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نثوةرؤك

  
  ٩  .......  كورتة بةسةرهايت زيرةك

بةسةرهايت زيرةك به قةصةمي 
  ١١  ................................  يخؤ

چةند دثذثك لة سةر تةعريفي 
  ٢٤  ..................  هونةر و موسيقا

  ٢٧  .........................  مةقامةكان
  ٤٢  .................   وري روخسارتنو

  ٤٢  . )دةمسال حةرير(ئاخر زةمانة 
  ٤٣  .....................  ئامان دوكتور

  ٤٤  ............  مينث، ئةوذؤ ئةوذؤئا
  ٤٥  .................  ئامينث چاوي تؤ

  ٤٦  ...................  )١(ئامينث گيان 
  ٤٧  ..................  )٢(گيان  ئامينث

  ٤٨  .......  ئامثنث گيان سوورة گوص
  ٤٨  ........   ئامثنث گيان گوارةكانت

  ٤٩  ..........  )١(ئامينثم سوورة گوص 
  ٤٩  ..........  )٢(ئامينثم سوورة گول 

  ٥٠  .....  ئامينث من دينث بة تؤ دينث
  ٥١  ....................   ئامينث و ئامني
  ٥٢  ......................  ئامني تاقانة
  ٥٣  ..................  ...ئامينث ئةوذؤ

  ٥٤  .................   ئاي شل ئاي شل
  ٥٤  ...............  ئايشيلث نازةنينث

  ٥٦  .........  ئايشيلث ناسكة جواين

  ٥٧  .....  ئؤخةي ئؤخةي لةو باآلية
  ٥٨  .....................  )١(ئةرث بثنة 
  ٥٨  .....................  )٢(ئةرث بثنة 

  ٥٩  ......................  )١(ةرث ناز ئ
  ٦٠  .......................  )٢(ئةرث ناز 

  ٦٠  ...........   ئةرث وةي دة بلث وةي
  ٦٢  ..................  ثبوارئةرث هؤ ر

  ٦٢  ...............)١(ئةرث هؤ لةيلث 
  ٦٣  ..............  )٢(ئةرث هؤ لةيلي 
  ٦٤  ..............   ةرانئةمسةران دولب

  ٦٤  ..............  ئةمسةر يارم جوانة
ئةمسةرث دولبةرث گوارةكةت 

  ٦٥ ................................  زثرة
  ٦٦  ةمسةرث، دولبةرث، هاجةرثئ

  ٦٧  ..............................   ئةمان
  ٦٧  ...........................  ئةي گوص

  ٦٨  .....................   ئةي گوصي من
  ٦٨  .......................  ئةي لة مينا
  ٦٩  ........................  ئةي لةجنة

  ٧٠  ..................   ئةي ناكةم ناكةم
  ٧٠  ..................  ئةي وةي لة گوص

  ٧١  .............  ئةي وةي وةي بارانة
  ٧٢  ..............  ئةي يار... ئةي يار

  ٧٢  .......................  ئثران ئثران
  ٧٣  ..............  ئثران و هةي عثراق
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  ٧٣  ...........   باخةوان خؤم غةريبم
  ٧٥  ....   باخةوان گيان خؤم غةريبم

  ٧٥  ..................  )١(باران بارانة 
  ٧٦  ...................  )٢(باران بارانة 
  ٧٦  ...................  )٣(باران بارانة 

  ٧٧  ................  بارةكةم بةآلصوكة
  ٧٨  ......................   بازي بثريان
  ٧٨  ......................  باغي زةمبيل

  ٧٩  ....................  باغي نازةنينث
  ٧٩  ....................   بانة و مةريوان

  ٨٠  .............................  باوا بث
  ٨١  .........  )دةمساص حةرير(باوابث 
  ٨٢  ...........................   بريندارم

  ٨٢  .........................  بة يادم كة
  ٨٣  ..........  بؤت دةصثم تؤزة تؤزة

  ٨٤  .........   بؤت مردم ناسكة جواين
  ٨٥  ..............  )١(؟  بؤچ منت ناوي

  ٨٦  ................  )٢(بؤچ منت ناوث 
  ٨٦  ................  )٣(بؤچ منت ناوث 

  ٨٧  ........................  )١(بؤم بصث 
  ٨٧  ........................  )٢(بؤم بصي 

  ٨٨  ............  بؤم بصث نةرمة نةرمة
  ٨٩  ........................  زينثبووك 

  ٩٠  ...................  )١(بووك مريةم 
  ٩٠  ...................)٢(بووك مريةم 

  ٩٢  ...........................   بؤي دثنم
  ٩٣  ..............  بة توثي عارةقچني

  ٩٤  .....................  )١(بة تةورات 
  ٩٤  .....................  )٢(بة تةورات 
  ٩٥  .....................  )٣(بة تةوذات 
  ٩٧  ......................  )١(بة ديناري 
  ٩٧  ......................  )٢(بة ديناري 

  ٩٨  ...............................بةردة
  ٩٨  ..................  )١(بةر هةصبثنة 
  ٩٩  ...................  )٢(بةر هةصبثنة 

  ٩٩  ...............................  بةزمة
  ١٠٠  .........................   بة الرت مب

  ١٠١  ....................  )١(بة لةرزانة 
  ١٠١  ....................  )٢(لةرزانة بة 

  ١٠٢  ...............................  بةناز
  ١٠٢  ...........   بةناز بةناز، بةنازي

  ١٠٣  ...............  )١(بةهار هاتةوة 
  ١٠٤  ................  )٢(بةهار هاتةوة 

  ١٠٤  .  )دةوةرة وةرة(بةهارة بةهارة 
  ١٠٥  ........................  يادم كةبة 
  ١٠٦  ...  )١(دوكتور دةوا و دةرمان  بث

  ١٠٧  .  )٢(بث دوكتور دةوا و دةرمان 
  ١٠٨ .....................   پؤلث جواين

  ١٠٨ ...........  خونچةي دصةكةي من
  ١٠٩  ...............................   پةري
  ١١٠  ................   نة با بتبينمپثبكة

  ١١١  ......  پثم گوت دةستم دةستؤكة
  ١١٢  .....................  )١(تؤبة تؤبة 

  ١١٣  ...................  )٢(بة تؤبة تؤ

 ناصةشكثنة /  ٤

  ١١٤  ..........  )چارؤكة سوور(تؤبة 
  ١١٥  ...................   جواين جواين

  ١١٦  .................  ي بانةجواين ال
  ١١٦  ............................  جةلسة
  ١١٨  ............................  جةميلة

  ١١٩ .......................  )١(چارؤكة 
  ١١٩ .......................  )٢(چارؤكة 
  ١٢٠ ......................  )٣(چارؤكة 
  ١٢٠ ......................  )٤(چارؤكث 
  ١٢١  .......................  )٥(چارؤكة 

  ١٢٢  ..............  چاوت جوانة لةيال
  ١٢٣  .  )١(چاو جوان بة قوربانت مب 

  ١٢٤  )٢(چاو جوانث بة قوربانت مب 
  ١٢٤  ..............  چاورةشث تؤمةرؤ
  ١٢٥  ...............  چاوذةشي واوةرة

  ١٢٦  ............  )لةنگةر(چاو كةژاص 
  ١٢٧  .................  !!چةمخاخ لثدة
  ١٢٧  .....................   چةند جواين

  ١٢٩  ........  )١(چي بكةم نيمة چارة 
  ١٢٩  ........  )٢(چي بكةم نيمة چارة 

  ١٣٠  ...............  خاسث تؤ خامني
  ١٣١  ........................   خان باجي

  ١٣١  .....................   خانزادة خان
  ١٣٢  ..................  خامني مةزةدار

  ١٣٢  ............   خرينگي جةواهريان
  ١٣٣  ..................  خؤم بة غوآلمي

  ١٣٤  ........  خؤم لثدةي خؤت لثدةم

  ١٣٥  ............  )١(خونچةي دصةكةم 
  ١٣٥  ...........  )٢(خونچةي دصةكةم 

  ١٣٦  .  )١(خةخمؤر و خوثن شريينم 
  ١٣٦  .  )٢(خةخمؤر و خوثن شريينم 

  ١٣٧  .....................   خةنة بةندان
  ١٣٨  ..........................  دانة دانة

  ١٣٩  .........................  )١(داوةت 
  ١٤٠  .........................  )٢(داوةت 

  ١٤١  ...................داينث تؤ داينث
  ١٤١  .........   دةردت لة من شؤرة ژن

  ١٤٢  ...........  )١(دصةكةي وةر گرمت 
  ١٤٣  ............  )٢(دصةكةي وةرگرمت 

  ١٤٣  ................  )١(دوگمةت داخة 
  ١٤٤  ................  )٢(دوگمةت داخة 

  ١٤٥  .........................  دووبةدوو
  ١٤٥  .........................  دة تثي كة

  ١٤٦  ........  دةة سةر ناصةشكثنث
  ١٤٧  ...  دةردت لة من ذةش ئةمسةر

  ١٤٨  ..........  دةردي بث دةرمانة دص
  ١٤٨  ....  ) ئاي الچن(دةمساص حةرير 

  ١٥٠  ..........................  دةاللؤلؤ
  ١٥١  ...   دةنگ دث لة بةر موورةكةي

  ١٥١  ...  )١(دةنگ دث لة شيالنةكةي 
  ١٥٢  ..  )٢(دةنگ دث لة شيالنةكةي 

  ١٥٣  .....................  دةنگيان ناية
  ١٥٤  .......................   دةورة گؤمل
  ١٥٥  ......................   دين دين دين
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  ١٥٥  .............  )١(دينث مةرؤ دينث 
  ١٥٦  ............  )٢(دينث مةرؤ دثين 

  ١٥٧  ......................   دثوانة بووم
  ١٥٧  .....  ) الي الي(راستةي خيابان 

  ١٥٨  ...................   راسيت راسيت
  ١٥٩  .............................  ذةزية

  ١٦١  .................  )١(رثبوار رثبوار 
  ١٦١  ..............  )٢(رثبوار و رثبوار 

  ١٦٢  ............................  )١(زارا 
  ١٦٣  ............................  )٢(زارا 
  ١٦٣  ...........................  )٣(زارا 

  ١٦٤  ........  )١(زاوا لة بووكي مةدة 
  ١٦٥  ........  )٢(بووكث مةدة  زاوا لة

  ١٦٦  ........  )٣(زاوا لة بووكث مةدة 
  ١٦٦  ................  وةي وةرة باوامن

  ١٦٧  ..............................   ساقي
  ١٦٨  .......................  )١(سةبري 
  ١٦٩  .......................  )٢(سةبري 
  ١٧٠........................  )٣(سةبري 

  ١٧٠..................... )١(سةوزةصث 
  ١٧١  ....................  )٢(سةوزةصث 
  ١٧١  ....................  )٣(سةوزةصث 

  ١٧٢  ...................   سيلةي قةبران
  ١٧٢  ...................   سثو پثگةيشت
  ١٧٣  ..................  سثوة السوورة
  ١٧٤  ...................  شايي دةگةذث

  ١٧٤  .................سؤيبة باآل بةرز

  ١٧٥  .......... شايي دةگةرث ئامؤزا
  ١٧٥  .............................  شلثرة
  ١٧٥  ...............................  شنؤ

  ١٧٦  .........................  )١(شؤذث 
  ١٧٨  ........................  )٢(شؤذث 
  ١٧٩  ............................  شوفثر

  ١٨٠ .....................  )١(شةدة الر 
  ١٨١  .....................  )٢(شةدة الر 

  ١٨١  ............  )١(شةمامة و شلثرة 
  ١٨٢  ...........  )٢(شةمامة و شلثرة 

  ١٨٣  .....................  شةماص وةرة
  ١٨٣  .....................   شريين گيان

  ١٨٤  ...  شريين و شريين و شةمامة
  ١٨٥  ......  )١(، چاوةكةم  عةمرةكةم

  ١٨٦  ........  )٢(عةمرةكةم چاوةكةم 
  ١٨٦  ..................   عةمرةكةم فامت

  ١٨٧  ..........................  فامتؤكث
  ١٨٨  .................  )١(قاسپةي كةو 
  ١٨٨  .................  )٢(قاسپةي كةو 

  ١٨٩  ..............  . قةت نةمري ياري
  ١٩٠  .....................  قةآلي هةولثر

  ١٩٠  ...........  كاروانة هةي كاروانة
  ١٩٢  .................  كاروانة كاروانة
  ١٩٣  .................  كاصث هةي ليمؤ

  ١٩٣  ...............   كاين و سةر كاين
  ١٩٤ ......................  كاوةي دلثر
  ١٩٥  ..................  )١(كراس رةش 
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  ١٩٥  ..................  )٢(كراس رةش 
  ١٩٦  ..................  )٣(كراس ذةش 

  ١٩٧  .......................... كرماشان
  ١٩٧  .......  كورة مةكة هةتيوة مةكة

  ١٩٨  ...................  كؤصوانة سوور
  ١٩٩  .......  كؤصوانةي بؤ گرث دةدةم

  ٢٠٠  .......  )١(كوثستانان خاص خاص 
  ٢٠٠  ......  )٢(كوثستانان خاص خاص 
  ٢٠١ ......  )٣(كوثستانان خاص خاص 

  ٢٠٢  ............  )١(كةتانة و كةتانة 
  ٢٠٢  ............  )٢(كةتانة و كةتانة 
  ٢٠٣  ............  )٣(كةتانة و كةتانة 

  ٢٠٤  ................  )١(كةژ و كةژاصث 
  ٢٠٥  ................  )٢(كةژ و كةژاصث 

  ٢٠٦  .............................   كةومل
  ٢٠٧  ........................  )١(كةويار 
  ٢٠٨  ........................  )٢(كةويار 
  ٢٠٨  .......................  )٣(كةويار 

  ٢٠٩  ....  )١(كيژان دةچنة مثر گؤآلن 
  ٢١٠ ....  )٢(كيژان دةچنة مثر گؤآلن 
  ٢١٢  ........   كثژي كوردستان زةمني

  ٢١٣  ...........  )١(كيژة مةرؤ جواين 
  ٢١٣  ..........  )٢(كيژة مةرؤ جواين 

  ٢١٤  ..................   گوصي خوثناوي
  ٢١٤  ..................  گةرد و گةردانة
  ٢١٥  ...................  گةردة و گةردة

  ٢١٦  .....................  )١(گةوهةرث 

  ٢١٧  .....................  )٢(گةوهةرث 
  ٢١٨  ............................  )١(الدة 
  ٢١٩  ............................  )٢(ة الد

  ٢١٩  ..............  )١(اللة بة دةستان 
  ٢٢٠  ..............  )٢(اللة بة دةستان 

  ٢٢٠  .............  ك النكؤصثالنك الن
  ٢٢١  ...........................  النكؤصث

  ٢٢٢  ...............  )١(النةوالنت كةم 
  ٢٢٢  .............  )٢(النة و النت كةم 

  ٢٢٣  ........  )١(الي الي سوورة گوص 
  ٢٢٤  ........  )٢(الي الي سوورة گوص 

  ٢٢٥  ........  )٣(الي سوورة گول الي 
  ٢٢٥  ...........................  الي الية
  ٢٢٦  ............................  اليلؤنة

  ٢٢٦  ........  )١(ةم الية اليةت بؤ دةك
  ٢٢٧  ........  )٢(الية اليةت بؤ دةكةم 

  ٢٢٨  ........................  )١(لؤركث 
  ٢٢٩  ........................  )٢(لؤركث 

  ٢٣٠  .........  لةبةر بثري بانةمةذث
  ٢٣٠  ..........................  دا لة پثي
  ٢٣١  ...........................  لةرزانة
  ٢٣٢  ........................  )١(لةنگةر 
  ٢٣٣ .......................  )٢(لةنگةر 

  ٢٣٤  .  )هةي لةيلث(دا  لةنثو سابآلخ
  ٢٣٤  ......  لةو سةرة دةنگي ساز دث

  ٢٣٥  .....................  لةيال هث هث
  ٢٣٦  .................  لثم زيزة بثوةفا
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  ٢٣٧  ......  )١(لثم زيزة چاو كةژاصم 
  ٢٣٨  ......  )٢(لثم زيزة چاو كةژامل 

) تامنياري نثو دةبس(لثم زيزة 
  ....................................  ٢٣٨  

  ٢٣٩  ............  ماصي بامب نةسرينة
  ٢٤٠  ...............  )١(مريةم بؤكاين 

  ٢٤٠  ...............  )٢(ين مريةم بؤكا
  ٢٤١  ...................   مةستم مةستم

  ٢٤١  ..........................  مةلةرزة
  ٢٤٢  ................  مةلةرز مةلةرزة
  ٢٤٣  ..................   مةناصة بولبول

  ٢٤٣  ..  )١(نارنج لة گةص هةرمث بث 
  ٢٤٥  ..  )٢(ث نارنج لة گةص هةرمث ب

  ٢٤٧  .........  )١(نازامن لة كث پرسم 
  ٢٤٨  .........  )٢(نازامن لة كث پرسم 

  ٢٤٨  .......  )٣(؟  زامن لة كث پرسمنا
  ٢٤٩  ...............  )١(نازدارو نازدار 

  ٢٥٠  ..............  )٢(نازدار و نازدار 
  ٢٥٠  .............  )٣(نازدار و نازدار 

  ٢٥١  ....................  )١(نامدوثين 
  ٢٥٢  ....................  )٢(نامدوثين 
  ٢٥٣  ....................  )٣(نامدوثين 
  ٢٥٤  ....................  )٤(نامدوثين 

  ٢٥٤  ......   نةسيحةت بث بؤ دصداري
  ٢٥٥  ................  )١(ةمام نةمامة ن

  ٢٥٥  ................  )٢(نةمام نةمامة 
  ٢٥٦  ................)٣(نةمام نةمامة 

  ٢٥٦  .............  ديوة ديوة و نةم منة
  ٢٥٧  ..........................  )١(نيزام 
  ٢٥٨  ..........................  )٢(نيزام 
  ٢٥٩  ..........................  )٣(نيزام 

  ٢٦٠ ............................نةورؤز
  ٢٦٠ ......................  ية لةماص ين

  ٢٦١  .......................  )١(وا مةكة 
  ٢٦٢  .......................  )٢(وا مةكة 

سيلةي (  وةرگةذث ئاوثزانت مب
  ٢٦٣  ...........................  )قةبران

  ٢٦٤  ..........   وةرگةذث باآلت ببينم
  ٢٦٥  .................  )١(وةرة قوربان 
  ٢٦٥  ................  )٢(وةرة قوربان 
  ٢٦٦  ................  )٣(وةرة قوربان 

