتـ بةو  ديكتاتؤريـان   مـاين ةز  و ئـازاري   تةزيةو ئ   يةردةپـ  ةو ل
  : ريةروةپ و نيشتمان  يتةكيةكا بؤ يةد  دا بانگيانةلؤم

ــ ــ  تثكةميللــــــ ــ  نةهــــــ ــو م ةلــــــ ــريةنثــــــ    تةعاشــــــ
ــ  ــؤ بـــ ــ   ةخـــ ــثر لـــ ــؤ شـــ ــ ةخـــ ــري  ةيرةغـــ ــث غـــ    تةبـــ
ــوثين ــ  خــــ ــؤش  كةيــــ ــةد  نــــ ــ  نةكــــ ــدانانةم ةلــــ    يــــ

ــ  يةپياصــــــــــــــ  كةو    خيانانةمــــــــــــــ  ذايبةشــــــــــــ
ــتيانةربةس  بــــــــــــريي ــ  ســــــــــ ــةلــــــــــ   ةال بايــــــــــ

  ةكارايــــــــــ ةلــــــــــ  ئــــــــــاوي ةماحــــــــــةر تةهــــــــــ
   ســــــــيةفةصــــــــبذث نةه ةكــــــــ  زليــــــــان  پيــــــــاوي

ــ ــذاين ةبـــــــ ــذان  قـــــــ ــةد  قـــــــ ــيةك ةخاتـــــــ    ســـــــ
ــ ــ   ةكامـــــــ ــوو كثهـــــــ ــا بـــــــ ــ ةئاغـــــــ    زل  زينةمـــــــ

ــريي ــةع  نـــــــ ــةد  يانةذذابـــــــ ــا ســـــــ ــلةنـــــــ    ر مـــــــ
   بوو نــــــــازيةنــــــــ  جثــــــــي ةردةعــــــــ  مةالوث لــــــــ

ــ  ــث بــــ ــ ةكــــ ــي قةشــــ ــ  لثــــ ــةئــــ ــ ةدا لــــ    ربازيةســــ
ــدان ةب ــد و لثــــــــ ــ  نــــــــ ــدانةو تثه  بسةو حــــــــ    صــــــــ

ــؤ ل ةمثو ــوو بـــــــ ــث بـــــــ ــيةذؤنـــــــ ــورد  شـــــــ    انكـــــــ
ــةچ ــوثر و شــــــــ ةندهــــــ ــ لةزار كــــــ    ورووت شةنثرة، چــــــ

   كــــــورد پشــــــكووت    ماصــــــي  ةبــــــ   و چــــــاوي   هــــــات 
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  ماشـثين ةسـوور ل   سوپاي ةيةزؤر تووذ  ديكتاتؤري  و زؤري  زوصم ةژار لةه
  ويةشـؤذ   ية،فذؤكةزؤر  ژاردا باسيةه  كاينةشثعر ةتثكشاند ل  ئيستبدادي

  يةوةتـ ةن  ئـازادي  يةفريشـت  ةوةكـرد  ةشـبي ةت  شـادي   يةمةسسةموج ةب
ـ  �و ئاه ةو داناوةئ  رنشيينةس ةب  كوردي   ليلـي ةز  و منداصـي  ژن  يةو نزول
  .ةداناوةيةو فريشتةئ  ريةو رث و نيشاند  ليلةد ةب  كوردي

ــذؤكثك  چ ــة؟ موج فـــــــــــ ــادي  يةمةسســـــــــــ    شـــــــــــ
   ئـــــــــازادي  يةتثـــــــــدا بـــــــــوو؟ فريشـــــــــت  كثـــــــــي
   ليـــــــــــلةز  تيويةهـــــــــــ  ژنةبثـــــــــــو  يةناصـــــــــــ

   ليـــــــلةد ةبوونـــــــ ةيةفريشـــــــت  مةئـــــــ  رثگـــــــاي ةلـــــــ
ــؤ بــــــــــــري ــ  ريةوةبــــــــــ ــي  رؤژي ةلــــــــــ    ديلــــــــــ

ــادي ــيةد  بؤيـــــــــ ــزي  مـــــــــ ــ  كـــــــــ    ژاريةو هـــــــــ
  
  



١٠ 
 

   ختةقص و بةع  يةقةتةمةد
  

   ختةقص و بة؟ عةهؤنراو  مةئ ةي چي
   ختةر تةبؤ س ةكانةالو  هنومايةر

   لثدام  ريةس  ويةوث بثخةدوثش
   ستامةه  عاجزي ةل  ز بوومةذةزؤر و
   منازار  قصيةع ةپري  الي ةچووم
   رشارمةس  بعيةو ت  ختةص بةگ ةل  دمي
   مةج  سيتةد ةبرا ب  كةسث وةسثب

   مةش  وريةد ةكردبوو ل  كؤزيان
  رةبةخ  و چ ةي بوو چيةه  گوفتوگؤيان

  رةس  يشتمةتثگ ةنادا كةپ  خؤم
  دص  و نووشي  يشةع  يا باسي  پاكي
  موشكص  گرثي  ها كردينةيا ر
   بيدا جواةئ  ختمةب  يپرسيةئ  قصمةع
   و تاب  ئاب ةب ةوةهؤند يةئ  بعمةت

  
   ختةب ةقص لةع  پرسياري

   تؤ نوستووي ةهايةرنةق  ختةب  يةئ
   ودا بوويةخ ةبا ل  د كصاو برديةس
  



١١ 
 

  ةقةو ي ةستةبوو د  ها ئاوذيشتةو وةخ
  ةقةو ل  مست  بريةز ةب  ستايةدةصنةه
   وتنةركةس  سيتةند و بةب  ژيةك ةل

   وتنةو خ  صيةنبةت ةب  خست  كتةتؤ پ
  ژارةه  كوردي  خيتةب ةك  زاينةد  مةن
  وا بثدار  ر دث چلؤينةبةخةو
   نگث بوو ئاشنا گؤشتةد  چ ةب

   خؤشت  ويةخ ةل  ساندي  صيةكث ه
  قصةبؤ ع  ختةب  راميةو

   يزاينةئ  كةو وةخ  غوذذايب ةل  من
   پياوث نوراين  ومنةخ ةهات
   تةميلل  ييةرثگ  هيداينةش ةل

   تةزيلل  ويةش ةاريكت  رؤشين
  مثژ بوو نثژرابوو ةل ةمامةو نةئ
  دابوو  ريةر و بةيبوو سثبةگ

  وةخ ةل ةستةه ةديد  نووري  يةئ  كويت
  وةذتةدا پةد  بتةوكةبث ك ةموژد

   مانةت ةب  صيةكؤم  نداميةئ  ويةئ
   لثدان  ريةس ةزوو  مةر بينا بةه

  و سروور  يفةك ةب  جيهان  رثننةبو گز
  سوور  رتثشيةئ  فرؤكي  واريس ةدث ب
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   جاران  كةگريث وةن  دريةو ق  بثت
   تاران  شيةرةكون  ناسنةپثو د

   ديسان  بنةد  ختيانةدبةب  تووشي
   پيسان  مةد  ر جنثويةب ةوةچنةد
  
  وةخ ةل  ختةب  ذيينةراپ
  عبريةدا تةد  مةوةو خةل  ذميةراپ
  پري  مامي  وتاري  كاو دميةن ةل
  رمووةف  يتةشارئي  ر چلؤينةه(
  ...)رچووةها دةو  موويةه  تةرامةك  كةو

  وةسكةم  الي ةل  فرؤك ةگرم ةب  هات
  وةچث بؤ كةد  هثنةش  كةو  مةجةبؤ ع
   مةج  خيتةت ةياندةگ  تثكيةصمةه

   مةج  اليلةو ج  تةوكةتثكيدا ش
   ذ ئاگاهيةدوو پ  بصاو بووين ةب

   نشاهيةهةش  رتثشيةبوو بصاو ئ
  دا مسكني  راوي ةلشثر بوو  ةشاك
  دا ژثر ستالني ةل ةمشك ةك  دمي
   وريةفا و جةج  روويةگ  خواردي  يةوةئ

   وريةف ةوةو رشاي ةفرؤك  دي
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   شادي  يةمةسسة؟ موج فرؤكثك  چ
   ئازادي  يةتثدابوو؟ فريشت  كثي

   نةتةو  دايكيةپري ةكردو  يتةعوةد
   نةتةماص و ب ةب  كوذان  نةك  يتةخزم

  ةص بؤمةوةه  كةو  دريةق  گرينةن
  ةو چؤمةئ ةگؤم  نكاويةت ةي ين
  ؟ ختةتؤ خوا ب ةچلؤن ةو فريشتةئ
   ختةبازوو س ةفرياز  ردنةكث گةي
   سوصتاين  دا ليباسي  ريةبةد
   رميخاينةك  ريةفسةئ  ريةس ةل
  رةجنةخ ةكردوو ةرازاو  ديةق
  رةنزةم  جوانترين ةجوان  ريةنزةم
   صاتةخ ةتث بةداو  شري، شرييةردةئ

   صاتةژثرث وةصوةه ةبثگان ةتا ل
  ةلبورزةئ  وي  يتةهيمم  كةيةذذةز

  ةر و گورزةجنةخ  يداينةم  كوذي
   زاهري ميش  گورگي  شثخي  ويةتةن

   ريش  و سويف  پرچ  روثشيةد  زيددي
  يدانثةم ةوث لةپثد  و كوذيةئ

  دانث  ريةبچث و س  مردن ةروو ب
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   زايت ةزايلةر رةه  شيةبثب
   نعايتةكار و س ةنامووس  حيفزي

  
  :قص ةع
  حاسص  مةبك  يتةكوث زيار ةبچم:  ختةب

  دص  ئوتثلي  روح  بازاذي ةراست
  رةروةپ نيشتمان  صيبةدص ـ ق ةكثه

  رةدةتةناي ةچؤن ةندثكةچ ةهاتوو
   ونةئ  نؤذيةچاو ةزؤر  كانةكورد
   ونةرؤژ و ش ةسار بةخاك  ويةدوور ل
   روو ناخؤش  كاينةبثگان  زوصمي

   هثنا جؤش  حيميةر  رومحي  حريةب
  قريةف  كوردي  زيندانياين  ئاهي

  بوو گري  ئامسان ةل  وريةهةصةپ
  ةباران ةبوو ب ةورةهةصةپ  مةئ

  ةموكريان  مةئ  ر خاكيةس ةهات
  و برد  ستةدةب  يةكةباران ةرثژن

  كرد  يةفريشت  رثي  ئاوپذشكثين
  و مثرد كوژراو  باب  و منداصي  ژن
  ناو و داو ةرث بةخست  انيةناص
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   ليلة، ز تيويةه  ژنةبثو  يةناص
   ليلةد ةبوون ةفريشت  مةئ  يةرثگ ةل
   ردانةموو دةه  پاش ةردةموو دةو هةب
   نثو كوردان ةبثت  ئازادي  ريةپ
  گرث؟ةدص ن ةب  يتةحورم ةيةه  سةك