  ٢٦٦  ...  )١(وةرة وةرة بةر پةجنةرة 
  ٢٦٧  ..  )٢(وةرة وةرة بةر پةجنةوة 

  ٢٦٧  )١(رباصم شينةوةك قومري سة
)٢(وةك قومري سةرباصم شينة

  .....................................  ٢٦٨  
  ٢٦٨  .......  و واي لة كث؟ وةي لة من

)پةرچةم خةياتة(هات بة لةجنة 
  .....................................  ٢٦٩  

  ٢٧٠  ............................  هاتةوة
  ٢٧١  ..........  )١(هؤ كاكي جووتيار 

  ٢٧١  ............  )٢( جووتيارهؤ كاكي 
  ٢٧٢  ....  هؤ لةيل و لةيل و لةيالنة

  ٢٧٣  .........................  هؤ لةيلث
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  ٢٧٤  ......................   هؤ نازةنني
  ٢٧٤  ...........  )١(هةر تؤم دةوث تؤ 
  ٢٧٥  ...........  )٢(هةر تؤم دةوث تؤ 

  ٢٧٦  ...........................  هةرواية
  ٢٧٦  ............................  هةالمة

  ٢٧٧  .....  )١(هةم نارنج و هةم بثية 
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  ٩/ ناصةشكثنة

  
  هايت زيرةككورتة بةسةر

ي ١٣٠٠ي زايـين بةرابـةر بـة    ١٩٢١لـة ساصـي   .يـة  آلكوذي عةبدوص حةسةن
  . هةتاوي لةدايك بووة ناز ناوي زيرةكة

ية دواي زيرةك زؤر نـةژيا و مـرد  هـةر لـة زوةوة      ) ئامينة(دايكيان ناوي 
م آلبـة , ثتـة ئةسـتؤي   و رةجني  بةخثوكردين دايكـي ئةكةو  ثباوكي  ئةمر
يـش دةربةدةرئـةبث و   ) حةسـةن (چآ  دايكي شوو ئةكا تـةوة      نا هثندةي پث
ساصيدا دووبارة ئةگةذثتةوة دثي هةرمثلة الي خانـان و ئـةبث   ١٢لةتةمةين 
. و ئةذوا بةرةو غةرييب ث ئةگرص پاش ماوةيثك سةري خؤي هة. بةمةيتةر 

لي سةري خانـان ئةداتـةوة   پاش گةذان و سوذانثكي زؤر ئةو جار بة جةحث
ئةكات كة پياوةكاين تري ئاغا  ئةبث بة يةك  تفةنگچي ئاغا و زؤر ئيشي وا

تا رؤژثك بري ئةكاتـةوة و  , خةلكي زؤريان خؤش ئةويست . پيان نةكراوة 
تفةنگةكةي ئةداتةوة بة ئاغـا و روو دةكاتـةوة كاسـيب و ئةبثتـة شـاگرد      

بة ماشثن ئةدات ) سةقز و بانة( م لةبةخيت ذةشي ئةو لةبةيينآلبة, شؤفري
لة كوذة جةحثصةكةي مةمحود نارنج كة خةصـكي دثـي قوذةدةرةيـةو كـورة     

يش لةترسان هةصدثت ديسان وثص وسةرگةردان  ياص بة ياص  ئةمرث و حةسةن
دث بة دث تا ئةجمارةيان پةنا دثنثت بؤ عثراق و شار بةشار تائةگاتة بةغدا 

ش دةكات و بةدةم ئيشةوة گؤراين ئةصث و و لة ميواخنانةي مشال الكبري ئي
  .خةصكيش دةنگيان زؤرپث خؤش ئةبث و يارمةيت ئةدةن 

زايين بةهؤي كـاك نةشـئةت عةبدولـذمحان وكـاك حةمـةي      ١٩٥٣سايل  
دةروثش كةرمي وقوتابيةكي ئثسك سـوك و بةيارمـةيت داين كـاك عـادص     

ينار دايـان  د٦عرفان  لةئيستگةي راديؤيي عثراق بةشي كوردي دا مانگث بة 
           .              كة لة مانگ دا چوار بةرنامةي گؤراين هةبوو,مةزراند 

پاش شؤذش گةذايـةوة ئـةوديو   ١٩٥٨ي مانگي گةالوثژي ساصي ١٤لةرورژي 
هؤيةكةشي  ئةوة بوو لة ساصي تاج گـوزاري مـةليك فةيسـةص ي دووةم و    

                                  :گؤراين بةسةر دا هةصگوتبوون وئةصث ) حوسثن(مةليك 
  دة لثدةن لثدةن لة تةپصي شادومـــــــــاين
  ئةواتة تةوجيان كرد حوسثن و فةيسةص الساين

واي ئةزاين كة لةسةرئةو گؤراين گوتنةي بـة دواي دا ئةگـةذثن و بةنـدي    
  ! ئةكةن

 ناصةشكثنة /  ١٠

) ساكار(و ) ئارةزوو(ميديا زةندي هثناوة و دوو كچي بةناوي ١٩٥٨لة ساصي
  .ةية ه
ئاخريةكةيان رابيعةخامنة كة خةصكي سةقزة و ئثستا شووي  هثناوة ژين٣٦ 

بووة كة شريتثكي هةية و ) زثنث(خؤشةويستترين ژنيشي ناوي . كردوةتةوة
ية ) زثنث(گرت بزانن لةتاوي) سيلم (ئةصث ئةگةر هات ومن مردم يان ئازاري 

شـيةكةي دا  ميدياي زةنـدي ورابيعـة خـامن هـةردووكيان لـةكايت نةخؤ     . 
  . زيرةكيان بةجث نةهثشت وبةاليةوة بوون 

ي زاييين جيهـاين  ٢٦/٦/١٩٧٢ي هةتاوي بةرابةر بة ١٣٥١لةپووشپةذي ساصي
ئثمةي بةجث هثشت و رووي كردة جيهاين ئاسوودةگي وبث غةم و رةنج و بث 

  . ئازارو دةردةسةري 
  .خواي لث خؤش بثت

  



  ١١/ ناصةشكثنة

  بةسةرهايت زيرةك به قةصةمي خؤي
  ةوةخؤي زماين ةل كةزير نةسةح رهايتةسةب
ـ ة،ئةكراو دا، ديـاري ةيةذةند الپةچ مةل ةك ةيةند وشةچ مةئ ـ  وثتةم  ةببثت

ـ  ةوار، بةخوثند براي ر بؤ تؤيةه كة، ن تثكةسيحةن هؤي موو ةصكوو بـؤ ه
ـ  هؤي ةببثتةكورد، ك كيةبراي ـ  يةوةئ ـ  ةك ـ  ةل ـ ةو رووبك نةالد ةخراپ ، ةن
دنيـا و   ة،لةيةه شرييين ثكيرةو ب ةشوثن ةل ية، چاكةچاك ة،چونكةچاك
  ...!ةدواي ةل يةخراپ شةتدا، خراپةقيام

  
   پاكم خوثن ، كوردي بؤكامن صكيةخ

   داكم خاتو ئامني ةينةحوس برام
  بدوصآلةع و باوكم ةنةسةح ناوم

   كاكم ةمين و كاك ةساراي خوشكم
  كرد كؤچي بوو بامب تةقودر سيتةد

  و برد سةد ةكرد زوو ب مثردي دايكم
   قوذ گرت ةب يةئثم ماصي ةو جؤرةب

  ، مانگا مرد يگوتة، د فرؤشتةد بزين
  ر كردةدةربةوا د و برامي خوشك

  ر كردةبةخ لثمان بؤكاين صكيةخ
  رهثناةد بن ةل ماصي يةبناغ
  ركردةد مثرد گشتماين ةب تةبارةس
  ةلةمةع ةب ، بووم بووم ةنؤ ساص  شتةه
  ةلةمكرد پةكاركردنا زؤر ئ ةل
  و شارةشار بؤ ئ مةلو دث، ةدث بؤ ئ مةل
  ةلةو هةئ ةومتةك سيةر بثكةبةل

  كرد ئاوا كارم ةساص ةتا يازد
  كرد بثگارم من نةمت شةش مانگي
  رفاند بوو، كچثكي ةورةگ مةبراك

  كرد ردث و شارمةتار كرد، ه منيشيةئ
  قزةس ةكرد رووم آلمتة، ه تار بووم

  حافز ةاليةم چاوساغي ةبووم
   نو بوختا توانج ةال بةم ال چةم
  دز ةب كرديشمي ئامانج جيايت ةل

 ناصةشكثنة /  ١٢

   چيةقاو ةب بووم ةساص ةدوازد ةل
   چي مةناو ةل كوثر و من ةئيتر ل

  رؤژ تا ئثوارث شايي ةق سثزدةح
   چي مةو داوةل و منةو ريسةل ئيدي

  كردبوو نثو يدامةپ ةساص ةسثزد ةل
  خثو ةبكا ب سث منةك ويستةمدةن

  لثو ريةبؤر بوو س ةورد ةورد چون
  نثو ةنثو ب رؤمي ةساص ةچوارد ةل

  كثو ةكرد رووم و باش ئاوايي ةل پشت
  ديوةرخةكوو فةو غروور بووم ةچونك

  ةو شارةل و رؤژثك ةدثي مةل رؤژثك
  و بث خثو ةبث الن ة، بث جثگ بث شوثن

   و چاكي خراپي پرسيةد مةن هيچ
   و ناپاكي پاكي زاينةد مةن هيچ

   چاالكي ةخوارد زؤر بةد مثكمةژ
   الكيةو ك ، الش وتةكةد لثم مثكةژ
  رةس ةهات فكرم ةساص ةپانزد ةل

  رةبةكرد جلم ةوةرازاند خؤم
  ييوةو پثگ نجةگ كوذثكم مگوتةد

  رةدةه ةب مةبد خؤم نابث عومري
  ؟ كامنةكوا برا؟ كوا خوشك مگوتةد
  ؟ بؤكامن و خاكي نةتةكوا و يةئ

   كامنةو كوا خزم كوانث جريان
  ؟ نيشتمامن ةل ر بوومةدةربةبؤ د
  و دوو دوو كةي كة، يةوةدين موومةه
  خوو گرتةن يان لثم زانيم يان خراپةب

  نثو جوو ةمةوا بوو رووبكةك گومت
  رچووةد ستةدةل پاك دمييةق دؤسيت
   رييبةغ ةومتةروا كةه ةدووبار

   بييبةبث ت ةل ومتةكةد خؤشةن
   رمانةواو دةبث دوكتؤر و بثد ةب

   جييبةبوو عةن بووم سةبثك ةچونك



  ١٣/ ناصةشكثنة

  صآل بثةرةب ة، كةورةگ كث بثةي
  چابث ةتةمحةلث دث و ز مين كةو
  بث واي محيةبثر سث دايكيةر كةه
  وثص و ريسوا بث ةجؤر مةبث بةد
  قاندةت مةركةند دةچ ةساص ةشازد ةل
  شكاند رمةند سةكرد، چ دزمي ةندةچ
  زامدار كرد ندمةمسدا، چةند كةچ ةل
  رووخاند مة، گوثسوان بذي ند ماصمةچ
   تووتنچي ةب ومدا بوةراغةم ةل

   قاچاقچي ةب ورثز بوومةت ةرؤيشتم
  !؟ چي وي الي مردن گريام ةك وثكةش

   مچيةدار و ق ةب دام تا رؤژ لثيان
   تؤ چي گوت يةن سةك ةساص تا بيستةه
   چي يةكوو نةو رووت دام ريانةب ةر كةه
   چي» نادةق«، شاگرد ةبووم» ورثزةت« ةل
   رچيةو پ رچيةه كث بوو، پاك فيقمةر
   قذان و پثنج ند؟ بيستةچ قمةؤژث حر

   نان ةدا بةد سيغار، چيم ةب مةبد چي
   بؤ كرث خان بوو، چيم بؤ ليباس چيم

   كانةراند، موسوصمانةمگوزةئاوا د
  و گثذ لةش كاركرد ببووم مةندةوةئ

  شؤفثر ، شاگرديةب ر، بوومةدةهامت
   ستاند باجةد شمة، نةدا خاوةد مةن

   جگارا قوصنچكي نزصمةماص و م
  و چوار بيست ةب بووم دي ندمةپ ةندةچ

  و بث عار رمة، بث ش قص بوومةباز بث ع
  و بؤ كار بؤ ئيش تاران ةكرد رووم
  د هاوارةهاوار س ةجؤر مةب يةتاك
   تاران ةيشتمةر گةو بثد سةبثك
   فر و بارانةند بة، چ وخنووينةند شةچ
   و بث نان و بثكار، بث پوول ئيوسةم

   خووزستان وةرةكوتا ب ئينجا خؤم

 ناصةشكثنة /  ١٤

  » سجد سلثمانةم«و » هوازةئ« ةچووم
  » ئابادان« و شاري» هرةش مةخوذذ«تا 
   وتةكةن ستةد كارم ذامةگ ةندةر چةه
   وتةن يتةشريك ةن ةكارخان ةل ةن
  »سراةب«بؤ  دزي ةب ةوةذميةو پةش
  كراةئ وث زؤر زوصمةل ةختةو وةئ
  كوژراةد سةو بثك ريبةغ ةندةچ
  كراةن بؤ كارم ترسان ةل منيشةئ

   ئثران ةوةبچم ةوا چاك ومت
   گريان ةدص پذ ل و دوا هامتةرةب
  » جيدخانةم« چؤمي ةهامت ةرةكسةي

  » مووساليانةرةق« ةبرا ل الي ةهامت
  برا الي ةهامت ئاوات ةدص پذ ل

  صكا چراةه بؤم باش تا براژين
   جوامن ، برازاي برا و براژن

   بث نامن منةند، ئةمةوصةد وانةئ
   دا و دژ و عاجز بوومةوصةند هةرچةه
   ميز بوومةو ت پاك صآل الوثكيةو

  »ةكوصكن« واهات ويت براژمن
  ةسپثونةند ئةچ ويت برازاش
  كاردار ة، ببووم ريانةنؤك ةبووم

  رؤژ بار و كار ة، ب و ئثشكچي ةشةب
  ةكز مةبراك ذا روانيمةرةس

  ةدز»  نةسةح« ةك وتبووي براژمن
   رمةكاريگ ، منةبرال وت پثم

   رمةكوو سپة، و مةكةكار د بؤ تؤ
  دخووةب پياوي ةل تةعنةد لةمما سةئ

  بوو تةسف زؤر ژن مةبراك ةچونك
   نةمت چل ةتة، بووةندةچ مةكةقةه
  » نةبؤگ« ومت لث كرد پثي داوام ةك
   نةش ةو ب داس ةب لثدام هاين ةك

   نةك تةپارچ ةپارچ مةگاص بد ويت



  ١٥/ ناصةشكثنة

   صگرتةه روحم ةل ستمةد ئيتر من
   گرت مةو، قور قورچكلثدا  پثكمةش

  كرد هاواريان ةك برازا و براژن
  كرد ميانةبچةلة، ك ، هاتنةژاندرم
  » خان وثنس« مةورةگ ةكةدثي ئاغاي

   محوودخانةو م ة، خان خؤي برا و كوذي
  ةراتةوا ه ، بؤچةمين كاك وتيان
  !ةبرات نةسة؟ ح يتةناك يبةتو ع
  » بؤكان«بؤ  ند هامتةس خؤم قيةجا ح
   خان ةباو رزيةب» زقةس« ةوةهامت
   ئيمان ةحاجيث ب شاگردي ةب بووم

   زؤر گريفان خسيةماعكار، شةت ويشةئ
   مانگان وتةح شةو، تا شةئ ماشثين ةل
   زمانةستة، شوفثر ب شاگرد بووم منةئ
   بوو وثستان مانةرؤژ ن ةو و بةش ةب

   دارستان رثگاي مانةكار و پيش
   صوانةبوو، تاصوو، يا گ»مازوو« بارمان

   ئينسان ربارمانةس» ةپثست«و»زؤةگ« يا
   وانةش وية، بث خ كاروان ةجؤر مةب

   خان يلةو ك ر بوو، پثچةتةخ ةدامي
  ةبان يةكةنثو شار ةچوين رؤژثك
  ةكوذان رچووينةد وتةكةن ستةد بارمان

  »تصووةبةس« ر دثيةب ةيشتنةتا گ
  جوو كةترسا و ةل ةشوفثر پاذاو

  بوو»  ندمةك ئاغ« ند خانةچ كةو منيشةئ
  رچووةد ستمةد ةرؤژگار ل زايةق

  دخووةپياوث ب هي ئثستا شؤفثرم
  بووةبار ن حاجي» ةبان« ةل بصثم چؤن

   د خانةمحة، ئ المةيدا بو، سةپ سوارثك
   كوردان ذپؤشيةبوو ت» ةلوةب« ئاغاي

   مانةقار يةوثن زنةم پياوثكي
   خؤيان دايب ةكرد ب سآلوثكي

 ناصةشكثنة /  ١٦

  « روانةس«و » ةمنيةئ« ستانةه ريةب ةل
   كانةو مسافري ةئثم ةكرد رووي
   كانةكوذ ؟ بؤچي بث بارن گوويت
   خان يلةك ةهاتن خاصي ةب بؤچي
  ةبان بثباري ةگثذاو بؤمان

  ةئاغا گيان حاج يةكةي» لؤري« شةمةئ
  ةرموو پذتاو كوذانةف ستووريةد

  ةدارستان مةل دار ببذن يةداد
  رةفةند نةچ هاتن دان نگةد دواي ةل

  رةك الكيةك كةو بذيةد يانةكؤلك
  ةند كوذ و كچةحثص چةند جةند پياو، چةچ

  »ةقرووچ« كن ةل بؤ لث داين باريان
  سرةع ةوتينةبار لثنا ك هثندمان
  درةغ زؤر زؤر بوو، كردبوومان بارمان

   يناآلنةئ»  كةكؤم« وتنيةركةس كةي ةب
   خان يلةتا كةه ر شانةس ةل كوتكم

  »ةرةدةقؤذ«تا  هاتني پرسي ةب
  ةرةخسة، مةوو، بووينب خراپ ماشثن

   ميوان ةب بووين ةك ةرةدةقؤذ ةل
   وانةپاص ةب خوارد بووين و چامان نان
   رفان لثدا و ماشثنمان نديلمانةه

   هان ةهان ةوتةبوو ك بث بثرتين چون
   وتةيا ح المةز شتة، ه بوون مسافرمان

  ؟ وتةك كمانةپ بؤچي جارث وتيان ةب
   وتةرچةس بنةم هيچ ويت شؤفثرمان

   وتةن نث با زوو بكرينةبد صمانپوو
   وتةوا خ ماشثن ةنيي بثرتين چوون
   وتةبث شة، سارد ئةكةرؤژ م فكري