  مرث؟ةن  يةكةوشةك  ر تؤزيةبةد  يان
  
   ختةب  راميةو

   تةعاشريةنثو م ةل  نةه  تثكةميلل
   تةبثغري ةيرةغ ةخؤ شثر لةخؤب

   يدانانةم ةل  نةكةد  نؤش  كةي  خوثين
   خيانانةم  رايبةش  يةپياص  كةو
   مةزار و رؤستةخؤ هةر خؤبةش ةبثن
   مةستةو ح ةتةمحةبگرث ز  يانةرگةب
   داصي  كنيةچ  توركث كويت ةركةه

   خاصي ةني  وانةمشكث ل ةكون
   كردن  دزيسري ةموحن  يانةپيش

   بردن  كتريةي  و ماصي  رثگري
  صاصةو ح  رامةوث حةك  ستيانةد  ويةئ

  جرجاص  ريةو ك  ساصح  وشتري
   پرس  را هيچ  چ ةني  يرفثننةد
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   خوا ترس ةل ةيا نةح  خؤيان ةل ةن
   يبيينةد ةشان ةل  بذنووي  ويةئ

   ديين  براي  بؤ رثگري  پاكي
  ةالباي ةل  ستيانةربةس  بريي

  ةكاراي ةل  ويةئ ةماحةر تةه
   سيةفةصبذث نةه ةك  زليان  پياوي

   سيةك ةخاتةد  قرانث قران ةب
  رةد نووسةس ةب  بث برييان  باسي

  رةفتةد ةتةناي  ميعشاري  عوشري
  كرد  چي  وانةل  مةجةع  زاينةد  خؤت

  برد  ستاندو چي  هاي چ  ماص و نامووسي
   دمدم  يتةحيكاي  بيصثم ةكؤن
   سارم  يةزيلةو ن ةوزشترگةس

  ةبري ماو ةخؤ ل ةورةد  مةئ  باسي
  ةنووسراو ةردةبوو گ  دثذثك ةورةگ
  رةزةن  بسيةح  نثوي ةند ئاغا بةچ

  رةس  و بذيان  كران  ردوونةگاو و گ
   تكةئ ةبذا ب  سانةند كةچ  كيةنثف
   تكةپ ةسا بةالوةه  ندانةچ  ملي
   قوربان  لنيةوةبوو ه  مسايل  چون
   خان  كرا مسايل  قوربان ةيبؤ
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  بوو  كث ون  سيتةد ةخثر ب  مةدةكوا ق
  بوو  وبنةرةبؤ س  صباغيةگ  عيلي
  كز  كث كراون ةب  كؤييةتيل
  قزةس  يةكةدار  قصيةن ةباقي
  ئاغا  يتةزرةح  بريي ةوةدثت
  سابالغا ةب  هاتةد  تةعيرب ةب ةك

  ةو نثزةسةدوو د ةل  باينةشار
  ةبوو رثزةؤ دب  خلووقيةم  رگيةج
   زل  زينةم ةئاغا بوو كثه ةكام

   ر ملةنا سةد  يانةذذابةع  نريي
   بوو نازيةن  جثيةردةع  مةالوث ل
   ربازيةس ةدا لةئ  لثي قةش ةكث ب

   صدانةو تثه  بسةو ح  ند و لثدانةب
   كوردان  شيةرؤنث بوو بؤ ل ةمثو
   ورووت شةنث رةچ  لةزار كوثر و شةند هةچ

   كورد پشكووت  ماصي ةب  يو چاو  هات
  و ناو  دز بگري نيشاين  هاتةدز د

  ئاو بؤدراو ةكردةد  يةزوور ةردةب
  ةمنييةخث رؤنرابوو ئةسلةم
  ةنثو نرابوو سوصحيي  خيةتبةم
   ص بابةووةه ةربذا لةچوو س  چيةه
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   بابةك ةدا كرا بةجثگ  مةدوو ةل
   سيد بوو بؤ ئينسافةئيقتساد موقت

   وقافةئ  يةداير ةل  رزيةلةئ  قاف
  رماندارةو ف  �و راه  و دژبان  نگةه

  مارئامار ةو ببو  بوون  دوپشك
   و بانك  تةالحةف  وانةيكرد لةد  يةوةئ

   و تانك  تؤپ ةكروةن  ئاصمان ةل  واي
  صاةو ت  و ئيزدواج  مالكةئ  بيتةس
  قحما ةخست  جييبةن  كوردي  دريةب

   يتاريةو ب  و گومرك  باينةشار
   با زاريةسث هةر كةه  مةجةع ةل

   يةبوو پيش ةكورد ةمام  مژي  خوثن
   يةو ريش  گةر  بن ةرثنث لةتا د

   تةر قيسمةه ةل  ديش  ئيفتزاحايت
   تةمحةز  مةدةد  خؤم  خؤذايي ةب  من
   مةصةق ةحيرب و مثش ةحر ببنةب  پاك

   مةجةع  و زؤري  زؤصم  رحيةنادرث ش
   سيتةذدةت ةذا بةر گةو  كةلةف ةك
   مسيت ةوةنراي  گورزيان ةرنؤ
  وتاوةو ف ةكؤن ةند ساصةچ  قيةح
  واوةت ةب  كانةكورد  چنگي ةوةهات
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   و بثهؤشن  ستةبث بري و م ةچونك
   فرؤشنةد ةپار ةخؤ ب  يةقةح  مةئ
  ر بثةوهةد گةس ةب  كةقث يةر حةه

  ر بثةر كةگةدا مةد  يةپار ةكث ب
  ندةرد و رةم ةندةمةوصةد  يانةكام

  ندةتؤنث ق ةدا بةد  ستؤنث ناموو
  ةو ژير و كوذ  جيبةگجار نةي ةكثه
  ةشذ ةدا بةد  فةذةودا شةس ةچتةد

   ند ساصيةچ  حقووقي  تثكيةميلل
   و ماصي  و ديين  نامووس  يةتؤل

  ند و پوصةو ق  چيت ةبيفرؤشث ب
  بووصةق ةيانةفريشت  مةئ  وانةئ  چؤن
   قانيع ةيةوانةب ةفريشت  يان
   رث مانيعةل  نوةر ئةه  بنب ةك

   ندثشةئ ةكةم  وانةوا ئ  تا بنب
   بث بؤ پثش ةدواو ةوةذثتةگةن

   حواصيةوا بث ئ  بث حاصيةكورد و
   د ساصيةس  نؤذ يبةچاو  نايبيين

  ةوةذثتةگةصدةه  ختةب ةجار  مةئ
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  پرسثةقص دةع ةل
   بثداري ةب  مةه ةك  يةعاتةس  مةئ
  ؟ كجاريةي ةب  يا بنووم  ر ببمةه

  رةحشةتا مةه  تةذةك  مةئ  ومةخ  بش
  رةبةخ ةب  ببم  نابينن  ويشةخ ةب
   داماوم ةئثست ةدوو فكران  مةل

   خنكاوم ةحرةب  گثژي  مةل  ياين
   يةمثژين ةتؤ لةعاقص ئ ةپري

   يةجنينةگ ةقينةي  بؤ فكر لثم
   رديةموو دةه  وايةنث تؤ دةت ةب
   رديةم  قيةحلةئ  هو و ناچيةس ةب

  مذؤةچث ئةن  قيس ةل ةچار ةي چي
  بث بثپؤةن  كارمان  يةصةراي

   ستاييةوةب ةدةم  شوثنث كار تثك
   زار و دوو الييةال ه  كةي ةبيك
  
  ناكرث واي  يةئاغا چار  دييت ةزؤر ك  يثكيةوةبري كردن  قص دوايةع
  :رمووةف

  ةئيش  مةئ  قديةع  لليةح  يةرثگ
  ةوا ريشةت  تةقةر فةببث ه ةك

  كا قةففةموو  كانةخوا رووس  ياين
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  كا قةش  وان  تيغي ةر بةهيتل  رگيةج
   پثويسيت  واويةت  جث رووس ةبثت
   فاشيسيت  شومي  دا نثويةورةد
   رومثل  سوپاي  كةرةبؤ د  نثنةراو
   و ئثل  ئيسةر  نةدنيا بد  زميةن

  و جوتثر  و مالك  و گاوان  شوان
  و بثخثر  كاسب  ياين  و زل  چووك
  ئانا  كةي ةل  نةك  لثكي  نةد  لثكي

  ميزانا ةبث لةن  نگنيةو س  سووك
   خيتةرسةس  و ماهي  ختةس  نةك  خيتةت

   خيتةخؤشب  نچريي ةپكةت ةدثت
  ةقاژةلةو پةو بثفذ ةبثقذ

  ةواژ  ريةد  صث شاعرييةد  خؤش
   نجات هخضر را  است  بالشويكي«

  » صلوات هبر محمد و آل
   الهثناو ئ ةك  رمةمبةپيغ  ناوي

   جث ئامال ةبثن ةك  هومثدم ةب
   نازاين ةك  تاو ميسكةخ ةب
   بذواين ةكرةش  تونگي  مةبث لةد
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   شعارتةئ ةل) ژارةه(بارث ةدوذ د
   ريدارتةخ ةي دريغا ين  يةئ
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  ةوةدوو باز پثك
  وةكرد شةد  كؤچي  يةمةو دةدوثنث ئ
  وةدا ك  يةقاسپ ةل  يانةب  يةبؤ موژد
  ماةس ةوةوتةك ةپؤپن ةچوذذ

  ماةو نةش ةيسيذاند رؤژةهثز د ةب
   ذانةو راپةخ ةل  واصوومةخ  چاوي
   ذانةير و گةر بؤ سةو د  شتةبؤ د  چوم
  ةوةردثكةز ةب  وتةپثك  چاوم

  ةوةبوو دوو باز پثك  گوفتوگؤيان
  

   مةكةي  بازي
   خؤذايي  ژيين  يةر تاكةبراد
   ئاوايي ةرد و چؤص بذ دوور لةوثصگ

  ةرد جثتةب ةشصةق  ژينت  واويةت
  ةو شثت  زانةن ةزانيوت  كثوي
   دژوثين  ندامةو ئ  چصكن  كةمش
   شثينةوةتثد  يةكةكوث شيو د ةل

  ةخؤو ةل  فذيةد  گريةژ دةچياو و ك
  ةذ و پؤوةپ ةب  يةدةد  قووت  وثكةك
  ةو پاراو  پوخت  نيتةمةخواردةن
  ةدراو  سكةگ  رگيزماصتةه ةن
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  مارةسارد و س ةب  و كورسي ةكوور ةن
  رماةگ  يةنگةج ةشثنث لةباو ةن
  ةو چؤص و هؤصةل  تاريكي ةو بةش
  ةخؤص  گتةو دؤش ةردةب  رينتةس
  وةش  ريةس  نوويةكوندث د  يةگاص ةب
  وةخ ةل  سيتةصدةه  درنج  يةناص ةب
   ستتةر دةب ةدثت  باش  مثكيةژ ةن
   ستتةو ه  نيست ةئاگادار ل  سةك ةن
   بگري ةر ئثشةو س  خؤشيةزار نةه
   مريةد  مري  شةن  رمانةث داو و دب
  كاةد  كث ياريت  توونةچ  كاري ةل

  كاةد  داشداريت  دوژمن  راست ةكث ل
  ةشذ بث كث بيكا پين  تةواكةك
  ةژين  ر نثويةه ةرگةم  گةس ةوةئ
   و ئاكارم ةتؤ بثپيش  كةو  منةئ