  » ئايچي«تاكوو ةه هاتني تةمحةز ةب
   چيةقاو كرد كاكي شؤفري بانگي

   چية، الد ذؤيةئ بث پووصني ةوةئ
  ! چي من ةب ، برام جوابا ويت ةل



  ١٧/ ناصةشكثنة

  ةباحةلث مةئاغا گ پووص بؤ حاجي
  ةماحةو زؤر پذ ت خراپ پياوث چون
  ةالحة، ف كارچي يةخراپ ةل دامي

   ر ناچاريةب ةو ل ر بث پووصيةبةل
   تا شاري نةستؤ بيبةپاص ةب

   زؤرداري ةزؤر ب كردين كيانةكؤم
   شاري ةهثناو هاتين ماشثنمان

  »ةميوورزادةت«ماص  لثژي ةيشتينةگ
  ةجاد ةستا لةو بث بثرتين ماشثن

   گرترا شؤفري ناچار ما، ماشثين
  و برد ستةد ةوتةك يتةبث تاق ةب

  ةماشثن ةمةئ نثو چي ةل گوويت
  ةبثن ، زوو بثرتينةوةنثوش»  نةسةح«

   جاران ربايبةئ ماصي ةكرد رووم
   بوو گريفان بوو خاصيةپثن پووصم
   ماوين بث بثرتين خان حاجي گومت

   ئاوا داماوين شةر كوو رؤژيةو
  ةمدوثنة، بذؤ م رموويةف خان حاجي
  ةبثن ، دوو بثرتينةو ديوةبچؤ ل

  ة؟ دوو شيشةندةهثنا چ بثرتينم
  ةريش ةي حاجي مةبوو ئ ماحةتةب» خوا«

  ةدوو بتر ةمةئ خان حاجي گومت
  ةليتر ة، دوو نيو پثوي ر يبةگةئ

   ماشثنمان ةييمةهثناو گ بثرتينم
   كانة، موسافري بوون موو، رؤييةه

   زؤر جوان ناو، الوثكي»محوودةم«كوذث 
   مان يتةشاگرد بؤ يارم كةو ويشةئ

   قوربان ةب ةرةو ويت برامي
   بؤ دوخان ةلثخوذ ة، خان ستووريةد

   خان حاجي كثبوو؟ پياوي برامي
   ئامان خيلمةذؤ دةوا م گويت
   لةحتةبوو مةن هيچ مانةكةشوفثر

 ناصةشكثنة /  ١٨

   لةپ ةلةپ صسابوو، كرديةه رقي
  ةخان حاجي مةكا؟ ئة، بؤ؟ وا ئ ويت

  ةئامسان ماية، تةگرتوو رزيةئ
   ريةفةس يةبوو كاف ةخانةقاو
   ريةمشت ةب ژوورث بووم ةچووم من
   ريةس ةخستبوو باش مةكؤلك ةندةرچةه
   ريةتةخ دصمدا بوو، ماشثن ةل
  مار كوو ژاريةخوارد، و كمانةند چايةچ
  و هار شثت ، ببووين ماشثن جنيةر ةل

  ةدثوان ة، ئثمةئاسوود مةعال
  ةخان دميةو قةبوو ئ ختةدبةب ةندةچ

   ر ركابةس ةچوبوو»محوودةم« يةكةكوذ
  » تيكاب« يةكةو شار»  ساحيب«ر، ةرابةب

   و چاالك ، زؤر چست رمانةف پشت ةچووم
   وا، ماندوو و هيالك ةتةمحةز مةئا ب
  ةندةچ متةمحةخودا ز يبةيا ر

  ةندةبوو د السة، خ ذؤييةد ماشثن
  ةندةپ مةئ ةومتةك ةوعةن مةب منةئ

  ةندة، يا ك راسيت ديةد يةن چاوم
  وخوارةرةس ور و، رؤييةپذ د ماشثن

  بووغار گرت صيةه حالنةك مايين كةو
  مما زؤر ناچارةگرتبوو ئ رمامنةف

  ببوو سوار ، پشووم بووم ناشي ةچونك
  ةميوورزادةو تةئ حاجي ديواري
  !پثدا، دا ر، لؤرميةسپ ةب كردم

  ةجاد ستمةد شيو بوو، بن مةوالكةئ
  الدا ةب ومتةك شؤكامةپ ةچونك

  »فاةمست« ةل ةك ر بوومةبةخبث  من
  فاةج بوو، كثشابووي» محوودةم« كوذي
  ةماشثن مةبوو ئا ئةوا ن بؤ من

  ةتا پشتثنةه ةوةي بذي ي»ةمچ«
  ةالو شريين چ نجةگ فا چةمست



  ١٩/ ناصةشكثنة

  ةداو مةئ ة، خستي ردوونةگ يةگريؤد
  بوو ئاوا پذ خوثن حاجي ماعيةت

  ةبذاو ةمچ گيةزيند يةريش
   انزگريةد جوانث ساحيب چ وانةج

   بوو وثران شكا، و ماصي باب پشيت
   بريان كةو رؤ رؤ دايك ةب»  نكةن«
   قوذپثوان ةوتنةك ورد و درشت ةب
  ديوةخثر ن جواين ناكام ي»فاةمست«

  ، سوتاوو برژيو دنيا رؤيي ةوا ل
  صآلةئينش زدانةبث ي خؤش خودا لثي

  »الموصآلةك« ةبوو بةتيا ن تامةخ
  وتؤپي رثوي كةمردوو و ةكرد ب خؤم

  ديوةدنيا ن هيچ خسثكيةكوو شةو
  مردوو ةمةخؤ ك ةوا چاك گومت

  نوشتوو نةبك بؤي داريةردةد كةو
   و دؤست فيقةند رةرهثنا چةد منيان
   پؤست كةو نةك ، روومت مابوون مةك ژنان

  كردةلث ئ يةجؤرث قس ةب كةر يةه
   گرت ئاوا ئاگري ةجؤر مةب ماشثن
  رةگةتةبار چ ، چ ماشثن گرت ئاگري

  رةتةخ ةوتة، شار ك خؤم ةل مةندةهةج
   بانةپاس ، هاتن وتبوومةك ةك من

   رباز و دژبانةس»  ژاندارم«و » ةمنيةئ«
  و مذ مشت ةوتةك رپاكيةس مةعال
  و پذ كجار كوتةدامث، ي پذيانةك
  خذ ةكوو تؤپةو ستيانةر دةس ةومتةك
  و كوذ ، كچ ژن ةگريابوو، ب ورمةد

   كانةبانة، پاس فذاندم چؤنيان
   خانةباو رزيةكوث بوو؟ ب يةرئثدا
   شانةو كمةصةمردوو ك ةكرد ب خؤم
  » زيزخانةع« بوو، ئاژدان بانةر پاسةس

   سزمانةب»  نةسةح« ةمردوو گوويت

 ناصةشكثنة /  ٢٠

   رمانةوا ودةدوكتؤر، كوا د نةك بانگةد
   ييةبان ليمةكث بوو؟ س ماصمةح

   ييةشثن ةزؤر ب گرمت صيةه جوان
   وانةپاس رژا، بنثريةيپة، نةو كةئ
   ردووكمانةه جووتة، ب بووين ليمةو س نم
   كانةكؤآلن د، پاكةصةقز بةس
   خؤمان ماصي ةكرد ل روا روومةبثپ

   بيابان ةومتةبوو، ك خؤمان ماصي
   ئاژان پؤسيت ةدا، ل كمةصةند كةچ
   رباز و دژبانةس گرمت ند رثيانةچ
   قانةت ر تثمةكسةشار و ي ةل رچوومةد

  نياز كاين ، الي كثوي ةكرد رووم
  راز و نياز مةكث بكةصكوو بؤ يةب

  پرثةدوور ك ةل دمي وث خؤشةش ةمانگ
  كرثةفكر و كارث وا د مزاينةن

  تاو واو دايانة، ت ر بوونةفة، دوو ن چوون
  سآلو كردن حثص و پريث، لثمةج

  واوةت وتبوونةخة، نابوو، ن يان كورسي
  وماوةلثق ؟ منم ئاگر نابينن

  پري تريان ويةحثص ئةج كثكيانةي
  گبريةراو ت ة، ب خثر بثيةب تيانگو
  كرد يانةزؤر سرت ةكةپرةك پشت ةل

  سگريةد نةبك بوو من ةوةئ رايان
   ستةرمةس شثري كةو مانةئ دانةن پثم
   ستةربةروا و سةو بث پ جثم ةل ستامةه

   ستةبث ه نةكةوا نابث كار د گومت
   ستةقؤص ب مةك تانةيزانث دةخودا د

   باك كردنةن رهثنا لثمةد قؤمةچ
   چاالك پصنگ كة، و گرت مةكةحثصةج
  هاوار ةوتة، پري، ك وا گرت مةكةكوذ ةل

  رثبوار براي ية، ئةك ئينساف ويت
   بادام و داوثين ةحثص پاذاوةج



  ٢١/ ناصةشكثنة

   لثالدام خؤي واند جوانةدان ريةس
   ميوان كاكي يةئ خثر بثي ةب وويت

   ئامان ة، ببور قص بووينةبث ع» ةم«
   مةكةبرا و باب جوابدا وومت ةل

   مةكةچا د جارثك قتانةرهةد منيش
   مةكةو كار ةكرد پيش قصمةن خؤم من
   مةكةبار ، لؤري گرت ئاگري ومت
   و شامن ةشان مةل جما دانيشنتةئ

   ميوامن ةد ساص ببةس پري وويت
   گيامن ةب تةر چاو منةس ةل وشتةك
   وامنةوا تووتن ةكثو مةل منيشةئ

  سيغارث ة، تثك بثنم با تووتن
  جارث ة، دانيشةزوو وةهثشتا ش

   كارم ةالوث ب من يان زاين ةك
   كارم نةخب رثك جمار تثكؤشانةئ
  وةش ةنيو كايت ةيشتةوگار گةش

  وةخ ةل ستاندميةه خؤش زماين ةپري ب
  ةيانةجمار بةئ مةكةكوذ وويت

  ةنان) ٤( ةصگرةو ه كثوي ةرةبد
   خؤش دصثكي ةبوو، زؤر ب ماچ مةو د ستةد
   رامؤشةف مةك تةپري، ن يةكرد ئ رمتةش
   و موكريانةرة، ب دا كثوي ستمةد

   يرانةس كاين ، اليةگزادةبؤ نثو ب
  بثهثز وا ببووم تث فكرمي من ةك

  پارثز ةو ب دزي ةبينث، ب مةن سةك هيچ
  پذ رثز دا باراين شامن ةل مةك
  »ورثزةت« ةوةباشتر بچم ةوانةل

  ورثزةت ةيشتمةسر گةع بانگي دواي
  رثز ةب ستانةه ماصي ةكرد رووم

   عقيبةت نةتكةوا د پثدام ريانةبةخ
   يا جيب لؤري ة، ب بچؤ بؤ تاران

   تاران ةيشتمةگ تةمحةيا ر تةمحةز

 ناصةشكثنة /  ٢٢

   داوان ةخيستمةبوو، ن ةورةخودا، گ
   كرد بوو گوم خؤم ر، باشةبةبث خ نگةبثد

  » قوم«بؤ  تاران ةكرد لةئ»  سرويسم«
   خؤشيةن گرمت ةدوو ساص پاش ةل

   رؤشية، پ كردم سمةبؤ برا و ك
   تثكؤشي كرد، دصم زمةج زممةع

   فرؤشي ةومتةك ساسمةماص و ئ
  هابادةم ةورثز چوومةت ةوةهامت

  رز و دادةع كردم»  دادستان« الي ةل
   جاتةدا ن مب ةك ةوةپاذام ةن

   آلتةمبداتث خ كؤشامةتثن واش
  » بازپرسي« دا بؤ الي ستووريةد سةب

   ترسيةن ةزؤر ب ةوةداي جوامب
   باينةبؤ شار وسينو شتثكيان

   شيماينةپ ةدا ب حويلةت خؤم من
  تاةخ ةب كثشا زيندان نؤ مانگم

  تاةع پث كردم خشيينةب تةوصةد
  واوةبوو ت ساصثك ةينةو ب ينةك مةئ

  !الو؟ مبثنم ؟ چؤن مبةپري ن جا چؤن
   بان ةوا هاتةئ مةساص وتةو ح بيست

   كانةال م خوداي ةب كةكؤم جا خؤت
   بث خوثنةد كوش ئاوا لثم ةئ زانيم
   پثنجوين پثچا بؤ شاري پثناوم

   يا بؤ سلثماين ياصآل بؤ پثنجوثن
   ئثراين يةكاك يكوتةئ سةموو كةه
   لالمةوةئاوا ت ئثرانيم مگوتةئ
   المةم ةچكةب ة، و نةزاد حاجي ةن

   ركووكةو كةرةب موسافري چووم ةب بووم
   كرد سووكةن خؤم بگري بوو، هيچ ئثراين
  داةصوةه ووموا ب ريبمةغ گومت
  غداةب يةكةوسةغ يتةزيار ةبچم

  ة، چاخان ، شارع ذامةگ پاك» غداةب«



  ٢٣/ ناصةشكثنة

  ةمسافرخان شاگردي ةب بووم
  ةوانةكرد رؤژ و شةئ كارم باش

  ةكوردان جثي ةك شيمال ئوتثل ةل
  بوو اللةج مام ةك مسافرثكمان

  بوو اللةبث غ ةب جنثكيةكجار گةي
   مام گوتةد بوو، پثيانةن خو پرييش

   خام كريةكوو شة، و شريين كورثكي
  بدوث كوومت كوذث بوو پثي»  الحةس«
  و و رؤژ نانوثةش ةخوا ئازاي ةب

  بؤ رادوث مةب بت برام گومت پثي
  بلوث صكوو بؤتةب مةدةبؤ ئ وصتةه

  سوورةج الوي يةئ برام يةئ گوت پثم
  قسوور ةكةم هيچ من بردين ةل

   ئثرامن صكيةو خ ةي ين مةجنسي
   خوامن ةاوازئ كةزير ةشهوور بةم

   گيان ةب تةبؤ راديؤ بث من بردمي
   كانةپؤليس ة، ل كردم يتةر جوان
   عريفان عادل ةب ناساندمي جوان

   كوردان راديؤي ةبوو، ل ةكارةمةه
   خؤماين ةل ؟ تؤش كوردي برام گويت

   ندث گؤراينةب بصي ئا بؤمان
   پذ گريان دصي ةب گوت ندثكمةب ةك
   بريان ةبوو ب بؤم رگيانةج ةخواو ةل

  ةشريين يةهجةل راسيت ةب گوتيان
  ةمرينةبث ت ةك مةكةداخ آلمةب
  ةمگينةغ دايةر و سةرثكخ ةندةچ
  ةتين ةب ةندةو چ جؤش ةب ةندةچ
   لةموو كوثر و شةه هاتن ةك»  ئؤركثست«
   لةپ ةلةپ ةوتنةك خؤشيا گشتيان ةل
   يةساز، يا، ن كثكةبو، ي عوودي كثكةي
   يةد يبص يگوتةئ قانوون ةب كثكةي
   لوونةتر ويي ويةئ مجپش ةب كثكةي

 ناصةشكثنة /  ٢٤

   هوون ةبوو بةدص د سؤز بوون ةب ةهثند
   نگيةز ةدايري ستةد ةمما داد لةئ
   نگيةچ ةوعث گرتبوويةن ةب سةر كةه
   كوردي شيةب ةل زرامةدام سةخلةم
   رديةم ةهثجگار ب» غداةب«راديؤ  ةل

  دينار شةش مانگي لث كردم زومليان
  كرد ناچار ياديانص مانگث زةگ ةل مانگ

   يتةند ساص غوربةچ ةجؤر مةوا بةئ
   يتةند بث تاقةو چ سيةبثك ةندةچ
  داةصوةه ، ببوم بووم ريبةند غةر چةه
  يداةكرد پ ، نثوم خؤش مما دؤستمةئ
   جثهثشتةب ماصم شتةجنا و هةپ سةخلةم

   چثشت خوثي زميةع ةهثنا بةن هيچم
   كرد وثران خؤم ةل گيمةماص و زيند

   ئثران ةوةهامت ةوةخرةف ةزؤر ب
  
  ر و موسيقاةهون عريفيةر تةس ةل ند دثذثكةچ

   ريةشةب رؤحي مووسيقا خؤشي
   ريةوهةگ يةجنةو پ ستةد ساحييب

   مةكةبرةر قةس ةل ئؤركثستثر مردم
   مةكةرةبؤ هون واتةن نگيةد بثت

   تؤ يب هاوذازم ةرتةمووسيقا، ش
   تؤ يب سازم دم مردنيش پاشي

   من و گياين حرؤ ر تؤيةمؤسيقا ه
   من بؤ ژياين مؤسيقا خؤشي

   و گؤراين ةغمةو ن ةستةمووسيقا ب
   برستاينةق ةكا لةد مردوو، بانگ

   نگيةدصت نةبةد: و مةغ نةب ةالد
   نگيةبيسث دةوعث دةن ةب سةر كةه
   گزنفؤن نگيةد سةد ةمما داد لةئ
   باسؤن ةدا جوابث بةد تةشيد ةب
   رگةئ ميشةدووه ص ويربافؤنةوةئ



  ٢٥/ ناصةشكثنة

   رگةم ةو ل مةغ ةدا لةد جاتةياو نپ
  باجنؤ ميانةو دووه ةوةجنةس صيانةوةئ

  و رؤ رؤ شني ةل نةكةپياو رزگار د
   سيتةد ةگرثتةختث ئةو هارمونيك

   سيتةم ميةعال ةخاتةئ ئينسان
   ساكسيفؤن دايةر دث سةمانث گةز
   ميكرؤفؤن يةردةپسث پةد نگيةد ةل
  نبوورةكا تةد بانگ يةنةرةق وايةن
  دوور ةو ل نزيك ةدذث لةگوث د يةردةپ
  ةرمةزؤر گ دايةس ةجيبةنبوور نةت
  ةرمةب ةل يةردة، پةحزوونةم نگيةد

  سثتار دووتار و گيتار شاگردي
  بار نةبةدص د ة، لةزؤر خؤش نگيانةد

  ةزؤر خؤش نگتةنتوور دةس رينةئاف
  ةبثهؤش يةكةد رانةهون ساحيب

   ترومپثت يةگرم ماندؤلني نگيةد
   كوثت سپيةئ ص سواريياةخ ةختاتةد
   كؤنترباس نگيةبيسرث دةختث دةو
   ماسةزار تةه ةدث ب ةلثو نگيةد
  ةلةدووز دايةو س كةمبةد نگيةد
  ةلةه لةراو هةو ه شايي ةختاتةد
   كانةروثشةبؤ د ةچاك فةد نگيةد

   كانةو موريد بؤ قوذكثش بؤ سؤيف
   ريةحةس ةهؤص و زوذنا خؤشةد
   ريةبةبتكا خ رينةر، سةس ةر لةس

  صةك ةذةبؤ ش ةو ل ةبؤ سوار ةيا ل
  صةگونگ ةخاتةوق دةز ةب ئينساين

   رامانةخ ياران سنتةصدةو هةخ ةل
   وداوانةصةه ةذكث بةصپةه ةچنةد
   فيك ةكا فيكةد ةمانچةمما كةئ

   جيك ةجيك ةو پري دثت جوان دصي
   بانةباص نگيةد ستةد ةمما داد لةئ

 ناصةشكثنة /  ٢٦

   بان ةو ل شتةد ة، ل قسةر ة، دثنثت شوان
  ةشوان سيتةد يتةمششاص، تايب

  ةكوثستان يةغمة، ن كوردان مؤسيقاي
   نگيةل ةب ةندةدث چ فلووت دايةس

   نگيةز ةداير كا برامةد بانگ
   زمان ةر دثنةگ ةو دائري ربةز
   ردانةرگةس نةمكةبث ئيختيار د ةب
   پثش ذنةق ندينةچ ةمؤسيقثك نگةچ
   كثش ةكاتةرث دص دةختث لثدةو
   نگيةرةف جازي سةد ةمما داد لةئ
   نگيةچ ةيگرثتةندث دةرمةر هونةگ

   نگيةدصت دايةدا سةد سل صؤنةويي
   نگيةد ة، ببيس سيمي ةبذوان

  ةدارةر و موسيقةهون پيانؤ شاي
  ةو تار لونةويي شت كول ةتر ل خؤش
   رث هؤ قانوونةكا ئةد ر بانگةعود گ
   بوونةكا زةرزث دص دةلةد سيمي

  ةزمةن ندينةچ ةل دايةس ئؤكرديؤن
  ةزمةج زميةند نةزثو، چ يةكاس جونبش

  سؤز و سازث ةب ر كامةه ةمانةئ
  دص راز و نيازث ةب نةكةد بؤت

  ةوةذازثننةئ كوردي مؤسيقاي
  ةوةرزثننةلةد جؤش ةدص ب يةريش



  ٢٧/ ناصةشكثنة

  
  ةكانقامةم
  
  » ئاوات«شثعري سةيد كاميلي ئيمام زةنبيلي  )١( قامةم

   لة پذدا پريمي لث وةدةر كةوت
   و لثي خةوت م هاتبةختيش وةكوو خؤ

   فتيلةي عومرم هاتؤتة كزي
   هةر بينا ئةويش لة سووتان كةوت

  هةژار: شثعري) ٢(ةقام م
  شؤذ بةژن شؤذ و زولف شؤذ و خةزمث

  سةرةو شؤذم دةكةن هةر سث بةرةو گؤذ
  بيمار و دصدار هةژار و خوار و لةش

  دةبا بكثشم مايف خؤمة ئةي گؤذ
  نايل: شثعري )٣( قامةم
   خؤمةئ مةك رچيةبةل من يپرسةر ئةگ

   خؤمةئ مةخ ةزانةد مةق برسي ةب من
  لثو تاصي چاو و باري سوثري ئاوي

   خؤمةئ مةژ مةو ژ مةد مةد سوثرو تاصي
  هةردي: شثعري )٤( قامةم

   كوشتم زوويةئار يةپوولةپ  ناخؤشي ركيةو ئ ژيان
   دا ذشتم الوي تايف ةل  دصداري جامي ذايبةش
  قحةري: شثعري )٥( قامةم

  نواند خؤي ةعيشو ة، گوص ب نةگوصش ةمذؤ لةئ مةكةچاو
  دواند مةن هيچ مةسةتؤ ق چاوي ة، ب گريمب كةمن كةن

  داةلث ئ زايفةو گ ، الفةوةپات تؤزي ةگوص ب
  لثستاند ويشيةو ئ  هات سيمةن يةوا شكور  سؤز

  كوردي: شثعري )٦( قامةم
  »وثةناك چاومةو لةخ بؤچي ةزانيوت مةكةگيان«
  »وثةش نانوون تانةخزم ، پثش متةخزم پثش نم ةچونك«

 ناصةشكثنة /  ٢٨

  گؤران: شثعري )٧( قامةم
  ؟ كثوي گوصي ؟ كام شةگ يةستثرةئ كام

   لثوي كةو ة، ئاص كوصمي كةو ةسوور
  ؟ چاوي شيةر ةب گاتةئ شيةر كام

   خاوي يةگرجيةو برؤ و، ئ برژانگ
  ئاري. ن: شثعري )٨( قامةم

   خؤم ةنر، بث الةسةو ، خاكم ومةتيا بسر ةي ين جثم
   خؤم ةخيانةو م يةبث م مةربثيارو هاودةد ويب سةبثك

   خؤم ةبتخان كافري كةد لثم ةتؤراو صثنةيار ئ
   خؤم ةژ و كثوانةك مةئ آلتوويةه رديةرووز ةب يةئ
   خؤم ةشاردا دثوان يةكووچ ةل ريسوايي ةب يةو

   خؤم ةئاشنا و بثگان يةتريو تان قيةحةمست
  دص ةيدانا بةم ةل يندا، دوثةلث ئ دصدارمي اليف
  كوصة، زؤر بةتاسةبوو، زؤر ب رمةدولب الي وچؤي هات

  گوص يريةس ةچوومةگوصزارا، ئ ةل كوو بولبولةر وةه
   خؤم ةدا بثيان شقةع يةساح ةل سةبثك شةكةئثست
  برا يةبوو ئ ، دوژمنم يةو تان بثترس و چؤي هات

  لثدرا وريةج رديةبوو، ب دص، وردوخاش يةك ةشووش
  بذا نگيةوا دةبوو، ئيست روونةد يةناص ممةهاود

   خؤم ةجانان يتةسوحب شريين ياري چاوي ةدوور ل
   خؤم ةشاردا دثوان يةكوچ ةل رثسواييةب واي
  بثةن يلةبثدص و بث ل ةژيان رؤژاين ةل سةك
  بثةن يلةك رووينةرگيز وا دةه ةبثچار مين كةو
  بثةن يلةل كؤچي وثصي سةبثك جنووينةكوو مةر وةه
   خؤم ةردانةر گةس يسيةباچوو، ق ةب رهادميةف جنيةذ
  )٩( قامةم
   ناصمةئ گرمية، ئ بريندارم من

   بداصمةبث بؤ تؤ ع خثرت رومحي
   ئاصم دوو لثوي و ماخولياي شثت
  ةگران ردمةد خؤشمةن وا من



  ٢٩/ ناصةشكثنة

  ةرمانةد تؤ بؤ من لثوي ماچي
  ةدثوان ةب ، بوومةمانةحرةم ةبث ب خثرت رومحي

  اييوةف: شثعري )١٠( قامةم
   مب كانتةچاو خيليةد ةبثن متةد مث ساقيةد
   مب موغانت پريي ، فيدايةبگر من سيتةد جامثك ةب
  ؟ نازامن ةزبةج يةقوو ة، ب يرامنةو ح ستةدوو ال م ةل
   مب بانتةل قورباين ة، ن ردنةو گ رةس رديةرگةس ةن
  فايق بثكةس: شثعري )١١( قامةم
  وث؟ةئ چيت يةدنيا چاك مةدص ل يةئ

  وثةر تؤ ناكةب تةق گيةئاسود
  كاةزؤر ئ ردتةد يةك رمانةد داواي
  وثةتؤ ئاوا ناسر رديةد ئثشي

  هثمن: شثعري )١٢( قامةم
   شمةب ناخؤشي ةل ةبوو بثجگةدنيادا ن ةل تةق
   شمةرةچار نةو چ ختةدبةو ب سةبثك نةخودا چ يةئ

  رةدةربةد مثكيشةردةو س بووم ةئاوار تثكةمود
   شمةرقةوقةگثر ر تووشيةه ييةئاسود رووي دي مةن تةق

  ةمةژنؤكةر ئةه من هناييةت يةگؤش
   شمةنثو باو ةتةگرتووم مةحكةوا م ةبؤي
   مةكةردةز ةنگةر ةرث بةب يةپ قيبةصث رةناي

   شمةگ فرمثسكي منووينةم من تا مردن
  ةگرتوو لثم ئومثدي خاين شةش ريفةح
   شمةدوو ش هيواي ةب ةو بثهوود صداومثةه ةر مؤرةه
   شمةو غ للةبث غ دصداري ةي بؤ چي كمةحم نگيةس
  وةفايي: شثعري )١٣( قامةم

   رثشانتةپ زولفي ردمنةگ نايفةت يةئ ندامةگوص ئ
   دامانت ةب ستمةد مانةئ رومحثك كةيةچار عيالجثك

   بيمارت چاوي يةگؤشةب تؤم خؤشيةن تؤم رييبةغ
   موژگانت تريي نووكي ةب تؤم هيديةش تؤم سرييةئ

 ناصةشكثنة /  ٣٠

  )١٤( قامةم
  ةبذاو رگمةج شقتةع تريي ةب مةكةزيزةع

  ةستراوةب زولفت يداو ةب دصم
   كردم تةگريؤد چاوت نازي ةب

  ةرداوةب ستةد ةل ژينم ئومثدي
  پريةمثرد: شثعري )١٥( قامةم
   نائومثدي ئةي  نائومثدي يةئ
   و دص نائومثدي ذؤييةجنةر يةئ
   تؤ خواسا، كث دي من كةو خيتةدبةب
   وادي ةب وادي ذامةرؤز گةكةن

   مورادي موو عثليةه يةجث راوگ
   ندخيانةربةرؤز تادةكةن ةر لةه
   وثران ةر شثواوةكسةي ةو ناوةئ
  ةر شثواو وثرانةكسةي ةو ناوةئ

  ةبوو هثالن ستةتثيدا ب قوشةباي
  ةرز و بوومةو مةبوو ئ وا وثران بؤچ پرسيم

  ةشووم يةشووم يةيدا بوو ئةپ من ةل
   گريان يةقوصپ ةب جواب بوو دايةكوند

   بريان ةبوو ب بؤي روومنةد منيشةئ
  ةبث باران ةك هارمةمساص بةئ:  ويت
  ةياران خوثين سوورم يةگوآلص

  ةريزةب ةي شايي ةر چوار الوةه ةل
  ةئازيز شيين ندامنانةبةنةخ
  فايق بثكةس: شثعري )١٦( قامةم
   ردينةهاود ر دووكةو تؤ ه من مانگ يةئ
   ردينةس ئاهي كةردوو گرفتار يةه

  ةوةئامسان ةب عيفةد و زرةتؤ ز
  ةوةشاران ةر بةدةربةد منيش

   دصداران يةقيبل مانگ يةئ خيلمةد
   بيماران يةدص رديةد رماينةد



  ٣١/ ناصةشكثنة

   فريام ةوةو بگةمشةو ئ ةوثكةش
   هنامةعاجز و ت مةبثيار و هاود

   پريؤزي شقيةتؤ بيتو ع مانگ يةئ
   سؤزي ةب يةدص خشيةب ةشئةتؤ ن
   شيماينةپ ةب دي ند جوانانتةچ
   رداينةرگةس ةب دي يارت ةندةچ
  ةك يانةب بؤ من خؤت دصي رديةد
  ةك ر هاسانةس ةل گرامن رديةد
  )١٧( قامةم
   كاصت بؤ چاوي بريندارم من

   ئاصت بؤ لثوي ناصمةد ةدامي
  ةگران ردمةد خؤشمةن خؤ من
  ةرمانةد تؤ بؤمن لثوي ماچي
   ماوم رمانةبث د خؤشمةن خؤ من

   مناوةهثز و ه رمةژوور سةرةو
  ةخانةستةخ ةل جثوبان ةب وتوومةك

  ةردانةرد و مةبث م خثرت رؤمحي
   بيبمةت ةني خؤشمةن خؤ من

   سيبمةن ةببي مةدةلال دةقةت
  )١٨( قامةم

  داوود تةزرةحتؤ  مةدةد متةسةق ةگيان
   ناوت نيا قورباينةت ةب ر خؤمةه

   چاوت يةبؤ سورم دنيا بفرؤشم
   داوت ةوتوومةك گاور نيم خؤمن

   پاو و پثآلوت مةك جووت يةتاكةه
   خاوت يةگرجيةئ دا بثنم يةتاك
  عةيل كةماص باپرياغا: شثعري )١٩( قامةم

  ةوةشنثتةكا و ئة، زياد د دامي ةو بؤيةكشةي مانگي
  ةوةتؤ بذازثنثت كوو روويةو خؤي تا جواين

   رووت ةگا، ناگا بةو، تث دةش مةه ةچارد ةگاتةتا د

 ناصةشكثنة /  ٣٢

  ةوةتوثتةو ئكاةئ مة، كةورد ةداخا، ورد ةجا ل
  )٢٠( قامةم

   ژينم يةناسةه ئومثدم يةماي
   سرينمةو ئ و خوثن ياتةح گيةر

   ماهت ماصيةج سوثي ةل يةكةتا ب
   نگاهت ةنيو شيةگ ةستثرةئ

   وماخوليا و الص مب روا شثتةه يةكةتاب
   بداص مبةع باآلت هيجري ةل يةتاك
  بثخود: شثعري )٢١( قامةم
   من يدص ةتؤراو ةرؤيشتوو ةوةو رؤژةل
   من دصي ةماو ر و شوثنةبث س ذمثةگةند ئةر چةه

   من دصي ةگريساو ةوةشاخثك چ ةئاخؤ ب
   من دصي ةسووتاو ةوةداخثك چ ةياخؤ ب

  )٢٢( قامةم
   فةد نگيةزيكر و د قا و كؤذيةو خان ةكيةگا و تةبار
   فةدةند و بثهةمةبثك نوراين مةش كردم ليبةج

   فةجةن شاهي يلةفاتؤعةملستةدةممةحةتؤم مةدةد سوثندت
   فةرةخ يةمكةن مورشيدم گثذيةرنةلثو خؤمت رووي سمةبثك
  )٢٣( قامةم

  وجارةخوارد ئ ر سثص سوذمةس يةدان چون
  نار يةرارةش ةص لةدووك داخةج
   ردمةپذ د يةدص چون ئاخت يةرارةش
   ردمةس يةناسةص هةدووك و كؤي پةك
  دثنث بن ةكثو ل ساردم يةناسةه

  ر بثنثةسةو چيت من دا خودا خوداي
  ةگران ردمةد خؤشمةن خؤمن
  ةرمانةد تؤ بؤ من لثوي ماچي

  )٢٤( قامةم
  بثةوز ئةلث س يةسصث اللةف ةك ئثستاش بثستون



  ٣٣/ ناصةشكثنة

  كاةرهاد ئةف دصي و داغي ةديد خوثين باسي
  )٢٥( قامةم

   خاك ةل رثننةر دةس كانةسور ةگوآلص ةو بثژن
   مناكةغ ةو نيشنت من يةكةدص كةو ةن
  وةفايي: يشثعر )٢٦( قامةم
   رؤيي نثو گوآلن شاي صثنةدث د و ناصني �ئاه باغان ةل
   رؤيي موغان پريي صثنةدث د شني دايةس ةخيانةم ةل

   رؤيي و فغان ةد ناصةس ةگوص ب سيتةد ةل من كةو بولبول
   رؤيي دآلن ئارامي ةك ما قوربانةن... ةدص يةئ
   مةمحةد سةديق مةمحوودي: شثعري )٢٧( قامةم

   منداصي يةورةد ريةوةبؤ بري
   و تاصي تةميحن ژيان ةبؤ بري ل

  ةئاوثن يةوثن ةوثن ةمبثن
  ةدوا رؤژ بنوثن من شيةر رؤژي

  )٢٨( قامةم
  مار خوارد چون كثژم وةك چؤن قاسپاندم

  چنار و پؤي لق وريةد ةدا ل مةئاصق
   ركاينةس رزيةچنار ب ةل پرسيم

  ؟ يزاينةناشث ن مةكةيلةل حواصيةئ
  ةو زمانةر ب، چناةوةدام جوايب

  ة، دثوان جنوونةم ؟ بووي شثت بؤچ
  ةو كثوانة، ئةوتوويةك بؤچ  خؤت ياري تاوي ةل
  ةرثشانةدص پ مةبك صآل چيةكرد و رزمةع

  ةبث ناز يلةل ةئيمذؤ دوو رؤژ
  ةباز نگيةد ةن ةوةك يةقاسپ ةن
  ة»ساز« دايةس ةن ة»پصةت« يةهاذ ةن
  )٢٩( قامةم
  كاةوغا دةغ ملوثن ةب تا ميزانثك ئينسان جنيةگ
  كاةد عريفان ةل رمة، شةكؤم ر پريبوو، پشيتةگةئ

 ناصةشكثنة /  ٣٤

  بووةه ملوثنث نثوم ة، ب بووم) تا( من گةو
  بووةه جنثوم ملوثن ةو بةمن سفيد باعيسي مووي

  ةي بؤچي و زارمي ةگري برمةر قةسة، ل مردمن پاش ةل
  ةي بؤ چي رارميةو بث ق و خؤذنني خؤدان ةل

  ةي بؤچي غيارمةئ الصو نزيكةد الي و چؤي هات
  ةي بؤچي خشينمةصوا بةو حةو سث ذوژان خؤ ذنني

  )٣٠( قامةم
  ةدصدار ژينةج دؤستان ةل المةس
  ةژارةه چيين تكثشةمحةز ژينةج

  ؟ تؤراوي من ةل رچيةبةئازيز ل
  ةدصدار ژينةج ةب سوور پؤش ةستةه
  فادارةو ياري كثش تةمحةز ژينةج

   ةبيمار مةدص مةو ئ شادي ةبذوان
  )٣١( قامةم

  سووتثةئ زمان دصما، بيصثم ةوا ل ةسذثك
  سووتثةئ و ئثسقان مثشك بثژم ية، نةوةبيشارم

  رخاةدةبورجثدا و ةر، لةگ جومة، ن من يةستثرةئ
  سووتثةئ ئامسان وتةح مةو ناص �ئاه تاويةل
  )٣٢( قامةم