   باصدارم  يةتري  بصثم  يةنابي  لثم
   تثناكؤشي  هيچ  ييةبؤ ئاسوود

   خؤشي  نابيين  ژينت ةل ةبؤي
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   مةدوو  بازي
   ئيدي ةمشثلةم ةني  تا بشتم

   چيدي ةمكوژةو پالر م  وسةت ةب
  رةشةت ةدةم  ر لثمةجگ ةتةل  تةل
  رةو بثد  سمةبثك  كوتت  د هثنديةس
   چيم  من  نازاين  كوو خؤمةتؤ وةئ
   ژميةدنيا د ةل  و داخ  ند ئاخةچ ةب

   ذمثةگ  خؤشي ةو  منيشةئ ةخؤش  پثم
   و رمث  كوانث شوثن  زاينةر دةگةئ
  ةب  چاكم  براي  ردمةد ةك  رمانةد

  ةب  تؤ كاكمةئ  برام  مرمةتا د
  

   مةكةي  بازي
   رزگاري  شوثين  يب  تووش ةخؤش  پثت

   شاري ةبچين ةرةو  ص منةگ ةل
   مةبثخ ةوةشادا پاصك  كؤشكي ةل
   مةهاود ةبيتةشا د  ص كوذيةگ ةل
  تاوث ةصنيشةزثذ ه  خيتةر تةس ةل
  راوث ةشا بچؤر  سيتةر دةس ةل
  وةش ةب ةصنيشةه ةر بريسكةب ةل

  وةخ  تا كايتةمششاص بثه ةل  گوثت
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  قوو  ريينةس ةزثو ب  ليسي  بان ةل
  ربووةب  يانةر بةه  خؤشي ةبنوو ب

   سثننةد  صتةه  كوشنةد  تةجنةرپةس
   رچا بؤ دثننةب  مريشكت ةسنگ
   نةكةد  قاچي ةل  زثذت  يةنگوصةز
   نةكةد  صپاچيةبث ه  باصت ةزذ
   پثويستيت  رؤژي  رخاينةماص ت  نةچ
   ويستيتةزؤر خؤش  رووي ةشا ل  كن ةل

   رتةد  ژوور چ  بثشث چ  كةجثگاي
   رتةس ةگاتةد  فرؤش  رمانةد  چل
  ةنا سؤبةپ ةرما و سؤص لةس  كايت

  ةنؤب ةر بةنؤك نثشثل تةراكشث و د
  كوصةوصرما و كةگ  هاوين  يةچل ةب

  گوص  تريةچ ةكا شا بةلث د  نيسثت
  ةكر بؤ چينةش  تؤنثك  ر مانگيةه
  ةو شريين ةسپي  نث كاميةد  تةد
   و تاصان  رزانةه  ويةتةد  رچيةه
   باصان  يةققةش ةل  ينةسا بابدةد
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  پرسثةد  مةدوو  بازي
  ؟ةبازان  شاري  گوتت  يةو شارةئ

  ؟ةچازان  بازي  شةو شارةئ  پاشاي
  ؟ ر بازنةموو هةه  نديةپثوو   ستةد
  ؟ بازن ةر پردةس  نيشتمان  رثي ةل
  پياو؟ ةيدا بةباز د  گوتت  كريةو شةئ

  و پصاو؟  باب ةداتث ك  مانةباز د
   و ئثش  يكا ساز بؤ زامةباز د  رمانةد
   پثش ةهثنن  مانةد ةباز  كوژي  سةد
  ةخؤمان  خاكي  زثذ،  زثذي  خيتةت
  ةخؤمان  زثر كاكي  نگيةز  ستايةو

  شاباص ةكا چرا بةد  صيةباز ه
  دا بلوثر و مششاصةلثد ةباز
   دوثنن  مانةد  بازان  زماين ةب
   دثنن  كارمانةد ةوةخؤش  رووي ةب

   گرينةبؤ د  ويةك  ينةكةبؤ باز راو د
  ؟ مبرين  نثژرثنيةد  خؤمان  خاكي ةل
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   مةكةي  بازي
   نوثينةوا د  يان  تؤ شثيت ةوةئ
   راوثين  يانةد  چن ةو وتانةئ
  بث  يب ةتا ئثست ةبوو  باز شاي  يةك

  بث  خيتةو ت  تانج  كثوي ةبيسراو
   شاران  نةك  دروست  يانةو هؤشةكوا ئ
   نزاران ةماص ل ةگوتو  ر بازيانةه

  كا چراةصدةه  خوثينةپياو ن  چؤن
  خورا برا شةب ةكوثي ةل  هؤشت

  زثو بؤخؤ  ليسي  ينةك  و دروست ةئثم
  هاوار و رؤذؤ  و خؤشت  هؤشبؤ 

  ترةچ  يةك  وث دروستةد  زانسيت
  كرةش  يةوث كارخانةد  خوثندين

  بؤ مششاص نابث  بازي  ندوكيةد
  بث زانا بثةد  رهثنةد  خاك ةزثر ل
  ؟ةوةبدات  نگةزثر د  نگيةو ز ةئثم
  ةوةتباتةو دةخ  گثژي ةواي  پثم
   منةستةح  لثكةگ ةبؤم ةوانةئ
   منةئاد  يةرؤص  مصثةد  من  ويةئ

   زاننةو رثگا د ةيةه  خوثندنيان
   تواننةد  نةر كار بكةه  زوويةئار
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   صنةبراو كؤم  كةيةموو تريةه
   صنةك  يدانةم ةشدا لةب  داواي ةل

   شةر تؤزث بةس ةل  رثژنةد  خوثنيان
   شةل  نةكةر دةبثس  ئازادي  رثي ةل

   خوذنةد  لثي ةك  نةه  يانةفرؤك
   فذنةچاتر د ةئثم ةل  وانةئ
  ببزوثنث  خؤي ةيةه  ذؤكيانةگ
  مثنثةجث د ةب ةم  كةو  زاريةه

  باةكار  كاري ةيةه  شتثكيان
  باةد  رمثنةبؤ گ  كوثستاين  يةوت
  ةلثي  گوثت ةلثر  ر كوث بدوثنةه ةل

  ةپثي  ويةر زةس  و باسي  نگةد  پاك
  بثةفثر د  پيشان  نثرنةد  كوذيان
  بثةوو تثر در وابث گر چةگةهؤز ئ
  دثنث  ريةو دةئ ةم  خاكي  زثذي

  يسووتثنثةو دةئ ةيةئثم  ويتةن
  ةجيو ةل ةپذ  تةكةهثالن  كن

  ةميو ةل ةخذ  تةكةدارستان
   نةبةد  پثشيت ةل ةتؤي  ذنيقيةز

   نةكةد  چثشيت ةل ةتؤي  خاكي  خوثي
   خؤييةخؤب ةب  دثنن  كاريةد
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   كؤيي ةوةگرد  نگث كردتةتؤ ك
  ئامراز ةب  نةيكةد ةيتؤ  بنثشيت

  باز  چاوي  دروونةد ةخؤت  ينةبةب
   فثربني  وان  يةوش ةئثم ةپثويست

   دا ئازاو دلثر بني وان  كاري ةل
   تيژباص و راوي  زار بازيةد هةس

   جث ماوي ةتؤ ب  ريانةنؤك ةبوون
  ةبث كاكةد  بؤ باز چؤن  سيتةر بةس
  ةچاك  يةوا بك  صثمةد  من  ويةئ

  
   مةدوو  بازي

   زمانني ةستةو ب  وا بث هؤشةك
   ماننيةگ  يةو جثگ  و خوثذي ةبثكار
  برثةتث ن  يةرثگ ةبؤم  وان  يةپيش

  گرثةراد ةئثم  ر چيةب ةپاشا ل
   دثني  چي  كاري ةوث بةبؤ د  يةئثم
   و كثني  چني ةو نازانث ئثمةبؤ ئ
  ؟ ويستنية؟ بؤ خوش بؤچي  چي  رووي ةل

  ؟ ويستنيپث ةو ئثمةئ  كاري  بؤ كام
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   مةكةي  بازي
  ةكوثي ةل  هؤشت  ؤ برامذوةتؤ ئ

  ةمثي  يانةنثر ةمةرؤست  باسي
  ةو موصك  و خاكةئ  گويت  پثم  منةئ
  ةصكةك ةو بةبؤ ئ ةتةر تؤ هةگةئ

   كثشث بؤ خؤيةد  تةكةخاك  گياين
   تؤيةر بث ئةگةئ  نةخاو  زاينةد

   و بناسيةر ئةستث هةبةد  چاوت
   و بصباسي  رتكا كوةد  لث ون  رثت
   بؤ بگري  ويةراو ك ةتنثرثتةد
   بث تؤ مبرية، د و هاتةبؤ ئ  رگةم
  گوژثةد  كمانةي ةدا بةد  ذمانةش ةب

  مژثةد ةم  خوثين  خؤي  ر خؤشيةبؤ س
  ةردةروةكا پةد ةر بؤيةه ةئثم
  ةردةج ةكتر ببينةي  گياين ةل
  ص بنوثنثةگةد  خؤشت  بث روويةد

  ردثنثةد  چنگ ةل  و دنيات  تا دين
   مةدوو  بازي

   گثيت  كاري ةل  ييمةوا تثگةئ
   پث شثيت  تؤم  من ةگيان ةجار  مةئ
   ريكيةخ  و بؤشيان  زاينةد  شةوةئ
   ماپيكي ةل  مةه  يةدةد  پيكيش ةل
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  ةكرداي  مب  من  يةيكةتؤ د  ويةئ
  ةر دنيايةس ةر لةك  نامةد  نثويان

   يةشاك  ريةنؤك  چيةبث نةد  چ
   يةخوصاك ةكار و روو ل ةب  يةك  سةد

   رازان ةص منا بچينةگ ةل  بثي
   بازان  ببينني  يتةبؤ براي

  ةرزانةو چيا بةل  كةي  وريةد ةل
  ةبكا هثالن ةيةباز ه  رچيةه

  ساز  ينةو شارث بك ةوةكؤبين  لثك
  باز  زماين ةب  دابنثني  خوثندن

   خبوثنني  پثيان  موو جوچكمانةه
   زرثننيةم  دايانو كار ةر پيشةس ةل
   دوژمن  بؤ مثشكي  ينةتيژك  ندووكيانةد
   و قوژبن  سوچ ةل  ويةتةن  ينةركةد
  خؤ ةل  ينةك  خيتةبثب  مانةد  رچيةه
  ذ و پؤةباص و پ  ينةزياد بك  قاتةد

  ناةپ  رينةب  پريؤز پثي  يةپريؤز
  شا ةكات  مبان  خؤي  يةژثر ساي ةل

    خوثين  دوژمين  الي ةچيةن  ئيدي
   مدوثينةجمار نةئ ةوةتةو بابةل

   و دايي  باب ةل ةباشتر  نامووس
   داييةگ  يةكةد ةبؤي ةي و ينةئ
   مةناو كةتؤ ه  كةبوو و  مانةتا نةه

   مةج  خيتةو ت  تانج  خشيةب  يةباز بوو د
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  رثةر سواصكةس ةباز بنيشتبا ل
  رثةفسةو ئ  ختةت  نةخاو ةبوو بةد
  ةوةاواتئ ةبوو بةد دار پري دةس

  ةوةر كاتةس ةب  ويةباز ئ  جارثك
   واوينةت ةبؤي  يةه  تؤمان ةئثست
   و گصاوين  پيس  گةس  كن ةل ةبؤي

   مةو دنياك  ، دين يةدةد  دصخؤشيم
  ؟ مةشاك  كثشي  كر پثشةبؤ تؤزث ش
  ةمردوو  رديت ةم  گيةبذؤ تؤ ر
  ةرموو ةف  زانا چؤنيان  نا زاين

  ةوةتثبگوثز  شانةب  پياو كثوان
  ةوةبتلثت  نثو خوثن ةل  نداميةئ
  بؤر  مثشيةخؤل  خبؤي  نان  بري ةل
  پثخؤر ةب  يةبك  الهيلةه  هريةژ

  ر پثةس ةيتةدذوو بك  وشةبؤ ك
  ر پثةد  بايتةناو خيز ل ةبچيت

  رزثنثةل  صتةند هةب ةوشك  زستان
  بثنث  تثتةكار نؤب  يةنگةج  هاوين

   رتةب ةيتةبك  داريةن  وايةك
   رتةس ةل  نةبزمار بد ةصاو بك
  نثو غار ةپثچن  ژديها بتةص ئةگ ةل
  هار  گيةص سةگ ةل  نةخب  چاصت ةل
   چاوان ةيتةريا بكةد  موو خوثيةه
   و تاوان  بث سووچ  يب  نديةد ساص بةس



٣٤ 
 

  خبا بؤ راو  كةرث پةبو  باصت
  تاو ةر سوورةب ةبگنخث ل  تةهثلك

  مبرث  جوچكت ةد  پريي  ريةس ةب
  گرثةن  وثكيةكؤص بث ك  نگاصتةچ

   ردانةه ةل  ذانةرد و بث جث گةوثصگ
   ردانةر بةسةر لةس  وتنةر خؤص خةسةل
   كردن ةختا هثالنةرژدو س ةل
   كردن ةبثگان  ريةنؤك  كةوةن

   ردانةر گةو س  مات  بيست  مةوةئ ةك  من
  ! ردانةب  بن  و بازي  رووناك  بريي
   برينةب  هيندثك  شةدنصبا ةديار

   گرين  زاينةناو ن ةل  هثندثكيش
  ةو دوو بالٌدارةئ  ديتم  خورد بووم ةك
  ةژارةه  كيكةو ي ةئاغاي  كثكةي
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   ژاريةه  يةساص  بيست
  

   مةجةع  نگاصيةژثر چ ةل  ساصان  بيست
   مةو غ  ممةردو هةد دةس ةب  ناصاندم
   مةدايگرتبوو ت  ختمانةب  كثوي

   مةه  نمةبوو بثژث ئةن  ياراي  سةك
   مةفريشت ةبوو ب  دام  جايتةن  رووس
   و داس  كچةچ  يب  خؤش  ئيستالني  بژي

   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كوردي ةل
  

  رةو بثد  سةكزو بثك  ساصان  بيست
  رةجگ  خوثينةكرد ب  رامنةگوز
  رةدةچوبو  سةدةل  و ژيامن  دين

  رةجةق  سريةقةل  ناصيةكورد بوو د
  رةمحةئ  قيةيرةب  كردم  رزگاري

   و داس  كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي
   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كورديةل

  
   بكثشم  سةفةكرا نةن  ساص پثم  بيست
   و خوثشم  ومةقةبذابوو ل  ئاگام

   ص هاورثشمةگ ةل  كرا بدومثةدةن
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   پثشم ةهاتةد  يتةگبةن  قوريت
   و ئثشم  بؤ زام  مةصحةم ةبووب  رووس
   و داس كچةبث چ  خؤش  النيئيست  بژي

   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كورديةل
  

  زؤر  و زؤري  رزوصمةب ةل  ساصان  بيست
  لثكرا بوو مؤر  شادميان  رگايةد

  ر پذ ناسؤرةو جگ  زام ةدص پذ ل
  شؤرةرچوو بوو لةد   فاو بث رومحيةج

  كوو خؤرةو  صاتةسوور ه  يةتا ستار
   داسو  كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي

   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كورديةل
  

  و ناز  تةنيعم ةل  ساص دوور خراين  بيست
  هوازةئ ةل  شرياز شكاك ةل  موكري
  گاز ةب  پچذينةد  نيانةدةب  گؤشيت
  و ئاواز  ئاوات  هثنام  پثك  بؤي  رووس

  ئيهتزاز ةوتةك  تةمحةر  يداخيةب
   و داس كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي

   صاسةكرد خ  ستبداد كورديژثر ئيةل
  



٣٧ 
 

  ئموورةم  و سيخورمي  ويةهلةپ  حوكمي
  و دوور  نزيك ةپثكا لةد  كوردي
  و جوور  شنةد چةسةب  مژتنيةد  خوثنيان

  كورد كرا خاپوور  زار ماصيةند هةچ
  سوور  سوپاي  هاتةك  بوو بؤمان  تةمحةر

   و داس كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي
   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كورديةل

  
  بوو بؤ كورد ةمخةسر دةق  زينداين
  تا وردةه  درشت  داينةد  راماصيان

  و برد  سةكرا دةد  ر برينمانةس ةل
  پرد ةوةكردينةد  شيانةو ل  الكةك
  رزگار كرد  يةئثم  ئيستالني  يةجنةپ

   و داس  كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي
   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كوردي ةل

  
   بيست  رزيةتا وةكرا هةي  ساصي ةل

   فاشيست  ئثراين ةم  خوثين  مژي
   و پثويست  بوو ئامانجةم  وتاينةف

   و نيست  ستةبوو برا ه  رچيةمرا ه
   كمؤنيست  حيزيب  كردم  فعةد  لثي



٣٨ 
 

   و داس  كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي
   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كوردي ةل

  
   شةذةچار  واو كورديةت  ساصي  بيست

   شةبثب  گيان ةل  بوون  تةوصةد  سةد ةب
   شةباو ةگرتبوني  خيتةدبةب  دثوي

   شةهةر بةس  كوژرا و دايكةر كورد دةه
   شةسوور و گ  بوو ئاصاي  خؤشي  يةموژد
   و داس  كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي

   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كوردي ةل
  

  ذؤةجنةر  يبةن ةخؤش  پثت ةكورد
  كوصؤ  يبةن  تؤش  ئازادي  رثي ةل
  هؤةو دةفثص ةوث بةن  جاصتةد

  بث سانفراسيسكؤةن  پثي  كارت
  موسكؤ  ركيةد ةل ةر كةسةو  خؤصي
   و داس  كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي

   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كوردي ةل
  
  



٣٩ 
 

  خؤةربةس  بژي ةخؤش  پثت ةكورد
  خؤةم  مةئيتر خ  بؤ رووسةنا بةپ
  فيذؤ ةناچث ب  و كؤششت  عييةس
  تؤ  بث خودموختاريةو ساز دةر بةه

  درؤ  بصثن  بؤت  نني  صكيةخ  كةو  رووس
   و داس  كچةبث چ  خؤش  ئيستالني  بژي

   صاسةكرد خ  ژثر ئيستبداد كوردي ةل
  



٤٠ 
 

   نگيةرهةف  وابييتةر
   خوذين ةكرد ب  سيتةد ةعدةو  كاتث باي

   منيةك ةرنا لةدةو  نديةو ئيسف  يةد
  ةوةي پؤشي  شتةر و دةد  پووشي ةوشك

   شني  يتةماو  سپي  كفين  جثگايةل
   رخستةد  خؤي قر ةب  مشرييةش  رقيةب

   تؤقني  ترسانةل  كانياوي  ئاوي
   رؤيي  تاصانةب ةدالٌد  گؤي  زثوي
   سرينةو ن ةالل  ييةغدينةن ةبوو ب
  ورةه  ينةرنوو دوورز  بثذليين ةل  داي
   فيقنيةموت  نةدةد  بثذليين ةل  چؤن

   رووس  كةو  قايقةش  سووري  شيةرتةئ
   منيةزةرنا لةدةو  فريةب  ريةهيتص

  باةس  تر باديةعةپذ كرد ل  رزيةع
   ئيستالني  فيقةر  دصيةو ع ةزةب  كةو
   گوتةد  زار شثعريةزنث هةزار وةهةب
   ژار و پؤشكنيةه  ريزيةيبووةگ

  كز مل  برانةق ةل ةشلثر ةگول
   يكرد شنيةد  شيمال  راكاينبؤ ب
   تگوتةد  سووريةب  چاصووكي  يلةپ
   نگنيةر  خوثنمانةب ةتوركان  نگيةچ



٤١ 
 

  بؤ كورد  شةر  رگةج ةخاش  خاش ةگول
   مزينةش  كوو شثخيةروةه  خوثن  تصيةش

  ندةتا چ  يةتا كةه ةختةب  يةئ  گومت
   مگنيةدص غ  شةمةئ  واصوويبةتؤ خ

   صبگريةه  يةوصث بدةبث هةد  يةك
   رينةس ةل  خؤت  رية، سةئثم  ريةر، سةس

  ذواةد  يةك  مانةخ  زستاين  ياين
   زانني  هاريةب ةنگثيةيا ك
  بذثةد  باغت ةل  القي  لةنگث قةك

   نشنيةجثگ  بنةد  و بازي  بولبول
   باري  رمانةسةل ةك  تةگبةن  فريةب
   بذينةد  رزيةعةل  عيلمي  يةشنةب
   و نامووس  دين  و گوصي  نگث باغةك

   رژينةكرث پةبث دةن  ستةپثپ ةبؤو
  بؤ تؤ  كثصثنةد  رزثكيةع  نگيةك
   بؤ شني  چثننيةد  نگث تؤوثكيةك
  ر و بؤةب ةگاتةد  نگث چينراويةك
   ژينةد  كوردثكي ةكوذ  باهؤيةب  يةك
   لةش ةرةك  سواري ةوةكؤص بثت ةر لةه
   بفذين  ماشثن ةب  وث ئيديةنام
  ةليسانس ةويةز  كيصةخ  رچيةه



٤٢ 
 

   فثر بني  زمانثك ةبث ئثمةد  چ
  ةينةو بةـ ل  ريةبةبؤ ـ بثخ  گويت
   نگنيةرهةف  ييةرابيت  ذثيةچاو
   ختةب  يبةوكةك  يان  ويةشؤذ  يتةوصةد
   وينةل  موو خؤشيةه  شقيةرمةس  ويةئ
  نواند  رووسوري ةب  سووري  قيةيرةب
   دبنيةهار و ب ةچوو  پثي  يانةهلةز
   كثشاي  تةداصةع  نا كوتكيةپةل

   دوورين  زاصم  صيةژگةداسث بؤ ه
   جيهان  سرياينةئ  داين  جاتةبؤ ن

   شريين  واخوثن  يتةميلل  رشت  خوثين
   داري  تةداصةو ع  وجيدان ةل ةك

   موعني ةعيفانةو ز  قريانةبؤ ف
   چوون  صكيةصث نثو  خةه  روومانةتا ل
   ينردا كردةب ةب  زانسيت  رگيةب