   تؤيةئ چاوم ية، سوورمةصثنةه چاوت مةكةچاو
   ؤيذةوا د نةمدةع ة، يا ب شيتةهةب باخي تاوسي

   تؤيةئ دينم يةكةشاهيد، كؤص ةب ةگرتوو ممةعال
   خؤيةد ، خوثنم مكوژية؟ ديةوا عشوق چصونةو م عاشق

  بثكةس: شثعري )٣٣( قامةم
  ستؤةئ ةو منت باصيةو ساقي
  تؤ الي ةل مةكةئ تةسيةو ةدنياي

  مبشؤ يةم ةر بةه مردم ةك
  و رؤذؤ و گريان شني ةكةم بؤم
  هةردي: شثعري )٣٤( قامةم



  ٣٥/ ناصةشكثنة

  ةكوثران نگاويةه نثمةژينا ئ ويةش هناييةت ةل
  ةوثران ةگؤذ مةناو ئ ةبثنث ل رمةستث دةد ةي ين
  ةخيانةم ةب ةبردوو نامةپ ختيمةدبةب ةو ل سيةبثك ةل

   رميةن ر دصيةس ةبنثم كاسم ريةجوانث س ةي ين
   رميةگ شيةر باوةس ويةركا خةد شمةل هيالكي ةك
   رسامةسوا ةش تاريكي ة، ب بث تينم چاوي گثذمةئ

   بكا رثگام رووناكي ةدوو چاوث، ك پرشنگي ةي ين
  وةفايي: شثعري )٣٥( قامةم
  يالةل قيةونةر عنا شكانديةر مديلال گوصيةح ةب

  بابث عاشقان ئيسيةيدا رةش يةكةجنوونةم بصثن
  ةميانةپ ةب ساقي ةبد ةندانةر زميةب ةمانةز
  بابث موغان پريي بصثن ةخيانةم عزمييةر تةب ةل
  هةردي: شثعري )٣٦( قامةم
   تةكةچاو ةكاتةستث روو ئةرةپ بوت كةو يةو دصةئ

   تةكةئاآلو تثك ةچاوو زولف كا بؤ تيشكيةنوثژ ئ
   تةكةو پثآلو ةرةقؤند بريةزةب يشثليةئ رچيةگ
   تةكةناو نايزذثنم مةناك ق باستةدص ذ ةب تةق

   تةكةخوا پثداو ةيار الريةت يزامنةئ ةچونك
   تةكةچاو ندمةح ةبينث لنا ة، بؤي كردووي سيتةم
  هةردي: شثعري )٣٧( قامةم

  ةوةالوثنثتةگوص ئ ةستةبةو مةبؤ ئ وانةباخ
  ةوةبيگؤذثت ةپار ةبكاو ب يةورةگ يةوةبؤ ئ

  ةوةذووتثنثتةئ صكيةخ ةك يةسةو كةبيفرؤشث ب
  ةوةپث بذازثنثت رايبةش مثزي يةوةبؤ ئ
   نةكةئ يةردةروةپ ةبؤي ةگوصثك نثوكوردي ةل كچ
   نةمةوصةد رايبةش ، مثزيةوةبذازثنثت يةوةبؤ ئ
  وةفايي: شثعري )٣٨( قامةم
   بناصني ةو تؤي من تا عومريةه بولبول ةرةو
   دآلمن داخي منةچوو، ئ گوآلنت تؤ باخيةئ
  ةو تؤي من تا ذؤحيةه بگرين قومري ةرةو

 ناصةشكثنة /  ٣٦

   وامنةذ ذؤحي منةچوو،ئ وانتةذ رويةتؤ سةئ
  )٣٩( قامةم
  عيسا تةزرة، تو ح مةدةد متةسةق) ةگيان(
  ةسةب من زاية، س ر موسوصماينةگةئ
  توو موسا تؤيب ر مووساييتةگةرث ئةئ
  ، توو عيسا تؤيب ر عيساييتةگةرث ئةئ
   و قورعان تبي تؤ ر موسوصماينةگ
   جوان و شاصي يب تؤ يتةيزادةر سةگةئ
  تؤ ةل ةوةالآلم بةزهةر چوار مةه ةب

  بؤ خثرت رؤمحي تؤ ئيسالم كردمان
  شثخ رةزاي تاصةباين: عريشث )٤٠( قامةم
   يةم يليةم ةماو يةسث نةك ستتةم نثرگزي وريةد ةل
   يةن كةو ناصثنث دصمة، د علتةل يبةل هديةبؤ ش ةل
  ؟ يةتاك غانةو ف ةناص مةبك عيشقت شيةئات تاوي ةل
   يةما سادةن ريادمةف ، تايب نةسصةئ ند سوتاومةوةئ
  كوردي: شثعري )٤١( قامةم

   هاتةن شريينم ار و رؤحيم هريةئيمذؤ ژ چثشتم
  هاتةن برينم ميةهلةو م ژان ةهات مةكؤن مخيةز
  )٤٢( قامةم
   ورو دو كانتةبشثوث د كةلةف
   ئامسانت وتةبذووخث ح كةلةف
   كانت ةرگرث، منداصةو كةلةف
   بيابانت پاك بيبات)!! ةكوذ(
   خؤم ياري شوثن ةل دار بوومةردةد
   چؤم ةل مةبد ، بؤتةبووةن ، ذمثةد بووةق

  )٤٣(مةقام 
   ئةي وةتةن شاخةكانت النةي شثرة، هةر مبثين

  بةچكة شثرت ئةي وةتةن حازر و ئامادةية
  ، لة دووري ئثمةية كةنگث كوا دوژمن



  ٣٧/ ناصةشكثنة

  الوي وةتةن مسيت ئاسن قامكي سةرةنيزةية
  )٤٤( قامةم
  رةمةبث س عومري باغي داخيةل مب پؤش شةذ ةرتةش

  ةبث پدر تيويةه كةژنؤ وةئةستةد دابنيشم
  رةهگوزةذ و خؤصي ، خاك مةذ كةت ةديد شكيةئ ةتا ب
  رةس وقيةپث تا ت ةر لةجارث هةب قوذ بگرم ةل خؤم
  هةژار: شثعري )٤٥( قامةم

  دثنث كائينات رابةش دصؤپثك
  بزوثنثةدص ئ ةخيانةم زميةب
  سذثةپث ئ لثوي يارم يةسرةو دةئ

  شكثنثةرماص ئةب مليؤن يتةقيم
  تار و تايةر بةگي جافئةمحةد موخ: شثعري )٤٦( قامةم
  و ذؤژ مانگ بازاذي قيةونةشكث ذةد ةك زاين كةلةف

   روخسارت سفيةو نووسمةن تامن مةكةجنةپ شكاندي
  ر بثةنبةع ة، جانا، ل مةصةگوص، ق رگيةب ةز لةبث كاغةد

   روخسارت سفيةو ، بنووسمةيةه يلمةم منةئثستا ئ
  )٤٧( قامةم
   شيماينةپ ية، ئ مردن يةئ
   برستاينةق مةد شيبري و هؤ يةئ

   ئازاري ردومةو م ذيةدفةو ب ديةو ب خراپي
   رواريةخة، تؤ ب تؤ گوناهباري

   ذيةدفةدو بةب مةد فذثت ةرتةش
   ذيةش ةب تاليب دامي خراپي
  ةوةكرد فكرم ةتؤب ةخوداي
  ةوةكرد ر التة، ه ، پياوباشان چاكان ةتؤ ل
  )٤٨(  قامةم
  ةنيي مةديك كيةاينةپ ؟ هيچ مةكوث ك ةروو ل  يةك رمةردةگ
  ةچيي مةچار ةوة، دمث رثينةد پؤستم دان ةر بةگ

  ةسپيي زيةكاغ ، سنگيةلؤم نةمكةم و دوژمن دؤست

 ناصةشكثنة /  ٣٨

  ةچيي كليفمة، ئايا ت رستمةيپةد دص من ةپذ ب
  سآلو بوو، بكاتة، رث ن مليؤن ةب ، دؤست ر بوومةد ةتا ل

  بثنث ناو بوو لثمةن سة، كةندخيانةب ةومتةو ك ر گريامةگ
  ئاو پثدا كراو ئاورثكي كة، و و تثدا چووم ا كوژراميان
  بوو، سآلو بكاة، رث ن مليؤن ةب ، دؤست ر بوومةد ةتا ل

  بكا بوو بانگمةن سةك دينمةب ةندخيانة، بةومتةو ك ر گريامةگ
  بووةن مةبث غ مةو دصةئ پريي ةتا ب جنيةگ ةر لةه
  بووةغافص ن من ةد لةق ةكؤن ةرخةو چةئ ردشيةگ
  بووةن غيارمةو براو ئ دنيا دؤستةدرؤبوو،ل ،گشت ويژدامنةب
  رث ةوتةك نزينةبثبةب تةسورعةب عومرم يةوةوذةر لعانةئ
  جث ةنةختةئ ةذةو پثم پاچ ةب ستةر دةفةند نةچ
   ذيةو تثپ وا هاتةئ تةسورع ةب عومرم يةوةوذةر
   صبذيةند هةس ويةجل بيمارمي حيجايب يةردةپ
  )٤٩( قامةم

  ةرينة براد كوذ دةصث فةلةكا
  لة بةحرامن دةگةذثتةوة ةةلةكك

  گةمية لة چؤمامن دةگةرثتةوة
  كةلةكا لة عالةمث خوداية

   بة تاآلن دةچثتةوة مةذ و ماآلت
  دةوآلتة شةكةلة دةكا

  لةمين هةژار بة تاآلن دةچثتةوة
   دةكو آلل مب

  بةژنثكة باريكة لة دووچاوي بةصةكة
  لؤلؤ لؤلؤ هةي لؤلؤ هي لؤلؤ

  )٥٠( قامةم
   بوومةپري ن ةفر جحثص بووم تاةه
   بوومةگري ن ةباز، سؤن كرد راوي مةئ

  ةسؤن گرمةد من پري بووم ةئثستا ك
  ةكؤن اوي ةكا، لةسص د شةسؤن
  )٥١( قامةم



  ٣٩/ ناصةشكثنة

   ختيارمةزؤر ب و ساص منةئ بولبول
   هارمةب گوصي هتابةم ساحييب
   دي ةوا هاتةئ مةكةدص ئاوايت
   ردگارمةروة، پ بژثري ةشوكران
  هؤز و براي لةگ شادي ة، ب شادم

  پريؤز ژنتانةج و برام فيقةر يةئ
  )٥٢( قامةم

  ةماوةن فايةو و ةدنيا هيچ مةئ مادام
  ةالو ةكرد ل فا وايةرؤژگار بثو

  مرث رؤژگار دو كورت يبةيار
  گرثةعزث نةبؤ تؤ ت مةعال هيچ

   بژمي لثي ةدامي ةشوثنث خؤش چ
   حيمةو ر محانةر ةصآل و بيلال بةو ةب
  بوو چادر رندؤص بث چي ةو لرار بوةق

  ص قادرةگ ةل بؤ شكار من بچني
  ةماوةن ةمذؤ الوةقادر ئ مةماد
  ةتا دنيا وا ماو ةشريت مةئ گرن صيةه
   مةكةسيتث دةو مرمةد وا منةئ

   مةكةكفن ةرةخب زولفت ةتاصث ل
   مةك رامؤشتةف تةقيام ةل كةن
  ناري: شثعري )٥٣( قامةم

  كة بة نازمثشي خاصت نافذث بةسن باوةشثين 
  چونكة پابةندة بة شةهدي شةكةري گؤناتةوة

  )٥٤( قامةم
  ةدةم بينتداةج وحيةر لةس ةب تةگرجيةئ چيين
  ةدةم با من گرتين زميةع ةب زولفت ييةريش
  نايل: شثعري )٥٥( قامةم
   شثوان دوثنث نوثژي يةسومخ يةدوگمةل
   سثوان باغي يةدا سفيد ياينةب
   و شثتكوةر وةرؤژ ه تتةلعةت ويفةخ ةل

 ناصةشكثنة /  ٤٠

  كثوان ةوتةو ك آلتةه رديةروو زةب
  )٥٦( قامةم
  ةبذاو رگمةج عيشقت تريي ةب

  ةستراوةب زولفت داوي ةب دصم
   كردم تةگريؤد چاوت نازي ةب

  ةرداوةب ستةد ةل ژينم ئومثدي
  )٥٧(مةقام 

   دنياي بثوةفا كاروانسةراي رةنگ
   ساتثك وةك ساتثك وةك دصتةنگ
   خةدةنگ باآل وةك عةذعةذ راست بوو وةك

   لة دةستم دةرچوو ياري شؤخ و شةنگ
   وةك قةسايب چاك لة دصي گرتبووم چةنگ

  وةفايي: شثعري )٥٨( قامةم
   شريينم چوو رؤحي ستةد ةل ژينم يتةتاق ةماوةن
  بابث و فغان ةگري دايةس شينم نةبك بثن فيقانةر
   جادوومت چاوي هيالكي گيسوومت تاري سرييةئ
  بابث مانةز سا عيسايةد بروومتةئ تيغي هيديةش
  حافزي شريازي: شثعري )٥٩( قامةم

   خود دلشادم و از گفتة گويم مي فاش
   آزادم و از هر دو جهان عشقم بندة
  فراق شرح دهم هچ قدسم اير گلشنط
   افتادم چون ةثحاد ةگ دام در اين ةك

  بود جايم برين و فردوس بودم كلم من
   آبادم دير خراب ر ايند آورد آدم

  
  
  
  



  ٤١/ ناصةشكثنة

  
  

  
  
  
  
  

   كانةييرانؤگ
  
  

 ناصةشكثنة /  ٤٢
  

   روخسارت نووري
   ئاوات: شثعر
  وةش ةرمانةبث د رديةد ةرخةدةو روخسارت نووري
  وةش ةرؤژ ميوان ة، لةر رووتةسةل زولفت يتةزوصم

   سيات ناو زولفي ةبرد ذمث ، منةردانةدوث شكور م
  وةش ةمثردان آليةدص، ق موصكي هلية، ئ تا بزانن

  چثةو د دثت وچانبث  ياينةتا ب غريبةم ةر لةه
  وةش ةردانةرگةر وثصو سةخاو خورشيدي دووي ةر لةه
   صثنةد ةروانةو پ معة، ش عاشق ةو چا بگرةش دريةق

  وةش ةروانةپ و سوتينةر شة، ه معةش يةسؤزو گري
   ذووت ذؤژي داخي ةل ةئثستاك ةكوثر و نابيناي

  وةش ةزمانةستةو ب قري و ماتةو ف پؤش شةذ ةبؤي
   صكةخ ةل پارثزنةذؤژدا خؤ د ةعشوق لةو م عاشق

  وةش ةبذوان ةو دووةوث، بؤ ئةد چاكت نايةر پةگ
  ةوةبذؤ لثذاك ية، د سسيت ةستة، ب كاميل ةستةه

  وةش ةذؤژ ميوان ة، تا لةو باس نگةبث د تا وآلت
  
  

  )ريرةح مسالةد( ةمانةئاخر ز
  هاوار يةئ ةسوور ريريةمساص حةد
  ةبلوور صثيةد ديةق

   وگيان گيانپث ناكا  مرؤمح هيچ
  ةدوورةخوا ب ةو لةكافر
   زاري ةكا بةد ةقس
  ةمتوورةسازو س صثيةد
  ةمانةز ، ئاخريةمانة، گوص ئةمانة، يار ئ ئامان يةئ
  هاوار يةئ ئايب ريريةمساص حةد
   ذايب مةكةمرو چاوةع
   ژنةشثوث شؤذ بذؤ بابانتةد

   نايب بؤ من زاين زووم



  ٤٣/ ناصةشكثنة

  ةمانةز خري، ئاةمانة، گوص ئةمانة، يار ئ ئامان يةئ
  هاوار يةوث ئةش يةستثرةئ چاوت
  وثةك ندووكيةد تةكوصم

   رينةس ةب ةبؤ بك باسكم
  وثةلث بك ومانةخ جووت ةب
  هاوار يةئ ةساد ريريةمساص حةد
  ةئرياد ةو ن ةيبةع ةن

  جوانث رتةو شةب ةمبكوژ
  ةالد بؤ من ندتةرووب

  ةمانةز ، ئاخريةمانة، گوص ئةمانة، يار ئ ئامان يةئ
  رةنگةس پردث گرتيانر ةس ةل
  رةسةخؤص ب ستث نيزاميةد

  رةجنةو خةستةدامث د لنگيان
  رةمسةئ شةذ مامةبؤ تؤ ن

  ةمانةز ، ئاخريةمانة، گوص ئةمانة، يار ئ ئامان يةئ
  هاوار يةئ ةخان يلةك فريةب سنگ
  ةيرانةج صثيةد يارم

  بؤ لثو ئاصث خؤشمةن
  ةگوآلن رماينةخ صثيةد
  ةمانةز ، ئاخريةمانةئ ، گوصةمانة، يار ئ ئامان يةئ
   باريوي باي ةب فريةب
   مصيويةگوص خ ةسوور كةو
   ديوي مةن ةو دوثين ةل

   تيويةه دام چاو جوان
  ةمانةز ، ئاخريةمانة، گوص ئةمانة، يار ئ ئامان يةئ
  
  

  دوكتور ئامان
  ةكةچار ردمةدوكتور د چاوم مرمةدوكتور ع مانةئ

  ةكةمار ةو كچةبصث ئ قازي بؤ الي ةبنووس

 ناصةشكثنة /  ٤٤

   دوور را ديارن ةل دثن اشقانع
   بارن ةهاوار لثو ب يةئ ةردةز نگيانةر

   يارن بةساح نةكةم ةلؤم
   دص گرفتارن رديةدةصآل بةئ مانةئ

   گثذنةد يةم جووتث ساقي
   گثذنةردةو دين ةل عاشقان

  بوو عينوانت بووي تا كچةه
  بوو ديوانت مريان ميسلي

  بوو غوالمت من كةو ديةس
  بوو جوانت چاوي غوالمي

  
  

  وذؤةوذؤ ئةئامينث، ئ
  وذؤةوذؤ، ئةوذؤ ئةئامينث، ئ

  ذؤةنيو سصيةدوثنث ف گيان ردنةگ كثل
  رؤةتاجن يةكةگوص ةهاوار سوور يةئ

  ذؤةم ةجنةل ة، بةهثند مردم بؤت
  بؤكانث ر پرديةس ةل ئامينث گيان

  جؤالنث ةگوار هاوار، ناسكي يةئ
  نازانث ردمةد ةب بؤچ مردم بؤي
  دانث ةكرةو مة، ئةپريبوو بصثن پثي

  مياندواوث ر پرديةس ةل ئامينث گيان
  ئاوث ةوتةلث ك ئثسترم مردم بؤت
  صداوثةه ةصآل شثتةو مةلث بك چي
  بث تؤ ناوث ةب خودا دنيام ةب
   يب رامةح من ةر لةهاوار سثب يةئ

  رتاوثةب ةل ناسكؤصث بابسووتثم
  سثآلوث گوصي هاوار كوصمت يةئ

  قزلووةس ر پرديةس ة، ل ئامينث گيان
  جوو كچثكي ةب بووم ؟ عاشق مةلث بك چي



  ٤٥/ ناصةشكثنة

  رچووةد ستمةد ةو ل رؤيي مبكوژن
  سنجوو ماميةن ژينةصآل بةو ةب
  هوصوو كةو خذ بوون مكيةخودا م ةب
  صماصووةئ فريةب هاوار سنگي يةئ

   شاروثران ر پرديةس ة، ل ئامينث گيان
   موكريان يةكةگوص ةهاوار سوور يةئ
   يانزر باي بردم هاوار لثي يةئ
  
  

  تؤ ئامينث چاوي
  ةمششاص صثيةد ديةق    ةشتاصةذ ةو ژنةر ئةبةل

  ةمساصةو دةب ةداد پثم     ر ذانتةس ةمةر كةس من
  ةئاص يتاينةق لثوي     نةكةم مةلؤم ةخزمين
  ةكاص ، زركيةژنةبثو    ةمنداص ، دايكيةناسك

  ....ئامينث، نازيلث
  ةكةساز مةد...ةكةچاو باز...ةكةناز

  ةمن رايبةش جاميتؤ،  چاوي...ئامينث
  ةمن و روبايب نگةو چ مانةبروث تؤ، كةئ
  ةمن زايبةمكوژث بيلال عةد ندتةخبةل

  ؟ تؤراوي ؟ بؤچي زيزي  لثم بؤچي
   خوثناوي ردنةگ ئاسكي صثيةر دةه

   داوي زاوا لثي نؤ بووكي صثيةيا د
  ...تؤ ئامينث چاوي

   بؤ نامدوثين زيزي بؤچي
   خوثينةب ردنةگ ئاسكي صثيةد) رةه(

   پثنجوثين وريةد يةژاص صثيةيا د
  ةمن رايبةتؤ جامث ش ئامينث چاوي

  ةمن و روبايب نگةو چ مانةتؤ ك برؤيةئ
  ةمن زايبةبيلال عةمكوژث بةد ندتةخبةل

  ةصآلو بيلاليةو ةئامينث، سوثند ب
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  ةو خودايةب خؤم ةبيلال، سوثندد ةئامينث، ب
  ؟ مةلث بك وث چيةد خؤشم
  ةچراي يةوثن يةشوعل

  ؟ يةد بؤچيئامينث 
  ؟ةناي ژوامن ةوث لةش
  ةوةتبينمةن مبرم ترسمةد

  !!؟ةوةمةكث بك اليةدص، ل يةگوش
  
  

  )١( ئامينث گيان
  ةكؤن شاري سلثمانيم

  ةقرو  سؤنةخوثنث سةد لثي
  ؟ةيار چؤن بزامن هاتووم

  ةتاز شاري سلثمانيم
  ةقرو بازةخوثنث سةد لثي

  ةبث ئيجاز ماري زولفت
  ةجوان شاري سلثمانيم

  ةزمان شريين من ياري
  ةبانةميهر ، گيانةشؤخ خؤي

   دووان رديةو د خؤم ميةخ
   مردووان كةو تؤم رديةز نگةذ
   نووشتووان ةقا ناكرث بةب

  ةذثو جثي ةب سلثمانيم
  ةلثي ر ساص حاكمثكيةه
  ةو بثي لفةئ سنگت ريةس
  ةپثي رسمة، دةخوثندوو مةن

  ةرزثنةلةم كانتة، گوار ئامينث گيان
   زوثنمتبة، د رزثينةبيل
   ردثنمةد تةندةو بةل مرمةن
  



  ٤٧/ ناصةشكثنة

  
  )٢( ئامينث گيان

  ةرزثنةلةم كانتةگوار ئامينث گيان
  ةبدوثن ردمةد ةندةخ ةب
   تبزوثنمةد مبزوثينةد
   ردثنمةد تةندةو بةل مرمةن
   و ئايبةئاص رتةس يةدةش

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
   آل يبة، بث بةصبثنةر هةس

  ةسپثنةچةم كانتةوشةبذؤ ك سووك
   وايب با تؤش چؤمن منةئ

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
   ةذاب بووك مب رتةس يةدةش

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
  ةبؤ الب متمةرچةو پ زولف

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
   تاران كاري رتةس يةدةش

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
   باران ةردةب يةكةد من بؤچ

  ةسپثنةچةم كانتةوشةبذؤ ك سووك
   جاران ويلةر قةسةل مايةن

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
   كاشان كاري رتةس يةدةش

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
   دئاشانةق ةل ستةب ميانتةپ

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
   بؤ گوص باشان من ماومةن

  ةرزثنةلةم كانتةئامثنث گوار
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  گوص  ةسوور ئامثنث گيان
  و جثگادو ةدص ل ريوانةم ةماص ل

  رثگا ةرةس ةل ماوم ريبةغ من
   والريةجنةلةب گوصتؤمةسوور ئامثنثگيان

   وشاريةه شيةب يةگزادةب نگةر ةب
   ساريةخ ةگول ةيزانثلةد مةعال

   روثشانةد ةدص ل ريوانةم ةماص ل
   ص كثشانةه ئاخ ةل ةخؤشتر مردمن
   رييبةغ ةدص ل ريوانةم ةماص ل

   بييبةبث ت ةب من ةسووتاو رگمةج
  داةصوةدص بوو ه ريوانةم ةل ماص
  يداةبث پةد يةك ريبمةغ يةكةدص
  
  

   كانتةگوار ئامثنث گيان
  ر پاكاةس دذمةد خؤم يةخةي    خاكا ةب بووم ركيانةر دةب ةل

  پث ناكا مةمتمان ةو بث دينةئ
   بزوثنم تةد من رزثينةل يةن  ةرزثنةلةم كانتةگوار ئامينث گيان

   ستثنمةد كابرات ةل مرمةن
  رةچاب ميشةه تچيةخزم مةه    رةنؤك ةب بووم ركيانةر دةب ةل

  رةمسةئ شةر پثت مةذ ناكةباو
  بث قات ةو ب رتةش ةل تةحلةن    بث مريات ةب رتةس يةدةش

  بث ماتةت ةب با شثتثكةن
   بارانةردةب يةكةد بؤ چيم     تاران كاري رتةس يةدةش

   جاران ويلةر قةس ةل مايةن بؤچ
  ةكاب ماصي ةيارذا د لثي    ةميحراب ةب رتةس يةدةش

  ةواب تؤشةئ چؤمن منةئ
   كچث باشان بؤ تؤ مردم     كاشان كاري رتةس يةدةش

   كچث باشانةد ةتؤ مبشثل
  



  ٤٩/ ناصةشكثنة

  )١(گوص  ةسوور ئامينثم
   تةالمةس خؤتان مردم وا منةئ

   تةتاكوو قيام خثر بنةب دايدارتان
   جاتةبث ن نام من داوي ةوتؤتةك داوم

   الري ةوةجنةل ةب گوص ئاخ ةسوور ئامينثم
   وشاريةه شيةب يةگزاد ةب نگةذ ةب

   واريةس ندو برنوويةق يةكارخان
   واريةكورد سةد ةوتيةك تاآلن ةب
   ساريةخ يةگول ةصآل لةينةو بةينةب

  بثةن ريبةو غةش من كةو سةك يبةياذ
  بث ةن بيبةدص بريندار و بث ت

  بثةن بث نسيب رؤشن دنياي ةل
  ةوازةذةپ بووم باآلت دووري ةل
  ةندازةزؤر بث ئ كردم تمبارةغ
  ةجازةبث م ژن مةپث ناك قاتةب
  ةباز كةو چاوي بووم ئامينثم شقيةع

  »ةنياز كاين« ةل لثو ئاصم عاشقي
  ةناز ةكجار بةي ممةمري عاشقي

  ةخوداو الي ةب مةكةد ييةگل
  ةكراو ؟ بؤ من بؤچ تةينةم يةروازةد

  ةچاو كةصةو بةئ ردامةتث ب ئاوري
  ةماوةن الم ةل گيان صآلهيةو رؤح

  !ساوا يةمامة، ش مكاينةجووتث م
  
  

  )٢( گول ةسوور ئامينثم
  ةوازةذةپ بووم باآلت دووري ةل
  ةندازةزؤر بث ئ كردووم مبارتةخ
  ةجازةبث م ژن مةپث ناك قاتةب

  ةنياز كاين ةلثو ئاص ل كوشتوومي
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   و الري ةجنةل ةب گوص تؤم ةسوور ئامينثم
   وشاريةه شيةب يةگزادةب نگةذ ةب

   هاريةب سصيةف يةگوص خونچگوص و 
   ساريةخ يةگول ةيزانث، لةد عامل
  گوثزث ةنةمينث مبخةن مةهثند

  بثزثةدص ئ ةخوا نةچاو تثرئ ةن
  ورثزثةت ةغدا گوص لةب ةل بؤ خؤم

  پارثزث خوا يب مةكةنا ئةمةت
  دوو جثگا ةدص ل ريوانةم ةماص ل

  ذثگاةرةس ةل ماوم ريبةغ من
   روثشانةد ةدص ل ريوانةم ةماص ل
   صكثشانةه ئاخ ةل ةخؤشتر مردمن

  
  

  تؤ دينث ةدينث ب ئامينث من
  بؤ كانث ر پرديةس ةل ئامثنث گيان

  دانث ةهاوار ناسكث خاص دان يةئ
   مردم بؤت ژميةن ئوف

  كوانث جارانت يليةم
  رينثةس ردووكمانةه ةئامينث ئامينث ب

  تبينثةمبرثونةگول بني باجووتةرةو يةد
  ةراغةم ر پرديةسةل ئامينث گيان

  ةداغ بؤ رؤحت رگمةصآل جةو ةب
  ةقاچاغ چييت كراس ةئامينث ب

  ةرچاغةو س مةرچةو پةهاوار ئ يةئ
  تؤ خاسث ةخاسث ب من ئامينث گيان
  كراسث ردووكمانةه ةب لثو ئاص گيان

   يةبذؤ دةد يةد ةرةوةد
  كوثر بث و مباسث ةگول

  تؤ دينث ةدينث ب ئامينث ئامينث من



  ٥١/ ناصةشكثنة

  رينثةس ردووكمانةه ةب ردنةگ كثل
   ئامينثم باآلي ئاشقي
  فا نامدوثنثةبث و

  تؤ كاصث ةكاصث ب ئامينث من
   رزاصيةر هةس ةل نوينةهاوار د يةئ
  ناصث هيچ بؤ من رگتةصآل جةو ةب
  
  

   و ئامني ثئامين
  »ةتاوتاو ردمةد يةو« ئامينث و ئامني

  ةبثئاو سريوان يةئ من يةناص ةو لةش
  ةناو هؤب ةل داي آلتةه و مانگةئ

  ةنؤب ة، بة، نؤبةخؤش ردنك ماچ
   بووكايف ردمةد و ئامني ئامني
   بث ئينسايفةب كوژية؟ د بؤچم

   ند بوو خاصيةربةد آلتةه مانگ ةوةئ
   بداصيةع رگيةب بث بپؤشمةد

   ناصيةن يةجنةپ پثچم يةد شل شل
  سوور پردي ةل داي آلتةه مانگ ةوةئ

  د بلوورةق هاتةن ، بؤچةي خاصي جثژوان
  كاصث صثنةتؤ د ةب ئامينثو ئامني

  ماصثةرزث دة، ع تةكةدةش يةريشو
  ماصث بثصني جثي ة، ب با برؤين ةستةه
  ناصثةد ، دص بؤتةي ين من تايةخ

   دنياو ژينم رتؤيةه ئامينث و ئامني
   رينمةس ةب ةدانث، بيك تةكةقؤص

   بينمةن رگتةم تةق يةچونكث تاقان
   بينمةن رگتةم تةق ةتاقان ئامني

  ةوةكشةي مانگي يةه آلتةه مانگ ةوةئ
  ةوةك يةر چريكة، ه كثوو شاخان ةل
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  ةرزةب يليةخ مانگ آلتةه مانگ ةوةئ
  ةرزةو فةمشة، ئ زگريانةو د دؤست

  
  

  ةتاقان ئامني
   توث دنيا و دينم يةد ئامثنث و ئامني

   رينمةس ةب ةبيك يةدانث، و تةكةقؤص
   بينمةن رگتةم من ةتاقان ئامني

  ثكاص صثمةتؤ د ةب ئامينث و ئامني
  ماصث نيصجث بث ةب با بذوثن ةستةه
  ناصثةد دص بؤت ةي ين خؤم تايةخ
  وداةش ةنيو ةل ية؟ وةكثي يةستةو دةئ

  وداةخ شريين ةل يةذاند وةذاپ يارمي
  ةياتةخ ، زولفت رزيةد نگوستتةئ

  ةباآلت وريةد ئثشكچي رؤحم
  ةماتةت ةر دص بةه تا مردن ةرتةش
  ةتاوتاو ردمةبثداد، د يةداد ه يةه
  ةبثئاو سريوان) يةو( من يةناص ةلو ةش
  ةنثو هؤ ب ةل داي آلتةه و مانگةئ

  ةنؤب ةب ةنؤب ةخؤش كردن ماچ
  ةتؤب يةك پثم بؤچ نيم سويف خؤمن

   ند بوو خاصيةربةد آلتةه وا مانگةئ
   وداصيةع رگيةب بپؤشني ةستةه

   ناصيةن يةجنةپ يةو ةپثچ يب شل شل
  ةتاقان ئامني ئامينث و ئامني

  ةمانةحرةم ةث بماچ ةيةد مب
  ةگران ردمةد بينم نات ةند رؤژةچ
  
  
  



  ٥٣/ ناصةشكثنة

  ...وذؤةئامينث ئ
  ورؤةورؤ ئةورؤ ئةئ  گيان  ئاميين

  رؤةنيو سصيةف  دويين گيان  ردنةگ كثل
  رؤةبرد بؤ تاجن بووكيان گيان ردنةگ كثل

  قزلوةس ر پرديةسةل ئامينث گيان
  جوو كچثكي ةدا ب وملةق گيان ردنةگ كثل

  رچووةد ستمةدةو ل ئامينث رؤيي
  سنجوو ماميةن ژينةب مامةن بؤي

  مياندواوث ر پرديةس ةل ئامينث گيان
  سثآلوث گوصي تةكوصم ئامينث گيان

  بؤ باوث مةو نارجنةئ ژميةن بؤت
   صآل جواينةينةب جواين ئامينث گيان

   حدوودث شار وثراين ردنةگ كثل
   رزاينةملوثنث هةب يةئامينث د

   كوردستاين رتؤپيةس يةد ةرةوةد
  سوور ر پرديةسةر لةكسةي ئامينث گيان

  بلوور يةوثن ةب دتةق مامةن بؤت
  دوور ةل ناژمي بث تؤ من مامةن بؤت

  بؤكانث ر پرديةس ةل ئامينث گيان
  جؤالنث ةناسكث گوار ردنةگ كثل
  دانث يةكرةو مةئ پري بووي ژميةن بؤت

  بؤكانث صگرتةه يةگؤز ئامينث گيان
  ثو تؤ خاسةخاسث ب من ئامينث گيان

  كراسث ردوكمانةه ةب ردنةگ كثل
  تناسثةكوثر بث و ن ةبا گول يةد ةرةوةد

  مبرث و مباسث ةگول ئامينث گيان
  و تؤ دينثةدينث ب من ئامينث گيان

  رينثةس ردوكمانةه ةب گيان ردنةگ كثل
  تبينثةكوثر بث و ن ةهاوار گول يةئ
  قينث ةمبرث ل تةهاوار گول يةئ
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  رزاصثةه ردوكمانةه ةب لثو ئاصث گيان
  ماصث جث بثصنيةبا ب يةد ةرةوةد

  و تؤ كاصثةكاصث ب من ئامينث گيان
  زاصثةخ هاوار بؤ تؤ مردم يةئ
  
  

   شل ئاي شل ئاي
   ريازيةد يةستثرةئ چاوت

   نازيةند بةچ دثين صيانةه
   خوازي ئاوات كوشتنم ةب
  خاص ةب ردنةذابوورد، گ ، هات صثنةد

  تاص صث كردووم ذووين دنياي
   شل باوامن شل ئاي شل رث ئايةئ
   كلةو چاو پذ ل ةزاد جيبةن

   و مل شل يةه ةبؤ بك حاشام
  ةئثوار يةستثرةئ چاوي

  ةدارةر تاقةسةلدث لةه
  ةبثزار لثم ةخؤم ياري
   ةيلةسيو يةستثرةئ چاوي

  ةيلةل ، يارم جنوونةم منةئ
  ةيلةك روونة، دةفايةبثو

  رثةحةس يةستثرةئ چاوت
  رثةس ةب بثژنگ ةصدث لةه

  رثةمسةئ شةوث، ذةد خؤشم
  
  

  نينث ةئايشيلث ناز
  ةنارةه يان ةجنريةه ةدار ركيانةر دةب ةل
  ةسثدار ةل نةلثو ئاصث با مبد ر باآليةس ةل
  ةو يارةل صگري نيمةه ستةد مكوژنةتاكوو ن ةرتةش



  ٥٥/ ناصةشكثنة

  ةرارةبثق هار دص بؤويةو ن يلةو و رؤژ لةش
  پؤتينث يةسيذ ةل �هةب �هةنينث بةشيلث ناز ئاي

  ذدؤشينثةم بؤ رثي ةيار ل ريةس ريتةچ ةب مبةد
  نايبينث ةاللةبوورث سةو راد ر بثتةگةئ
  نينثةپثك قاقاي ةدث ب خؤم ياري زاين چيم ةب
  ةچاو كةصةو ب ةدبصندةق ةئاو ركيانةر دةب ةل يةو

  ةتؤراو من ةلثو ئاصث، ل ر بؤچيةبراد نازامن
  رؤژث تاكوو رؤژئاوا مب ئاوثزانت گوت پثم

  ةداو دصم ةل نگتةدةخ بث ئاي دصدا ةخودا ل رؤمحي
  پؤتينث يةسيذ ةل يةنينث ئؤخةئامينث ناز