   ينةهاوار ك  پثي ةبث ك  تا زمانثك
   حشنيةكورد و  صثنةو ن  بؤ حوقوقمان

   بؤمان  زانست  ييةكرد يان  سازي
   مرينةن  چيدي ةوةبثين  رووح ةبا و
   ديلي  كثردي ةب  برينداري ةك

   برين  رماينةد ةر خوثندنةه ةكورد



٤٣ 
 

   وتنيةر كةس  لثي ةبوو ك  رد و ماهثكةز
   وينةربكةس  ريشپت  هومثدم ةب

  ةپثويست  وصات  موو كورديةبؤ ه
   تنيةرز و مةب  دايةس ةببثژث ب ةك

  دص و دادةو ع  ريةروةژار پةبؤ ه
   و شاد بث لينني  ئيستالني  بژي

  



٤٤ 
 

   رباجيانةئاز  ئيستقاليل  جثژين
  
  بوو  زستان  ئيستبدادي  خسرييةر يةو د  شتةبوو د  مثكةد
  بوو  و بثستان  باغ  زلوومةم  يكورد  رديةد ةچووبث ب  ويةئ

  
  بوو  مامانةونةن  سييبةن ةختةبا شةس  بادي  جثي ةل
  بوو  گوصستان  وا خواينةن  شةرووذ  يلةق  بولبول  جثي ةل

  
  بوو  رامانةخ  رويةس  لكي  دي  تةد  ويةئاگردا ئ ةل
  بوو  يوانةح  پث شثلي ةو سوثسن ةصاصة، ه يةر دانگةس ةل

  
  ةجوان ةشتةر و دةو دةر ئةسةموخت
  ةبثگان  سةد ةبوو ب  واريةكورد

  
   بيين و پثش  رتةوا كرا بوو ش  لو و حوتةو د  ديةج  كن ةل
   خشيينةرد و سوور و و نةز ةب  زارثك  نةمةچ  سةبينث كةن

  
  ژةسارا و ك  ساردي  يةناسةه  شني  ئامساين ةيشتةگ
   وا بيين  و كثوي  شتةد  حواصيةئ  رمةدص گ  رؤژي ةك
  



٤٥ 
 

  ردار كردةبةخ  سوصتاين  ورؤزيةن  لةمةبرد بؤ ح  نايةپ
   تيين  يةحةسلة، ئ خؤشي ةب  داي  كةكؤم ةكرد  ماصيةش
  
   بؤ رووس ةئثم  نا بردينةپ  كةو

   و نامووس  دين ةوةبثت  سةدةتا و
  
   رامياصي ةو الوةماص لةو شةئ  تثگرت  رذا تيشكيةس ةل

   و گؤر و گاصي ورةه  كانةويةك  ليبةق  نديةب  پساندي
  
  ندارةئيسف  خيتةت  تاصان ةچوو ب  يةركرا دةدثذا د ةل
   كرا خاصي  نةمهةب  ريةنگةكثشث سةننةق  يةندةوةئ

  
   و پريوزي  تحةف  سووري  يداخيةصكرا بةه  خاش  خاش ةل
   هار قاصيةب  د راخرا بؤ شايةذذةو زووم ةپريؤز ةل

  
   فرا ديلةب  سةد ةل ةربووكةو د  شتةد

   شكيلةتثدابوو ت  ئازادي  جثژين
  
  ستوورةدرا د  پثي ةلثوةخاك  كةدارةتا بگرث تةه
  رد و سوورةز  كوتاصي  بذي  ماماينةونةن  باصاي ةب

  



٤٦ 
 

   ئاوان  يةلةجؤگ  لثوي  سووچي  خاصي ةكرد  يةوشةنةو
  رموورةو ب  كةندةب  ومنةش ةكرد ل  ند و خاويةگيا ب  مل ةل

  
   روية، س ريةب  داري  ريةر سةنا س  يتةعيزز  كصاوي

  متوورةزار سةو ه  قومري  سةد ةصبژارد و نايةه  نةز  فةد ةب
  

  زاهري بوو  ذيةمةبان  پادشاي
  هار داير بووةب  ئازادي  جثژين

  
  ناصثنثةدا د شةخؤش ةختةو وةل  بولبولثك  ديتمةك
  بارثنثةد  شكيةبؤ گوص و ئ ةخار  و داوثين ةسةد
  
   موو ديليةه  پاش  انيشرباجيةئاز ةبثرومح  يةئ ةك

  نوثنثةد  ئازادي  قيةيرةو ب  خؤشي ةبوو ب قةففةموو
  
   ژنؤ مبةو ئ ةستةدا د مانةخ  زينداين ةل  يةتاك  منةئ
  ردثنثةن ةگريا ل  رمةد  شةكورد ش  يلةگ  كةو  ر چيةب ةل

  
   كوردستاين  بولبويل  گوص گويت
   ستاينةژثر د  صيةكؤم  موترييب

  



٤٧ 
 

   كةي  سيتةد ةب  نةد  سةر دةگةئ ةردانةم ةب  كورديش  يلةگ
   كةح  نةز كةرةبوغز و غ  ييةجومل  خؤيان  ليبةق  يةفحةس ةل

  
   ئازادي  هاواري  نةئاوا بك  كةو ي  نگةئاه  كةي ةب
   كةچ  ميانةصةق  بث نووكي ةبوو  شةر  زيةكاغ  تاصيانةم
  
  سووردا  قيةيرةب  يةساي ةل  رووس  رباجياينةئاز  كةو
   كةو ش  بث گومان  سثننةد  سيتةربةئازاد و س  بنةد
  
   صتةگ ةل  مب  مالنةستةد  ميةو دةئ

   صتةپةو چ  چصك ةالچوو ةي عار ين
  
  رياد ةسا فةر  نگيةئاه ةدص ب  سؤزي ةب  كا بولبولةد

  ئازاد  رباجيانةئاز  كةو  كورديش  يتةخودا يا ميلل
  
   اقيمموشت  جث ئاوايت ةبثنثت  تاكوو گوصثش  يةبك
  بثداد  سةد ةو لةهيجر، ئ  سةد ةل  و كورد، من  من  رديةد ةسةب

  
  وةئ  يةساي ةل  د كورديشةبةسوور تا ئ  بث سوپاي قةففةموو
  ئيستبداد  دثوي  سرييةئ  يةجنةژثر پ ةئازاد ل  بنب

  



٤٨ 
 

  داد  يةر چاوةس  بژي  ر ستالنيةه
  و بنياد ةريش ةل ةزوصم  ينةصكةه
  



٤٩ 
 

  وثةد  دميوكرامتان
  دايسا ةدنياي  ذيةش  و ساصث ئاگريةح

   پري و جوان  گؤشيت  كوصيةتيا د  ريةش  يةديز
  

   مامةونةن ةذ و تازةت  واينةميليؤهنا ج
   مانةز  يةر نابيغةو هون  عيلم ةميليؤهنا ب

  
  و مار و مؤر  كرم  ينةمةخوارد ةكراب  شيانةل
   فرثدران  يدانةم ةگؤ و ل ةكرا ب  ريانةس
  
   بؤم ةتثكدرا ب  ار و ديهاتزار شةدها هةس

   بارزان  كوردي  يتةكةملةم  زعيةو ةتر ل پيس
  

  رةشةب  ر ئاسايشيةب ةصايسا؟ لةه  بؤچي
   جيهان  رووي ةتصث لةبب  ساد و زوصميةف  يةريش

  
  وثةك سةدةو  خؤي  ققيةح ةورةو گ  بچووك  تةميلل
   و زمان  تةخ  جايي  بث چ  خؤي ةئموور و شا لةم
  



٥٠ 
 

   كووژن  يانةر دةه  چيةربوو كةش ةاخؤ بئ  كورديش
   كوردسان ةو ل قعثرا ةدث ل ةسريةو ئ ةورد

  
  ةي خسيةش  فعيةر نةب ةل ةوانةئ  هي ةوا ديار

   كانةرووس ةل ةبثجگ ةسابيت  ويلةق ةكث راست
  
  ةي ، رووسيةر ناوةفةو ز  تحةف ةك  شكريةو لةئ
   نيشان  كوچةو چ ةو ستار  داس  سووري  يداخيةب

  
  واةپثش  ستاليين  مريةئ ةب  شكريةو لةئ
   قانةنث چةر بذلةس ةل  رديةو م  تحةف  يداخيةب

  
  صثةو د ةگرث كردو  مسيت ةك  شكريةو لةئ

   و ددان  مةد  شكثنم  تثكي ةكوثي ةل  زاصم
  
  بؤ؟ ةك ةدا هاتووةم  حاصي ةب  يةزةو بةوا ئ

   وانةو بث ن  و بث جثن  گثيت ةل  سنةكورد بث ك
  

   شةذةچار  ر كورديةشةب  ريزي ةبث لةد  بؤچي
   كا ژيانةن  بث تامةن  بث زماينةن  ناين

  



٥١ 
 

  
  رةشةب  كوو سايريةو  كوردم  وميةق ةپثويست

   مانةنثو ئ ةبثت  ژيان  ققيةح ةببث ل  يةهرةب
  
   خيةباي  و لوتفيةئ  يةساي ةوا لةئ  شةئثم
   نو گيا  رووح ةب  پاك  گرينةد  كةي  سيتةد ةب  ستمانةد
  

  وثةد  و دميوكرامتان  ينةكةساز د  حيزبثكي
   وانةكوو ئةوث بث وةيةكورد د ةچلؤن  فارس

  
   مةگةد  تثي ةچاك  كويت  رچيةبث ه  خؤم ةئموور لةم

   وانةر  مةكةد  زووي  لثكةبث گ  خؤم  زماين  خوثندن
  
  بثةزوو د  چ  مةك  رجةخ  خؤمي ةل  ر حاسصمةگ

   كانةدثي ةل  بةكتةشار و م ةل  بةتةم  دانثم
  
  بثةد  واد و عيلمةس  فثري  پاكي ةومةو قةئ

   زانةو ن ةي حشيةصث كورد وةن  پثم  چيدي ةبثگان
  



٥٢ 
 

  صووةبث كؤم  كةموبار  كوردي  كاينةورةگ  يةئ
   كانةبث م  لالقيةخ  ينةالي ةتؤفيقو بث ل

  
  قزص  شكريةر لةفةوز  تحةف ةب  بژي  بةياذ
   مانةبدا ز  ستالني  يليةم ةب  و خول  رخةر چةه
  
  
  