  ذدؤشينثةم بؤرثي ةل يار من ريةس تريةچ ةب مبةد
  نايبينث ةاللةبوورث سةو راد ر دثتةگةئ

  خشينثةلثو ن يةد باريكةق ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةمششاص صثيةد ديةق گيان ةشتاصةر ةو ژنةر ئةب ةل
  ةمساصةو دةب ةداد پثم رمتةن ر راينةس ةمةر كةس
  ةبصث بثحاص ةمبشثل گيان ةكثي پرسي ةر گولةگ

  ةتاصةبؤ تؤ ب دينم من نيمةرمة، ئ ، جووم عورووسم
  ةرانةيزةدارح ژينةب گيان ةند جوانةچ ةو ژنةرئةب ةل يةو

  ةوانةك مانگي برؤيةئ  ةصآل وايةينةب  و پثك رثك
  ةنماةو دةينث ئةتا سب من مب ئاوثزانت گوت پثم

  ةرزانةه ملوثنثك ةب يةو ةرداوةب من ةل ئاوري
  پؤتينث يةسيذ ةل �هةب �هةنينث بةشيلث ناز ئاي
  دثنث كوريت چوار قامك ةگرتو ةو كچةئ باآلي ةب باآلم

  دوثنثةسبث و ب ةوذؤ بةتؤ ب ماچثك ةيةمبد صثمةد
  بيتوثنث ةل قورينگي ةسور ةرداوةب من ةل ئاورت
  ةبؤكان شيتةمزث دما يةد ةصآل جوانةينةب ةجوان
  ةحدودث شاروثران يةو مب ئاوثزانت گوت پثم
  ةكوردستان رتؤپيةس يةو مب ئاوثزاين صثمةد

  ةبان ةل مامةكرد ن باري ةرداوةيار ب من ةل ئاوري
  ةالد بؤ من ندتةرووب گيان ةساد ريريةمساص حةد

  ةيدزادةس ةناسك مردم كوژرام من ماومةبؤتؤ ن
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  ةالد بؤ من ندتةرووب گيان مب ئاوثزانت صثمةد يةه
  ةداد خاآلمن روويةكچث لثو ئاصث ب ند چاكمةرووب ؤب

  كوانث جارانت يليةشيلث ناسكث جوانث كچث م ئاي
  خيابانث يةراست ةل يةد مب ئاوثزانت كوت پثم

  دانث ةكرةو مةئ تؤ پري بوي ةرداوةب من ةل ئاورت
  خيابانث يةراست ةل يةلثستاند و ماچم دوو گرمت

  
  

   جواين ةاسكئايشيلث ن
  ةكانةلثر ريبمةغ ةكانةبث م يةو خودايةب

  ةجوان ةزثد ئامينم ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةمانةغ حريةب مةو دصةئ

  ةكوردستان ر تؤپيةس ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةمانةحرةم ةو ب دزي ةب ماچث ةيةمبد صثمةد يةو

  كوانث جارانت يليةم جوانث ةناسك ئايشيلثم
  يابانثةخ يةراست ةل لثستاند دوو ماچم گرمت
  دانث يةكرةو مةئ پري بووي ةك ستؤيةئةد ستمةد گوت پثم

   مرادم ةدا حاسص بايةو دنيايةل ةخؤزگ
   بادم ةب نجةر تةكثشا، عاقيب دووي ةل فامةند جةچ
   و ئازادم ةقينةي ، لثم ديةن دنيا خؤشيم ةل

   يادم ةوتووتةك لعانةر، ئةسةنگةس ياري مةبك چي
   فريادم ةب ، جارجار بثن ينمزةش ر شثخاينةگةم
   صمانةو ئ و ذؤم ،عثراق ذامةگ زميةع ند شاريةچ
   وانةبرؤ كةچاوباز و ئ كوو تؤةو جوانثك دي مةن
   يدانةس موصكي ةچوار پارچ بث باآلت قورباين ةب
   ر و بنگردانةسةنگةس  ندووانةآل دزثو كةق
   گيان كچث ئامني مردم بؤت ةيدايةو ش شثت بؤت مةو دصةئ

  ةجوان ةزثد ئامينثم ةلؤم نةمكةم ةمينخز
  ةردانةرگةس بؤي مةو دصةئ ةكوردستان ر تؤپيةس
   ةئثران ةل يةيةر نةفةس



  ٥٧/ ناصةشكثنة

  ةرزانةه ملوثين ةب ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةجوان ةزثد صثم ةسكةت ةرداوةب من ةل ئاوري

  ةحرمانةمةو ب دزي ةب ماچث ةيةمبد صثمةد يةه
  
  

  ةو باآليةل يةئؤخ يةئؤخ
  ةآليةبث گ صفيةخ صثيةر دةه  ةو باآليةل يةخئؤ يةئؤخ

  ةآلية، خوا، بث بةند جوانةچ    ةآليةت داين ةل ئيشتياي
   زا شرييينةذ ياري نيينةو ناز ند شؤخة، چ... الي الي
   بيينةن رگيةم يبةياذ ممانة، ئ زووتر مبرم من يبةياذ ةئ
  ةنارةه يةوثن مكيةم جووت    ةدارةزةو م شؤخ ةندةچ
      ةو الر ةجنةل ةآل بةينةب

  ةبثزار بؤچي بصثن پثي    ةرداوةب من ةل ئاوري
   خاصي ةب ردنةگ وية، ك... الي الي

   د مششاصيةق ةو ، ناسكي... گيان گيان
  ةديار ينةدةب غزيةم  ةك و باآلي ژنةب ماشايةت
  ةسثدار ةل نةبا مبد     جوانث گيان ر باآليةسةل
  ةو يارةل صگرينيمةه ستةد     مكوژنةتاكوو، ن ةرتةش
  ةرارةبث ق دص بؤوي  هارةو ن يلةو و رؤژ، لةش
  ذووةو خاص ل تةگةصةك  صووةصمةئ يةردةپ ويةك يةئ

  صچووةه رمةجگ ةل كةي كةي  رةدووس صماسيةئ برژانگ
  ربووةتثب ئاگرم بؤوي    ةلؤم ةنكةن  نعمةم ةن

  رچووةد ستمةد ةل ذؤيي     نةر كةسةو دنيام قوذي
   ؤ جواينستةئةب باصمةو     سوصتاين يةردةپ ويةك

   و خوجنيالين ةناسكؤص     رماينةد من رديةبؤ د
     بؤكاين يةيبةناسكوص د   مرمةد ةو گؤزةر ئةب ةل يةح

   ميواين ويسيتةخؤش   ةد ريةژوور س ةو باسكم
  صماصووةئ يةردةپ وية،ك... الي الي

  رچووةد ستمةد ةو لةكة،خاس... گيان گيان
  ؟ واينكوث مي ةبصث ل پثم     جواين ةندةو چ ةناسكؤص
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   زاينةو ذاوث دةش ةل     مثرداين يةگول ژين
   و لنگداين ةقصةت فثري   عليمةت خؤش مايين يةوثن

   مثرداين يةگول ژين    ةرداوةب من ةل ئاورت
   نيينةو ناز ند شؤخةچ...  الي الي

   نيينةپثك ةند جوانةچ...،  گيان گيان
  چثشتانث مبةعارز د   ستمةصدةه ينث زوو منةسبح

  !نازانث ردمةناسكؤص د    ةرداوةب من ةل ئاوري
  بؤ تارانث مةكةبار د     خؤم ياري بؤ الي چمةد
  
  
  )١( ةرث بثنةئ
  ةبثن تةردةز ةردنةو گةئ    ةبثن بؤم ةرث بثنةئ

  ةص بثنةرهةب ةجوان لثت     نديةمةوصةد كاباين
  ةشكينةم مةكة، دصةردبةم     نديةمةوصةد كاباين
   ريت رؤژث جوان ةرؤژ ل     كؤتري وية، ك بازي

   خاتري ةل با مبرم     نةد مةسثدار ةبا لةد
  ؟ يا مشقاذي هثينةش    ؟ و باذيةك ةيا ن ويةك

   بازاذي ةل كابراي كةو     ر تؤ مبكوژنةس ةبا ل
  ! ند جواينةچ قاسپثينةد     سوصتاين يةردةپ ويةك

   رزاينةه! ملوثنث ةب يةه    ةرداوةب من ةل ئاوري
   الينالم خاصي كوشتمي    ةرداوةب من ةل ئاوري
   رمثينةگ قورينگي ةسوور    ؟ هثينةش ةيا ن بازي

   دثين د ملوثنةخؤ تؤ س     مب ئاوثزانت صثمةد
  خوثنث دوو رووةتاق د ةب    صماصووةئ يةردةپ ويةك

  ربووةتث ب ئاورم كوشتمي    ةرداوةب من ةل ئاوري
  
  
  )٢( ةرث بثنةئ
  ةبثن تةردةز ةردنةو گةئ    ةبثن بؤ من ةرث بثنةئ

  ةصبثنةرهةب ةجوان لثت     نديةمةوصةد كاباين



  ٥٩/ ناصةشكثنة

  ةشكثنةم مةكةدص ةرد بةم     يدةوصةمةند كاباين
   تري رؤژث جوان ةرؤژ ل     ، كؤتري وية، ك بازي

   خاتري ةل بامبرم     نةد مةسثدار ةبا لةد
   ةوثنةمذةو خ زؤر جوان    ةبثن ، بؤمةبثن يةه

  ةص بثنةرهة، بةجوان لثي    ةندةمةوصةد كاباين
   يا مشقاذي هثينةش    وباذثةك ة، يان ويةك

   بازاذي ةل كابراي كةو     ر تؤ مبكوژنةسةبا ل
  
  
  )١(رث ناز ةئ
  ةدرةب ويةش/  ةدرةب يوةو شةو شةئ
  ةدرةو ق يلةل/  ةدرةو ق يلةل صدثتةه
  ةدرةن گرمةد/  ةدرةن گرمةد خؤم ةل من
  ةكةناز تؤ خودا نازم يةرث ناز هةئ

  ةكةواز مةبانگ  چاو جوان تةكةسثو ةبگر
  ةهارةو بةش/  ةهارةو بةو شةو شةئ

  ةگوص عوزار/  ةعوزار سيمني يارم
  ةلث بثزار/  ةلث بثزار ر چيمةب ةل
   شثوث نازت ةن ناز يةرث ناز هةئ

   بؤ پثشوازت دمث جوانث جيب ماشثين ةب من
  ةخؤش ويةش/  ةخؤش ويةو شةو شةئ

  ةوشةح ةكچث ل/  ةوشةح ةل با دانيشني
  ةوشةنةو گوص و/  ةوشةنةگوص و و يينةب ةل
  ...رث نازةئ
  ةو زريانةش/  ةو زريانةو شةو شةئ

  ةبان ةمثهر/  ةبانةمثهر من ياري
  ةجث ژوان ةل يةو/  ةجثژوان ةئثستا ل

  رث نازةئ
  
  

 ناصةشكثنة /  ٦٠

  )٢(رث ناز ةئ
  ةو زستانةو، شةو شةئ
  ةكؤآلن گرت فرانةب

  ةزؤر جوان من ياري
  ةكةمواز ةبانگ تةكةسثو ةبگر/  ةكةناز م ناز، خامن يةرث ناز، وةئ
  ةو هاوينةو، شةو شةئ

  ةشريين خوثن يارم
  ةبيبين من چاوي ةب
  ...رث نازةئ
  ةو پاييزةو، شةو شةئ

  ةزيز من ةل يارم
  ةزيزةگ كةو ةجوان

  ....رث نازةئ
  
  
   يةبلث و ةد يةرث وةئ
  جوانث ماصم ةل ردتةد

  جؤالنث ةقيتث گوار
  كوانث؟ جارانت  يليةم

  ندةس لث دوو ماچم گوت پيم
  يابانثةخ يةذاست ةل
   ية، و ية، و يةرث وةئ

   يةئؤخ چاو جوان يةناسكؤص
  ةدانيش المةتاوث ل

   كابراي چاوي كوثري ةب
   مامةح جلي ةصگرةنا، هةد

   يةمنر ماميةح ةبچين
   آلتةو ذؤژ ه آلتةتاو ه
  هابادةم پردي ةل داي
   مب باآلت رديةرگةس ةب



  ٦١/ ناصةشكثنة

   باتةو لثو ن قورينگ ردنةگ
  دا ولتةق رث بؤ خؤتةئ

   نوث هاتةل ةتاز مانگي
  ةتؤم باآلي ذثيةچاو

   رهاتةد دث، يار دصم يةك
  ؟ ذالينةيا نا ت بازي

   رزاينةملوثنث ه ةب
   مثرداين يةگول كچث ژين

  ةد ريةژوور سةو باسكم
   ميواين ويسيتةخؤش

   دارمةردةو د خؤشةن
   رارمةبث ق بؤ باآلت

  بث خثرت رث رومحيةئ
   بارمةردو لثو بةز نگةذ
  ؟ باذيوةيانا ك ويةك

   باذي يان ويةك ةخاس
   ر تؤ مبكوژنةسةبا ل
   بازاذي ةل كابراي كةو

  ةد رمةژوور سةو باسكت
   توجاذي ةكورتث بثچو

  ةشتاصةذ ةو ژنةر ئةبةل
  ةلثث مششاصةد ديةق

   ر رانتةس ةمةركةس من
  ةمساصةو دةب ةداد پثم
   ةكثي پرسي ةر گولةگ

  ةبصث منداص ةذامژثن
  وثةش يةستريةئ چاوت
  وثةك ندووكيةد كوصمت

  وثةك پثشتةو رگمةم
   مثردت يةكةو گول منةل

  !وث؟ةد زؤر خؤش كاممانت
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  رث هؤ رثبوارةئ
  ةوازةذةپ بووم من باآلت دووري ةل
  ةندازةزؤر بث ئ گيان كردووم مبارتةغ
  ةجازةبث م ژن يةو مةپثناك قات ةب
   مب رثبوارت ةب رثبوارگيان رث هؤيةئ

   مب قوربانت ةب يةو داريةزةم چون
   مب مالنت ةل ستةو با دةش يةنيو ةو لةش

   خودا نيم بديةع گيان يةجومل ةل من بؤچ
   هانيمةر تةمثحن گيان ستةد ةل عاتثكةس
  ةخؤراو يةردةز خاتر گيان ةب ةبيك
  ةساو يةباغچ ةل گيان ةربثنةرث دةس

  ةماوةن بؤ ياري بيلال گيان مةكةرؤح
  ةتؤ راو من ةل بؤچ ةي چي قسريمةت

  ةينث بارةسبح گبري گيانةت ةئثوار
  ةيار ةب نثزيك يةئ وارمةه ةپاييز

  ةخؤ دص ئينتزار بذينةد نگث پثكةگ
  ةرارةدص بثق بؤت ينةگةنگث پثكدةگ
  
  
  )١(يلث ةرث هؤ لةئ

   كاصم دوو چاوي من سرييةو ئ ديل
   تا رؤژ بناصم يةه ةستةد ةب قمةح
   يليةل باوامن يليةرث هؤ لةئ

  ؟ يليةموا بث  بث، بؤچ خثرت رومحي
   يليةل ةب بووي ، تؤش جنوونةم ةب بووم من
   خاوم دوو زولفي سريو ديليةئ

   ماومةبؤ تؤ ن من ةپث بك ذمةباو
   مب يلتةل ةب ، من يليةرث هؤ لةئ



  ٦٣/ ناصةشكثنة

  ؟ مب يلتةم ةب من يةتاك كردم واپريت
  ةتؤم و زجنرييةستةو باص ب ديل
  ةليمؤم جووتثك و و رؤژ فكريةش
   مةغةل يةك رقمةغ ةردارةخوا ب چ
   مةك زؤر و يان يان ةيةبد يلمةم
   جوامن دوو چاوي من سريو ديليةئ

   و ميوامنةو شة، ئةبد مةئيجاز
  ياصث بان يليةل يليةرث هؤ لةئ

  مساصثةد يةلك ةب ةرمةگ يةد ةك شثنمةباو
  ناصثةد ، دص بؤت مةبك ، چيةي ين من تايةخ
  
  
  
  )٢( يليةرث هؤ لةئ
  ةتؤو الي ةل دثت ژميةد يةو بايةب
  ةبؤو ةب مةيكةد ةمامةش مكتةم
  ةخؤو ةدص ل ةب باآلمت شقيةع

  ةلث بؤو يةردةدص شثوث پ ماصي
   وا شثواوي بؤچ يليةرث هؤ لةئ
   داوي لثي ومنةش يةوشةنةو صثيةد
   داوي زاوا لثي نؤ بووكي صثيةد
  ماصةش باي ةدث ب ژميةد ةو بايةب
  ياصةخ ةب سووتام باآلت دووري ةل
  ماصةج خؤش يرچوو يارةد ستمةد ةل
   زريان باي ةدث ب ژميةد ةو بايةب
   موكريان دانگ شةبث ش شتةپثشك ةب

   بريان ةبث دص بوو ب خثرت رؤمحي
  مثنثةوث كافر نةش باوامن

  خبوثنث ر يارمةس ةل قؤشةباي
  صثنثةه مةرهةو ةدكارةب رچيةه
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   يليةل باوامن يليةرث هؤ لةئ
   يليةوابث م بث بوچ خثرت رؤمحي

   يليةل ةب بووي تؤش جنونةم ةب بووم من
  
  
   رانةدولب رانةمسةئ
  ةرمانةبث د مةكةردةد   دارمةردةو د خؤشةن يةئ

  ةو لوقمان كيمةح كةو   خؤم ياري بؤ الي چمةد من
   بؤ گوص چنني كؤ بنةو يةه  رانةدولب رانةمسةئ

   رشنيةر فةس قورئاين ةب ةداي صيةگ ةل مةكةيار
   ببني كةبؤ ي)  لو م شل( ةدوعاي نوثژم يةرزةف پثنج

  ةي تووالين مةكةردةد  دارمةردةو د خؤشةن يةئ
  ةي واين كيميةح تةق   خؤم ياري بؤ الي چمةكچث د
  ةي رقيةچرا ب كن ةل  سابآلخ يةگؤش ةوا ل ماصيان

  ةرمانةبثد مةكةردةد  دارمةردةو د خؤشةن يةئ
  ةبؤكان ةوا ل ماصيان   خؤم ياري بؤ الي چمةكچث د

  ةغدايةب ةل مةكةردةد  دارمةدرةو د خؤشةن يةئ
  ةودايةودا هةه زولفي بؤيار خؤشمةزؤر ن من