٥٣ 
 

   ئينتقام
   نيشتمان  رثي ةل ةخؤش ةندةچ  ئاخ
   بارزان  عيلي  كةو  ويةسواصث ك ةو
  
   فةذةو ش  نامووس  رثي ةل ةند خؤشةچ

   فةلةت ةبذوا ب  تتةناز و نيعم
  
   ر ئازاديةس ةل ةخؤش ةندةچ  ئاخ

   شادي  يةد  سةد ةل  بيب  مةخ  تووشي
  
  دا نةتةو  رثي ةل ةخؤش ةندةچ  ئاخ
  دا نةپثو ةپث ل  ببيين  برات

  
  دا وجيدان  رثي ةل ةخؤش ةندةچ  ئاخ

  دا يدانةم  رووي ةل  برثژن  خوثنت
  
   شةر  رؤژي  دواي ةل ةرتةو شةمما بةئ

   شةباو ةل  قسوود بگريةم  شاهيدي
  



٥٤ 
 

  ةوةلث بكرثت  يةتؤص  دوژمنت
  ةوةبدرثت  لثي  داي  لثي  و داريةئ

  
  ماص و منداص ةب  يةك ريانةجث د ةل
  سواص ةب  نةبك  سةد  تةغورب  خاكي ةل

  
   سةد ةل  ربثينةد  تيانةناز و نيعم

   سةفةن  صكثشنةه  بؤ ئاخ  هثصيةن
  
  دا مةج  خيتةو ةيتث لةبد  ميانةخ
  دا مةلةئ  يةژثر لثف ةل  و بنوونةش
  

  تؤ  نديةپثو ةمباسث ب  القيان
  تؤ  نديةو چ  بث چؤن  روانيشةس ةب

  
  رد و بؤةر هةس ةل  بذثژي  خوثنيان
  رؤذؤ ةب  نةك  سةر دةسةقوذو  دايكيان

  
  دنث  ر روويةس ةل  ، ئينقتام ئاري
  نثةناگ  هيچي  و خؤشي  تةنيعم
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   دوژمن ةل  يةتؤص  ر پياوث حيسيةه
   ژن ةل ةمترةبث كةدصدا ن ةل

  
   خؤت ةل ةوةبريث بك  گيان ةكورد
   بؤت  مةبد  رحيةش  منةناوث ئ  پثي

  
   سيتةو ژثرد  بث ديلي  سةبا ب ةسةب
   سيتةو ه  ژين ةل  بوون  شةبث ب ةسةب

  
   سيلةو ئ  جيبةبؤ كوردث ن ةيفةح
   سري و ديلةوا ئ  بثگانان  سةد ةل

  
  ةئيشغاص  ريةس  تا دوژمن ةگيان
  ةخاص  شتةدوو ش ةباش  تةكةردةن

  
   رزنةه  تؤوي  كةو ةوةبثت  باوي
   و قوژبن  سووچ ةكا لةد  بصاوت

  
   ذابةش  جثگاي ةل  نؤشنةد  خوثنت
   بابةك ةب  نةكةد  يةزةبؤ م  گوشتت
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   و منداصت  زوو ژن  رؤژاين  كةو
   بؤ حاصت  گرينةد  سرييةص ئةگةد
  

   بريت ةوةبثن  نامووسي ةكورد
   و شريت ةخام ةب  تةبؤ تؤص ةستةه
  

   نتةتةو و  خؤت  يةكةرزگار د  يان
   نتةفةك  بذيةد  نامووس ةيا خثر ل

  
  ةژيان ةخؤشتر ل  فةذةش ةب  مردن

  ةخوثذيان  نيازي  تةحيز و سصام
  
   رزگاري  رثي ةل  ماندووبن  رد بنةم

   ژاريةه  تؤزي  كثننيةبا بيت
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  ةالي  الي
  
   چاوم  يةگلثن  رووناكي ةرؤص
   ناومةه  و دص هثزي  رگةج  نديةب

  
   مةكةگوص ةسوور  خؤش  بؤن  يةرحيان

   مةكةدص  كوصي  ئاو پذشكثين
  

   يامتةح  گية، ر ستؤمةئ  يةمةچؤص
   بامتة، نوقص و ن ندمةو ق  نگوينةه
  
  ةنگةدر ةبث بنو  خثرثت  ويةخ

  ةنگةبثد  يانةب  بايبةصةتا ك
  
  ةالي  الي ة، رؤصةالي ةالي  يةه
  ةدا ناي منةب  تةزةو بةمشةئـ
  

   ژير و جوامن  يةرؤص ةوةژير ب
   زامنةد  گريةد  النك  داخي ةل
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   مةستةب ةستةبؤ د  پسمةبؤ ح  صثيةد
   مةستةخ ةستةج  من ةپسةند و حةو بةب

  
  ةي ين ةسرازةبث دةنثو كورد ن ةل
  ةي چي ةذازةو ق  ند و قصفةو بةئ

  
  ةتؤ زياتر ةل  بريم  من  كوذم

  ةبتبث چاتر  و النك ةسرازةد
  
  ةالي  الي ة، رؤصةاليـ ةالي  يةهـ

  :ةواي  ر چيةب ةل  بصثم  پثت ةب  مات
  
   ژياين  شثري  يةوةتؤ ن ةسترا
   كورداين  يلةگ  پاكي  يةوةتةن

  
  ةسةوذؤ بثكةكورد ئ ةچونك  صامةب
  ةسةحبةو م  دنيا كؤت ةل  شيانةب

  
   پث بگري  تا خووي  پثچم  تةد ةبؤي
   ندا مبريةب ةل  ماوم  تا من  كةن

  



٥٩ 
 

   تينم ةماوةن  تةشيةر ةو چارةب
   ببينم  رگتةم ةي ين  خؤش  ر پثمةه
  
  ةالي  الي ة، رؤصةالي ةالي  يةه
  ةاليــ  دواذؤژم  زار تثبيينةهـ
  

   درثژم  عومري  مةكةد  ختةب  بؤت
   چثژمةر دةس ةل  و سوثريت  د تاصيةس
  
  چاو  فرمثسكي ةب  باصات  ماميةن
  واوةش  نثمةد  و لثيةش ةو و نيوةش
  
  ةوةخولثمةبؤ د  و پريت  د چاكةس
  ةوةسثمةحب  رتةسثب  بن ةل

  
   زاصم  دوژمين  يشيتةر گةه
   حاصم ةب ةناي  يةزةتبذث و بةد
  

  ةالي  الي ة، رؤصةالي ةالي  يةهــ
  ةباي ةب  جنمةر  ر خؤمةس ةب  خاك  كةد
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   مثينةخسري نةي ةخؤش  شثو پثتةپ
   شوثين ةويةبك  پث بصثم  ستيتةر بةس
  
   يبةكتةم ةو بب ةيةد  ستةد  مةصةق
   يبةن  خوثندن ةل  ختةو بث و  ختةو
  
  دوو ةدوو ب  ص كاكتةگ ةل  يةو كاتةئ
  چوو  سةد ةل  ققيةه  هاواري  نةبك
  
  گبريةت ةراو ب ةب  كةي  سةد ةنةد  سةد
  مششري ةكو بة، ي مةصةق ةب  كتانةي
  
  ةاليــ  الي ة، رؤصةالي ةالي  يةه

  ةداي  مةصةق ةل  رييةوهةج  شرييش
  
  داد و هاوار ةكا ل  شةر ةنام  كةي
  دكارةب  خوثين ةكا ل سوور  ويةز  كةي
  
  قوذنيشث بذوا بؤ تكا ةل  كةي
  دا بكا ر دوژمنةسةكث قوذ بةي
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   من  كن ةئيستا ل  يةقاژةلةو پةئ
   ردنةو گ  ستةد ةل  يةند الدةب  يةكةد
  
  ةبؤ دوا رؤژ باش  تةاليةقةو تةئ

  ةواش ة، بث رومحةوصث دةه  جوچك
  
  ةالي  الي ةرؤص ةالي ةالي  يةه
  ةخوصاي  كن ةل  وفيقةت  سةد ةل  سةد
  
  ةرثت ةل  چاوي  نيشتمان ةرؤص

  ةپثت  دوا رؤژي  ويايةه  دايكمان
  
  ردةبث گ  ميناي  كةو  ندامتةئ ةبؤي

  ردةو د  نجةد رةس ةب  گرمةراد  خاوثن
  

  كوذ  كةو  نةتةبؤ و ةوةيةد  مةچاك
  و خوذ  ناو خوثن ةل  وزثينةبيگ  تؤش

  
  ةي چي  ر سووديةس ةرؤص  بصثم  پثت

  ةي ئازادي  رثي  بازي ةؤ پردب
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  ةالي  الي ة، رؤصةالي ةالي  يةه
  ةو دوعاي ةستةبؤ تؤ د  نيشتمان

  
   كانتةخزم  كةو  نامووست ةرؤص
   دامانت  ستمةپووص د ةب  فرؤشيةن

  
  ةناي  يتةقيم ةرةوهةگ  فةذةش
  ةردوو دنيايةه  شيةرووذ  ويتةد
  
   و ئاوي  بؤ خاك ةپياو ةسةو كةئ

   مبثنث ناوي  چاك ةدانث و ب  رؤح
  
   منيةرزةس  زاناي  ية، واتةتبيستوةن
   ژين ةحيزان  كةن  مردن ةردانةم
  
  ةالي  الي ة، رؤصةالي ةالي  يةه

  ةناي  سةد ةل  چي  زانةن ةخبؤين
  

  ، رباجيانةكورد و ئاز ةب  راجع
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   ژار و نيشتمانةه
  

   يانةربةب  سؤز كايت ةو زؤر بةدوثش
   گريان  يةصةو زاي ةناص  گومي ةهات
  
  حاصا ةما لةن  خؤشيم ةو ناصةب

  سكاصا  سؤزي  لث بذمي  هثزي
  
  كرد  بنيامن ةل  تةرارةد مةسةب

  كورد  نيشتماين  وا دايكي  ديتم
  
  هارةب  وريةه  كةناصث وةو د  گريةد
  خوار ةر تا بةس ةل ةپؤشيو  شيةر
  
  
  :ژارةه
   شثرزاد و شثران  النكي  يةئ ةداي
   و دلثران ئازا  جثگاي  شتةباو
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  ةدينةالحةتؤ س  يةردةروةپ  ستةد
  ةمينةز  يةشوهر  زيرتةج  مريي

  
   النةردةئ  قوباد و باز و مريي

   رميخانةشا و ك  يسمةشري، دةردةئ
  

   فخانةرةزثذ، ش پة، ل لةهلةموه  لةئاود
   بابان  واندز، پادشايةر  مريي

  
   ئاميزا دين ةل  شتتةردة، ز ليلةخ

   شني  يةكةد  بؤچي  خرنةو ف  خؤشي  جثي
  

  : نيشتمان
  
   بارثنمةن  چؤن  گرميةن  چؤن ةرؤص

   ذژثنمةچاو ن ةدص ب  خوثناوي  چؤن
  

  ةوةخرانةو فةب  مب  نيشتمانثك
  ةوةفاشيستان  سةد ةب  مب  واديل
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   ئيذجتاعيون  سةد ةب  مب  زلوومةم
   روون  راويةد  هيچ  مةبةن  شك  لثيان

  
  
  بث  ارانت  قوويت  من  و رؤزي قرز

  بث  ركانةد  قون ةل  برسي  منداصم
  
   يةجاد ةل  پثخوست ةبكرثت  مةلؤك

   يةداد  خؤيت ةبث ب ةن  تةلثف  تؤش
  
   بپؤشن  قاقوم  ريتانةجنبةر ةل

   ر بنؤشنةجگ  خوثناوي  شةئثو
  
   خؤتان  زماينةبؤ خؤ و ب  شهثصنةن
   بؤتان  گرميةن  ، چؤن خبوثنن  رسةد
  

   رباجيانةئاز ةيةه  خؤشكثكم
   زيندان ةوتؤتةخراتر ك  من ةل
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  زياتر  من ةو لةئ  ر هاتةس ةب  چم  من
  نگؤ خراترةل  كاينةو الدةئ

  
  ةزؤر  ومي  ميةراخ  ر خؤشمةس ةل

  ةدص ناسؤر ةل  جارثك ةب  مةدوو خ
  
  ةم  جايتةبؤ ن  نةدةوصث نةر هةگ
  ةم  صايتةبؤ خ  بث جاو بثننةد
  
  :ژارةه
  

  ربووةب يت  گذم ةسيةب  نيشتمان
  تاكوو ةپياوان  مةدةپثد  ولتةق
  

  ببث  الو چاكي  كوردستان  خاكي
  ببث  پاكي  خوثن  رباجيانةئاز
  
  ئيتتحاد  سيتةد  مبرن  صنيةناي
  مراد  يةكتر بؤ رثگةي ةب  ينةدةد
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   بث بذثژنةشتث دةت ةل  خوثنمان
   بث بنثژنةد  كةجثي ةل  پاكمان

  
   بؤ رزگاريتان  ينةدةوص ئةوثگذا ه

   خودموختاريتان  ستثننيةر دوو دةه
  
   نةدوعا ك  گرينةم ةجووت ةب  شةئثو

   نةخودا ك  رزيةب  گايةبار ةروو ل
  

   سؤز و ناصني ةب ةوةبپاذثن
   ئيستالني  بژي  رخةدا چةور ئةتا د

  
  قزص  شكريةبث ل قةففةر مووةه

  دص  ئاوايت ةب  نةژار بگةتا ه
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  ئوكتؤبر  ئينقاليب
  
  كرد خوا  دروست  ييتدر و گةر قةگةئ
  داةلثن  سيتةد  سةموو كةه  يةر وةب ةل

  
  ةستووةپث ب  لسمثكيةت  تةحيكم ةب
  ةوةئ  كليلي  تةو غري  ئيقدام ةك
  
  ةمةوئةت  يتةو هيمم  تةغري  ويةئ

  ةمةئ  هي  ييةورةو گ  جيهانداري
  
  ةوابوو ةم  وريةتا دةه  مةئاد ةل
  ةالبوو  يتةو هيمم  تةغري  ويةئ

  
  ةهاتوو  پثك  نياز و ئاوايت مووةه
  ةوتووةك  سيتةبووبث د  رچيةه  مايةت

  
  كاةرز ئةر عةس  حوكمي ةتةهيمم  كوذي

  كاةرز ئةربةس  پياوي ةتةهيمم  تةقةف
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   ويةموو شؤذةر هةوبةمةمانث لةز
   ويةهلةپ  سةد ةبوو، ب  كوو كوردستانةو
  
  كرد كاردارةيدا دةپ  ند ناينةوةئ
  زارةت  اريز ةجوورا بةد  واويةت

  
  ) لثنني(النث   كوو شثريةبصند بوو و

   منيةز  لسميةت  بوو كليلي  الي ةل
  
   پاك  صث الويةكرد كؤم ةكؤو  خؤي ةل
   الكةك  زاصم ةل  يدانث خسيتةم ةل

  
  كرد  رميةكردبوو ن  قيةر رةس  ويةئ
  كرد  رميةچ  مژي  صكيةخ  خوثين  ويةئ

  
  فاةور و جةج  دا دذ و داصي  فذثي

  فاةو س  سوصح  باغي  جثي ةل  قانديةچ
  
  ماشا كراةت  كةكوو يةو  سةموو كةه
  برا ةبوون  ما پاكيةن  غيليةب
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  و كار  دا ئيش  سيتةموو دةجارث ه ةب
  ژارةه  باوي ةهار، بوو ب  ما رؤژيةن

  
   نةدةوص ئةدص ه ةوا ب  وانةر ئةگ  صثيةد
   نةدةب  كةو ي  د رووحنةدوس  ميليؤن ةب

  
  رةد ةزصووميا چوونةم  صينثو چا ةل
  رةسةربةس  ينةگ  ققيةرةت  وجيةئ ةب

  
   نةدةن  زوصمي ةرثگا ب ةهلةخؤ س ةل
   نةكةزوصمث د  فعيةد  ديش  زلووميةم ةل

  
   ويةشؤذ  ييةورةگ  كنةل  گييت ةل
   ويةمونز ةصكيةخ  ييةورةواو گةه
  
  رةكارگ  نةكةژنث دةج  موو ساصيةه
  رةس ةل بوو  فعةد  شايان ةو رؤژةل ةك
  

  پذ ئيفتيخار  رگثكيةم ةمرد ب  لينني
  ر كار و بارةس ةدانا ل  ستاليين
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  كار ةكرد  يةكةو پارچةئ  ساكاري ةب
  و نيگار  قشةن ةكرد ل  پذي  ستالني

  
   ويةق  باسك ةردثكةبةن  ستالني

   ويةن  وي  ذوويةل  ر بصندانةس  ريةس
  

  و ئيتتحاد  كيةي  يةريش ةستالين
  و داد  دلةع  يةورچاةس ةستالين

  
  ذةو ش  زوصم  يةريش  بذي  ستالني

  ذةو م  گورگ ةوةپثك  نةكةد  ئاونؤش ةك
  

   زاصمان  ريةكوتث سةد ةستالين
   حاصمان ةي زانث چيةد  ستالني

  
   منيةز رذوويةس  حبوويبةم ةدصةتا عةه

   لينني  نثوت ةشاد و جاويد  روحت
  
  هارةو ن  يلةل ةدنياي ةل  نةتا هةه

  ژارةه  ناگايةبؤ پ  بژي  نيئيستال
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   لةزةغ
  
  ةژاصةچاو ك  يةكورد ةكيژ  يةرث ئةئ
  ةساص ةچارد  نگيةو ش  شؤخ  يةرث ئةئ

  
   كوردان  الوي  كورد و خوثين  تؤ خؤتةئ
  ةواصةكرد ح  ستتةم  چاوي  توركي ةب

  
   مژؤصت  ئاوي  يةدةد  يةم  خوثين ةب

  ؟ةماصةك  يةر نثزةس  بؤچي  بژانگت
  

   و كوصمت  الجانگ  ر ئاگرينةس  رنووي
  ةصاصةدا ش  وانانةوجةن  خوثين ةل

  
  تؤ  بث، دصي  بةو عار  ئثران  بصثي

  ةو ناص  �ناكا ئاه  ئسرييةت  لثي ةك
  
  ؟ةسرةق  زينداين  تةنةچ  ر چاصيةگةم
  ةحاصةلث م  يةئثم  رزگار بووين ةك
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   باصات  ئاوثزاين  زولفت  نايفةت
  ةصياةخ  هاونژادانت  ماينةن

  
   كانتةلثو  نديةق ةب  بردم  روحت

  ةماص ةند وثرانةق ةكورد ب  زاينةد
  
  ر بووةبةزؤر موعت  ئاشقيم  يةباصةق
  ةتاص ةب  مذؤ پثتةئ  وما چاومةق  چ
  
  ةركةزةح  بث چاران  شكيةو ئ  �ئاه ةل
  ةباصةو وةئ  چيدي ةگرةستؤ مةئةو
  
  ةمانةز  سيتةد ةي ين  ر ترستةگةم
  ةتاص ةژين  مةئ ةوةبثنثت  رثتةو
  

  تؤ  سةدةب  بووم  حةفسةو ئ  شثران  كوذي
  ةو الص  نگةل  زمامن  ژارثكمةه
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   كوردستان  باخي  يةگوص ةسوور
  
   نؤجوان  و نازاري ةقونديالن  سريينةن

   كوردسان  باخي  يةگوصةسوور ةچاتر منوون
  

  بيدةموست  وريةكوو جةو ةتينةو ب  شةگ  كوصمت
   كانةكورد  كوو رؤژيةو ةو درثژ  شةر  پرچت

  
   بچووك  يتةموو ميللةه  ژياين  قيةح  ددتةق

   نيشان ةي ين  ، لثي متةد ةكوردستان  ئازادي
  

   يةكةسازد ةتؤ تازةئ ةرتةس ةل  تانگ ةب  دوژمن
   وانةك  مژؤص و برؤي  تريي ةبيست  رينةو قةل

  
  وةخ ةو بةرؤژ و ش ةمن  خيتةب  هيمايل  چاوت
   گران  مةدةب  مةد ةمن  يردةد  ميسايل  نازت

  
  ةگرتوو  ر روويتةزةن ةدثت ةك  تةكةگرجيةئ

   نيشتمان  زعيةبري و ةوةو دثت  كاتةد  دص ژان
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  بثةن  خؤت  هاوخوثين ةك  زاينةد  شةو كيژيةب
   مانةئ  يتةسيةژار بة، ه بگري  ياري ةنابث ب
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  ةكراوةبالو   ن  ند شيعريةچ
   كوردستان  ئاصاي

  
  وثةرناكةوابوو كورد س  پثي  يةسةك وةبث ببينث ئ
  وثةناذ  رمانةس ةل  تةگبةن  ميةوابوو ت  كث بوو پثي

  
  دووةع  بؤ چاوي ةكوو چقصثكةو  مةئاصاك  داري

  وثةر كةجنةر خةبةو  يبةوث رةن  ر دصث خؤشيةه
  

  ژار ةه  كوردي  مژي كرد بؤ خوثن  داري  ئاصام  داري
  وثةد  چي ةصو خؤ  و خاكةوث لةبا داك  بصثن  پثي

  
   بؤ دوژمنان ةيةبرا، سثدار  مةئاصاك  داري

  وثةن  خؤي  ژيين ةوث پثويستةر كةئاسو س ةر لةه
  

  صثةسوورد  نگيةنوثنث و رةد  خؤي  نگيةسثر  يةكةپارچ
  وثةنان  من  ديةكورد مابث ق  تا تنؤكث خوثين

  
  وثةركةس  مةعال ةل  دميوكراسي ةسوور  صث لثمةد  يان

  وثةگثژ  گثژي ةوتوونةك  جيعةورتبيد و مةموست
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   يانةكرد ب  كوردي  خيتةب  ياينةب  يةموژد  يةكةسپي
  وثةش  يةردةما پةيدا بوو نةپ ةكورد  خيتةب  رؤژي

  
  ببث  خؤت  رزقي ةل  صث ئاگاتةد  منيةگ  دوو گوصي

  وثةو ل ةلثر  بژي  پثي  دوژمن  بؤچي  برسي ةك  خؤت
  

  وثةپثد  خؤشت  يينر ژةگ  مةصةق  صث نووكيةد  پثت
  وثةپثشر  قيةرةت  وث بؤ رثيةناك  سةد  من  يريةغ
  
  ةوةورؤكةل  نيشتمان  دايكي  ياين  وزيةس  نگيةر

  وثةن  عومري ةوتووةك  گرييةو ةوزةر سةو س  جوان
  
   مانةو ئاصايةئ ةنؤمليؤن  نامووسي  كانةالو

  وثةمنو ك ةل  تانةو نامووسةئ  بؤ حيفزي  نةبد  گيان
  
  ةيةدص پاك ةتةو ميللةئ  دوژمين  سةر كةه  يبةر

  وثةسرةن  عاتثكةس  يبةوث رةك  وث كؤسيتةژثر ك
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  هاوار و بايز  ث نثوانةقةتةمةد
  :هاوار

  
  بازوو  جنيةر ةب  رثكمةجنبةر  من
  و، ماندووةرؤژ و ش  ذثژمةئ قةئار
  

   هار شوامنةر و بةدارك  زستان
   پامنةس  پايز جوتيار و هاوين

  
  ساتث  ساصثك ةل ةني  مةوةسان
  داتثةن  زوير بث و نامن  ئاغام  كةن

  
  ةگوثي ةل  ، ئاغام غوصامي  يةصقةح

  ةرث و جثيةرموث بةو بفةئ  چي
  

  ةبيستي  گوندم  اليةم ةزؤر جار، ل
  !ةي ين  صاقيةئاغا، ت  زيةناح
  

  :بايز
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   ريةجنبةتؤ ر ةك  نازامن! هاوار
   ريةئازاو ژير و ئيشك  كوذثكي

  
   ذثژيةئ قةئار  رميةو گ  يسارد ةل
   چثژيةئ  شريينيا تاصي ةل

  
   ژاريةو ه  ، رووت ، بؤچيةوايةك
   زؤرداري  سيتةد  يةر گريؤدةگةم
  

   نديةو ب  ديلي ةل ةني  رزگاريت
   نديةرمة؟ تؤ هون وابث بؤچيةك
  

  :هاوار
  

   برات ة، گوث بگر مةكةبايز گيان
   ماندوو بث ئاوات  رثكمةجنبةر  من

  
   صاتةرؤژه ةل  رؤژاوا، چي ةل  چي
   بث و سوبات  زممة، ع فثر كراوم  چي
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   وا مبةرمانذة، ف پث ببثژن  چيم
   هامبةبث وةئ  بصثن  ر چؤينةه
  

  مژثينثةو ئةئ  رمانةف  ينةخاو
  رژثنثةئ  خوثنم  مةكةبؤ ئ  ئيشي

  
  :بايز

  
   ختياريةزؤر ب  زامنةئ! هاوار

   كاري ةكجار بة، ي كردن  ئيش  جثي ةل
  

   مةرهةب  ينثيةتؤ د  ويةز  ئينتاجي
   مةتؤ زؤرو ك ة، لةرامةح  چيةك
  

   كثشيةد  تةمحةتاو زةر هةب ةتؤ ل
   و خؤشي  يفةك ةرا بةسثب ةو لةئ

  
  ةدرؤي  ويةئاوو ز  ينةخاو
  ةصاصث تؤيةح  يةبد  نجةتؤ ر ةك
  

  :هاوار
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  ختيارةب  مبةد  يةك  صثيةئ! بايز
  ارو ئاز  ركةئ ةل  مبةرزگار د  يةك
  
   تكار مبةر خزمةه  يةتاكةبث هةئ
   ژار مبةو ه  ، برسي ذؤمبةجنةر رةه
  
   روا بث حاصمةه  بث تا ماومةئ
   و مناصم  ، خؤم بني  و قووت  ر رووتةه
  
  ئاغابث  ية، برد من  يةوةر كردةه
  وابث ةكار  مةبث، ئةئ  يةتاكةه
  

  :بايز
  

   ختياريةتؤ ب ةميشةه! هاوار
   ئازاري و  ركةئ  دوچاري ةچونك

  
   تكاريةبؤ خزم  ريةجنبةر ةتؤ ك
   ژاريةه  ، بؤچي ند ئيشيةخاو ةك
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   ، وانابث حاصت يةزووكةر ئارةگ
   نابث، ماص و مناصت  و قووت  رووت

  
   پثكرد، زؤر لثكراوي  ستتةه  يةك
   ، ئيتر، تا ماوي ژيةختيار ئةب
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   و كوردستان  رباجيانةئاز  يتةبراي
  

  و دصسؤز  رمةگ خوثن  بولبويل ةخبوثن
  ورؤزةن  هار و جثژينةب  يةشاديان ةل

  
  رچووةسةب  زستاين  رماييةئيتر س

  رچووةد ةكرد، تاز  غم ةدص ب  تؤي  ويةئ
  
  رماةس  خثر چوو تاو و باو باراين ةب
  رماةسةبث ئ  نارثكةو ك ةر گؤشةه ةل

  
  گوص ةوةوتةسكةد  خؤي  وا خاكي  ديسان
  چص رةس ةل  بؤ تؤش ةوةچاكرد  يةجثگ

  
  كا  متةخ  تووشي ةني  جاران  گوصي

  كا  متةهاود  و دووري  ص هيجرانةگ ةل
  

  ةسندةو زانا پةرةروةر پةروةهون
  ةربصندةو وا س  شةدا وا ك شةم ةل
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   سروور و شادمةم  منةزياتر ئ  تؤش ةل
   مادم  پاكي  خاكي  سروود خوثنثكي

  
   بووم  خسري و ديلةي  تا وثستا منيشةه
   بووم  ليلةو ز  مات  ريجتاعئ  نديةب ةل

  
   ژاريةه  فريةب  گرتبووم  وصايت
   باريةپثدا د  متةگبةن  يةكذثو

  
   دمثوكرات  پاكي  صيةكؤم  يةساي ةل
   ئاوات ةب  يومةگ  دصم  ئاوايت ةب

  
   رؤيي  ئاگرادي  بايةشن ةب  مةخ  مژي

   خؤييةربةس  ئاصاي) ةسابالخ(ر ةس ةل
  
  ر كوردةگةتا وثستا ئةه  ئازادي  چ
  سوو بردةيكرد دةرزگاريا د  رثي ةل

  
  سوارث ةهنا هؤزث ياخؤ پؤلةت ةب
  ردودارثةو ب  رثكةجنةشري و خ ةب
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  ةرزةجؤر و ت  مةر بةكار و ه ةهاتةد
  ةرزةل ةدثناي  ر دوبؤيةه  واويةت

  
   وصايت  ر كورديةسةربةوثستا سةئ
   ، دثهايت ، شاري تة، عاشري تةعيةر
  
  رةروةزانا و هون  وايةپثش  يةساي ةل
  رةكسةي ةو گيانباز ةرگةموو پثشمةه
  
  و ورد ةورةو كوذ، گ  و پياو، كچ  ژن
  كورد:  صثنةئاواز د  كةي ةب  رميةخوثنگ ةب

  
   شكثنن فةس  شثري ةبثچو  موويانةه
   رفثنن  ر و دوژمنةهثن  موو دؤستةه
  
   جهيز كراونةت ةسليحةچاتر ئ ةب
   دراون  عليمةت  تةربيةچاتر ت ةب

  
   خودايي ةمذؤ لوتفثكةئ ةخوازةن
   برايي  سيتة، د رباجيانةئاز ةك
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   ستةد ةتةناو  راسيت ةب  ص كورديةگ ةل
   ستةو بثه  ستةربةب  نةئيستعمار بك ةك
  
  ة، ئاگرستان رباجيانةئاز  چ
  ةژيان  شثري  كةو  يبيينةد  ويةئ

  
   فدايني  پاكي  نيشتمان  يةرثگ ةل

   برايني  و داخوازي  سووتثن قنيفا
  
   روومانةبكؤخث رووب ةسا كثيةد
   دوومان ةل  بقؤذثنن  گةس  كةر وةگةم
  

  برابث  ر برا ياريةگ ةميسا ل
  صابثةرد و بةر دةگةخوا را م  الي ةل

  
   خامؤش ةديك  چي ةبةم  بولبول ةرةو
   ذ و خؤشةت  شثعري  من ةو ل  نگةتؤ د ةل

  
   يةختيار كةب ةالنةو دوو گةخودا ئ

   يةژار كةه  مةردةدص ه ةل  داخ  انو  جثي ةب
  



٨٧ 
 

   نگؤكةرهةف
 
  .واو و پاتؤصةك ةكرثتةدةكوصكن  كيةيةپارچ:  تةماو
  . وژمةت ةب  ساردي  باي: ذةذسةس

  . بةبةبث س  گژ دا هاتين ةب:  ئاوذيش
  .وةخ ةشرين: وةخ  غوذذايب

  . دوژمن:  ويةتةن
  .ةپثستاساوين ةب  مثكيةصحةم:  ذونةمثو

  .رةوهةج: حيرب
  . زستان ص مانگيةوةفرانبار هةب:  ديةج

  ).ةمةشةر( زستان  مانگي  منيةسثه:  حوت
  وميسكي  و ئاسكي  چني  توركستان  شيةبةل  ندثكهةصبة، م ستةبةم: تاةخ
  .ةوبانگنا ةب ةيةو ناوچةئ
  ). ندانةرثب( زستان  مانگي  منيةدووه: لوةد
  ).ةلثوةخاك(هارةب  مانگي  لنيةوةه:  لةمةح
  . و زينداين  سپةئ قاچي  زجنريي): ندةپثو(  نةپثو
  . منيةرزة، س وصات: رد و بؤةه

  .دنيا: دنث
  . ، بثنامووس دويت:  ويتةد

  . زينداين قاچي  ستووريةئ  داري:  كؤت
  .باشوو: ةواش

  . ستةرپثدراو، پث رث خراو، پثپةب):  پثخوس(  پثخوست



٨٨ 
 

  
گؤذث و ةد نگةرص گيا ةگةد ة، كةمسؤر يةتري ةل ةرثكةوةگيان:  قاقوم
  .ةنرخةزؤر ب  يةكةپثست
  . و پرت  خرات: ةورد
  . و مات  مگنية، خ ناقايل: زوير

  . ، پارثزگاري ،ئاگاداري نگريةالي:  داشداري
 ةل ةوانةش ةموونةلةوق  مريشك ةنگثو داو كةبصندداه ةل  درثژي  داري:  ليس
  . نيشنةد ريةس
  .جؤرث گؤگرد:  رنيقةز

  . ئاسن  كوتكي:  پيك
  .كووذ  ورازيةه: ژدر

  . صا و چؤرمتةب:  قؤرت
  .ئاصا:  يداخةب

  .فثص: دهؤ
  .ناةپ: ةداصد
  .ةفر، كصثصةب ةويةك: رنوو
  .بثةيدا دةپ  مانةئاخرز ةل ةو فثصباز ةرةمةير وسةس  كيةعبايةد: جاصةد

  . و پيل  شان: باهؤ
  .ئاوردو يةچذ و چيلك: صةژگةه
  .ماص، خانوو: ةيان
  .رةسپ: تاصةم



٨٩ 
 

  . گرنةد ئاسكي  ناوكي ةل ةخؤش بؤن  ، شتثكي مؤشك:  ميسك
 .ةوةدؤزي  ميةماكة،بن يشتمةتثگ: كرد  بنيامن ةل
 

   ديلي  رؤژي ةل  ريةوةبؤ بري
   ژاريةو ه  كزي  ميةد  بؤيادي

  ةمبثن  من  بايت ةل ةوين  يةئ
   واريةكورد  بؤ الو و كچاين

  
  دث  ستيانةدةو  وانةئ  و رؤژيةئ
   ستگاريةر ةب  و ژين  سيتةربةس

   من  پذي  دصي ةل  نةبك  بريثكي
 باريةلثو ب  رديةد ةوةبنةن  تووش