  ةداي يةص گولةباغ ةل كوژثةد من يةردةو دةخؤ ئ
  
  
   ةجوان ر يارمةمسةئ

  ةسوصتان حثآلنةناو ج ةل  ةجوان ياري يةوةب مةخوزگ
  ةئيمان مرث ساحيبةد ةك

  ةتابان مانگي ذووي    ةجوان ر يارمةمسةئ
  ...رةمسةر ئةمسةئ

  كرد ناكاودا بانگي ةل كةي  كردةد متمةحوجرثدا خ ةل
  برد ر لثو ئاصيانةس ةب قوذت

   تةكةئاص ةلثو ةب لثوم     تةكةكاص ةچاو ةب چاوم
   تةكةماص ةدمث ر مبرمةگ



  ٦٥/ ناصةشكثنة

  ةدنياي ةل خؤشن دوو شت  ةآليةس پاش ةجومع ذؤژي
  ةياليةل و چاوي ئيمان

   زثر پؤشينت دوو لثمؤي ةب   خشينتةن خاصي ةب مةسةق
   شينت مةبك كچث ناوثرم

  ةياقووت ستتةد يةفنجان    ةرووت ةل يةو خاصةب مةسةق
  ةجووت ص دصتةگةل دصم

  
  
  ةزثر تةكةرث گوارةرث دولبةمسةئ
  بث ةسيا چار لةزةئ ةختث لةب
  بث ةبا ئاوار نةدةلث م سيتةد
  ةبزثوةم تةكةرث، گوارةرث، دولبةمسةئ

   ةو لثو مةو دةماچث ل ةيةمبد
  ةخؤر پثو يةردة، ز نكوثستا فريةب چؤن

   تةينةم ةكث لةي مةغ ةكراسث ل
   تةينةبث م ياري باآلي ةب بيبذين

  ةزثذ تةكةرث گوارةرث، دولبةمسةئ
  ةجوانث، چاوث بگثذ ةخودا ب رديةم
  و تؤ منةئ نعيةسث بيكا مةركةه
  نؤ ةو ب شتةهةمبرث ب ماصي ةل

  كثلث بؤ بناري ةبو بان بابچني
  لثگثلگث بيچوو بؤ پاي ةبؤ ورد

   جل ةب مةدةد بؤت يرانةآلو دار سةق
   مل ةل مةكةوق ئةت تةكةي بؤ شريبايي

  ةزثو تةكةرث، گوارةرث، دولبةمسةئ
  ةبزثوةم ، لثوتةخودا ب رديةم
  ةسيؤ مكثكتةنار مةه مكثكتةم

   بثئيمان بگرث باوكت خوا دايكت
   ردووكمانةه دصي باعيس ةب وا بوون

  ةزثو تةكةرث، گوارةوهةرث، گةمسةئ
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  ةبزثوةم ، لثوتةخوداب رديةم
  ةپثو يفةشرةسص ئةئ يةنيو لري

   مب ئيخالس عاشق تا مردن ةرتةش
   مب ر تؤ شناسةه مةكةن چةك ةكاب
  ةزثذ تةكةرث، گوارةرث، دولبةمسةئ

  ةچاوث بگثذ ةخودا ب مردي
   ةباژثذ شيتة، د كارمامزي يارم

  
  
  رثةرث، هاجةرث، دولبةمسةئ

  ةاود يةرمانةخ يةو مانگ ةسث جار ب
  ةداوةن كسةب تؤم يليةهثشتا م

  رثةرث هاجةرث دولبةمسةئ
  ةب ذؤ ميوانةرث تؤ مةوهةگ

  ةب رمانةر تؤ دةه كامنةبؤ برين
  ةب تؤ لوقمانةئ من يةكةردةبؤ د

  كاةتؤ د ةذوو ل يةو مانگةسث جار ب
  كاةكؤ د باآلي يةصةصكةك مةكةدص
   يةرث دةهاج رثئؤفةدولب رث گيانةمسةئ
   دوامت ةذؤ لةرث  مةوهةگ
   باآلمت شقيةع ديويةن نگمةر

   مامتةتةر بةه مردن ذووي ةتا ب
   تةداي ةل قمةخودا بيسثنث ح

   تةساي ةل كث نيشت كثشاي ورمةج خؤم
  ةرةسةب لةو تة، ئ يةجوان ةو چاوةئ
  ةرةبةبث خ ، خؤيةكوشتوو مينةئ
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   مانةئ
  ةرةدولب ةناسك ركيةر دةب    ةرةب ةنگةت يةو كؤآلنةئ

  ةرةس تاجني منةبؤ ئةل
   قوربانبة ةذثوةبگ ؟زوو چيةد بؤكوث   مانةئ گوص مانةيار ئ مانةئ يةه
  ةنازدار ماصي ركيةر دةب  ةو خوار ةرةس يةو كؤآلنةئ

  ةدارةردةد بؤي ةل مةو دصةئ  ةنارةه صثيةد مكيةم جووت
   مانةئ رمانةبث د رديةد   مانةئ يةيكةن مانةئ مانةئ

   گيان شريين تؤم ميواين  ةوةزوو بثر چيةبؤ كوث د
  بارانث كةدث و فرمثسكم    تارانث ةل ماوم ريبةغ

  دانث ر دوو چاومةسةل پثت  يزانثةخودا د تؤم يةكوشت
   جواين دوو چاوي كوشتوومي     سلثماين ةل ماوم ريبةغ

   و ماين خان بيلالهي ةب   يزاينةنابث ن تؤم يةكوشت
   كوردستاين رتؤپيةس    ؟ كوث ميواين ةبصث ل پثم

   جواين ةدزث يةكيژؤص
  ةركووكةك وريةد صكيةخ    ةبووك ةتاز مةكةيار
  ةبچووك يفةشرةئ كةو  ةسووك زنة، و گران تةقيم

  
  
  گوص يةئ

  گوثزث ةمثنث مبنثنةن مةهثند
  بثزثةدص د ةبث، نةچاو تثر د ةن
  ورثزثةت ةبؤ يار ماص ل خؤشمةن
  گوص يةگوص و يةئ

   جمار بتبينمةوث ئةنامه گيان ةگوص
   ژينم ةبثزار ل يبث رومح ةهثند چؤن
   تينم ةتةيوةگ هثنمةد نثوت

  رث گوصةگوص، ئ يةئ
   دصداري نعيةيكا مةسث دةر كةه
   پاساري يةركا وثنةذ و پؤ دةپ
   دياري ، ناسكث لثم چمةد ر الثيةه
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  گوص يةگوص، ئ يةئ
  الموصآل بثةك باين ةل ستمةد
  ر خودا بثةگةتؤ زياتر م ةل

  غدا بثةب وسيةغ ناهمةو پ پشت
  گوص يةص ئگو يةئ
  
  
   من گوصي يةئ
   جواين  چاوي يتةسآلم ةب     ياينةتا ب وث نانوومةش

   زباين شرين ويژدان ةب
   من دصي ردا ئايةب ئاگرت   من گوصي يةذؤ، ئةذؤ، مةم

   من رچصيةس يةهثالن تؤي
   رمامنةخ ةتةر بووةئاورث ب     بؤ خزمامن رنةر بةبةخ

   جوامن ياري زيز بوو رؤيي
  رةمسةئ ، چاوي ميحرايب ةب  رةمبةپثغ ةخوداو ب ةب ساقي

  رةدولب ةناسك ةزيز من ةل  رةندةسكةئ گثژي ةوتوومةك
  
  
  مينا ةل يةئ
  كاةذ دةچاو ش ةب قوربان ةلث بمينا ةل يةئ

  كاةذ دةقيلث ج ةنيم من يةرةمبةك داواي
  كاةذ دةجةهاوار بل يةئ يةشدانگةش داواي
   سلثماين ةيار ل ةبان ةل وام خؤ من

   كاينةچاو ةل ةبك لث الميةس
   كا چاويةذ دةهاوار ش يةمينا لث ئ ةل يةئ

   خاوي يةگرجيةئ ةشان ةب دابثنم يةتاك
   و پثآلوي ةرةقؤند مةك جوويت يةتاك

  ةو بوايةبريا ش گيان ةپاييز راب يةسث مانگ
  ةو بوايةخ ةچاو ل قوربان ةو ب مةناو د ةل مةد

  ةصكوو يار بايةب ةدث خوداي داآلن يةخرم
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  ةجنةل يةئ
   باصم ةمةند بتكةبازوو ب كةروةه

   ماصم ةب تاآلن دووري ئثستا لثم
  ةيةجنةل و خامنةجنةل يةو يةئ

  ةيةكرثش كراسي ةل ئيشتياي
  جارث ةب و ماچةح  يةيةد مةر نةگةئ
  شارثةل كةريةوث هةك و كؤستتةح

  لث بارث رديةب داوي يةفرةكث ت
   ماصم ةب تاآلن و خامن ةجنةل يةو يةئ
   ، سووتا باصم ، منةنرواةپ كةو
  و يارث بث دوو دؤست يةسث نةركةه
  و ئثوارث قوذ سوبحةر بگرث لةس
  ميوانث ة، هاتن و مل شلةب

  جؤالنث ةزثذ، دثنم يةگوار
  مشيالنثةو ن باريك تؤي
   بث ئيمان مبرث، بابت تةكةدايك

   ردووكمانةه دصي باعيس ةب وا بوون
  ةپؤست ةل وص ئاگامةرةرؤژ ق ةب

  ةستةم دوو چاوي ثكمكيژ ذثيةچاو
   ةئيدار ةل وام سمةرةرؤژ ح ةب

  ةددارةكجار غةي كيژثكم عاشقي
  ةيةجنةل و خامنةجنةل يةو يةئ
  ةيةجنةپ ريةس ةب يةجنةل
  ةكاص ةل ئاگام سمةرةرؤژ ح ةب

  ةزاصةغ چاوي كيژثكم عاشقي
   زمةركةئموور مةم سمةرةرؤژ ح ةب

   زمةرةبث مةب ةيةه روومت دوو بزين
  ةيةجنةل و خامنةجنةل يةو يةئ

  ةيةكرثش ، ئاي كراسي ةل ئيشتياي
  ةيةجنةپ ريةس ةب يةرؤين
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   مةناك مةناك يةئ
  ر خودا بثةگةتؤ زياتر م ةل    الموصآل بثةك باينةل ستمةد
   مةپث ناك مثردي ةو كابرا پريةئ     مةناك ر منةبراد مةناك مةناك يةئ
   مةپثك ةل يةكمةچ يمنگوذنةم خؤ من         مةكةد خؤم دصيةب ةگزادةب سصمةئ

ـ  سصمةئ   مةر كةبةسارث ل نيم مامش من هيچ ـ  ةگزادةب  خـؤم  دصـي  ةب
   مةكةد
   مةناك پي مثردي ةو كابرا پريةئ   مةناك ر گيانةبراد مة، ناك مةرث ناكةئ

   مةكةد خؤم دصي ةب ةژنان ئازادي     مةكةلث د حاشاي ةژنان ئازادي
  گوص بث يةرچاوةس ركاينةو س كاين

  دص بثةناب شووي يةكيژو ةل تةحلةن
  
  
  
  گوص ةل يةو يةئ
  ربثةس وتةح ژديهايةئ هريةژ    ر بثةمسةئ سيتةد يتةربةش
  بث دةرديواو صكوو برينمةب    ربثةس ةستةق ةوةخيؤمةد
  و دص رگةج يةريش پسثنثتةد    رچصةس يةگوصخونچ ةل يةو يةئ
   بيبمةت دار تؤيةردةد من       بيبمةح يةئ ةص تؤمةگ ةل

   سيبمةن ةب خودا بتكات
  ةگمگم يةمامةش مكتةم      ةفامت يةئ ةص تؤمةگ ةل

  ةالزم پثم چيمةقاو من
   نگثينةيذةد رمانةو د ةكل ةب     دثين صيانةه يةو چاوانةئ

   مدوثينةچاو د يةگؤش ةب     مرثينةن مردووثكم ةي رؤژ ين
   ژميةد يةو دنيايةتا لةه     حيمةو ر محانةر ةب مةسةق
   بث تؤ بژمي من ةتةمحةز       دميةق ياري يليةم نثمةن
   بريةق بؤ گوثي نةمبةسصث دةف     جريةلفةو يةسوذ ةب مةسةق

   گريةد بؤم لثو ئاص چؤن بزامن     بريةس بگرن من ةل تؤزثك
  ةمةغ ةپذ ل مةكةدص ةدامي      ةمةع يتةسوذ ةب مةسةق

  ةمةك عومرم بث لوتفي چؤن    ةمةك عومرم بث دؤستم چؤن
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  ةباران يةو يةو يةئ
  ةباران يةو يةو يةئ      يةبرد بؤ ب تمسةد باغي ةل

  ةجانان يةد مردن بؤت     يةيكةكرد ن گازي وانةباغ
  ةباران مةل يةو يةو يةئ     يةح سيتةد ةگاز بوو، ب ماران

  ةياران يةجنةجيگا پ      ةدةلث م ستيانةرث دةئ
  ةجوان چا ويان رانةمسةئ

  ةباران يةو مبرم يةئ    برد بؤ سثو ستمةد باغي ةل
  ةپاران يةو مردم بؤت    لثو ةب بوو گرمت فةيةح ستةد

  ةباران مةل يةو يةو يةئ    خثو ةب بوو، كردم بث ساحيب
  ةباران يةو مردم بؤت    برد بؤ گوص ستمةباخدا د ةل
  ةباران يةو مردم بؤت    دص نديةقسود بث، بةم مةصكةب

  ةباران يةو مردم بؤت    و دص رگةج يةپسا ريش لثم
  ةباران يةو يةو يةئ      نارةه چنيم من باخي ةل

  ةباران يةو يةو يةئ    هاوار ةوتةك لثم وانةباخ
  ةباران يةو يةو يةئ    بيمار ةبوو ب و دصم رگةج
  ةباران يةو مردم بؤت      گوص و گوصزار يينةماب ةل

  ةباران يةو مردم بؤت    هاوار ةوتةوا ك شلثر بوون
  ةباران مةهاوار ل يةئ       ميوان ةب دا بووم باغي ةل

  ةباران بؤ تؤ مردم       گوآلن و خاتگوص  ميواين
  ةباران بؤ تؤ مردم     نثو داآلن ة، ل جث ژوان ةومتةك

  ةباران بؤ تؤ مردم     ميواين ةب ماصيان ةچووم
  ةباران بؤ تؤ مردم     ص راينةگ ةل گوشي مةجنةپ

  ةباران بؤ تؤ مردم     زاين يار بوو پثيةع دايكي
  ةجوان انو خؤص و خاصي خرت      ةجوان چاويان حبوبانةم
  ةباران يةو مردم بؤت      هوصوو دا چنيم باغي ةل

  ةباران يةو مردم بؤت    روو ةو خاص ل تةگةصةيار ك
  ةجوان چاويان بانوحبوةم    دوو ةدوو ب تثرتثر، دانيشتني
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  يار يةئ... يار يةئ
   زمزيران ةخؤش هارانةب
   گريانةب سةخذث و دؤصث د ةل

   زگريانةو د دؤست ص بوونةتثك
   يارم رؤي يار بؤچ يةر ئيا يةئ

   ژگارمؤذ ةتاريك وي يب
   يارم يار ذؤيي يةيار ئ يةئ

   زينهارم ، زيندانثم بث، وي
   ردشتةس شاري ةهار خؤشةب

   شتةبؤ گ ، بچي شاخي ةبچي
   شتةهةب سثوي جواين يةكوصم

   يارم رؤي يار بؤچ يةيار ئ يةئ
   گوناهبارم!!ةندةصآل چةئ
  شنؤ شاري ةهار خؤشةب

  ليمؤ گوصي كةو جوان تةكوصم
  صؤةذؤچاو، هةو م نگةو ش شؤخ

  
  

   ئثران ئثران
   شثران ينةسكةم ةبوو ب     ئثران ئثران ئثران
   ستثرانةئ وكثشيةجص     ةالوثژةگ كةو چاوت

   گريان ةوتةبؤ ك دنياي    لثنا يةكةر بارگةگةئ
   رثشامنةپ بؤ باآلت     ردامنةرگةو س ريبةغ
   گيامن ةل دترةسكث دةت    ماچث ةيةمبد ةرةرةوةد
   توامنةد نازت ر منةه    ةوماوةق لثم ريبمةغ
   رمةجنةخ برينداري    ةتةل تةل رگمةموو جةه

   رمةژوور س ةرةلثو ئاص و    ةستؤكةد ستمةجوانث د
   رمةفةر سةس ةو جار لةئ   نةستؤكةد ستمةد جووت ةب
  ةمششاص صثيةد ديةق     ةتاص شةر ةو ژنةر ئةب ةل
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  ةستماصةو دةب ةداد پثم     ر رانتةس ةمةر كةس من
  ةبصث منداص ةژثن رام    ةكثي پرسي ةر گولةگ

  ةتاص ةبؤ تؤ ب     دينم ةئاممان(.....) 
  رةوهةپذ ج باينةد ةب     صبدذنةه رگمةج رنةو
  رةدةربةد دنيا بووم ةل     گيان ةتؤي ر باآليةس ةل
  رةوهةگ كةو تةديك ويةئ    ةفينجان پتةچ مكيةم

  رةبوو كاريگ رمةجگ ةل     داوم دصي ةل تريثكت
  برد مكيةبؤ م ةل ستمةد    رز و گرد و مردةباآل ب
  ورد ورد خاصي ةتثيداي    ةالسوور سثوي كوصمي
  لث كرد دوو ماچم داواي     كاين رثي ةل بووم توشي

  
  عثراق يةو ه ئثران

  !ةسآلو مةلث بك چؤين    ةالو ةو زثد ةنتيكةع
  ةند و خاوةگياب زولفت     كوردي نرييةپ سينگت

  ةداو لثي مست ةلثو ئاص ب    ةبو كون پمةچ يةكةلةك
  خودا حافيز ماصئاوا     يارم ةب ر نايبةگةئ
  ئاآلپشتثنث د لثيةد قةق    رمثنثةگ يةو ئثران يةه
  بيتوثنث ةل ديت ر بؤيةگ    ةتر جوان مشيينةپ ةل
  هثنثةو چاو ش دباريكةق     مةناي صتةگةصث دةد

  ةقةه يصثمةد من يةو قسةئ    ةقةبةق تةبةت ئامسان
  ةقةزرةم صثيةد يةپاني    ةو حدوود ةسصةئ ةكچون

  ةقةموتص كافرثكي    مثةصث ناتدةد باوكي
  ةقةرث شةب با دوژمن    رث ماچثةلثو ئاص مبد

  مثالقة، گوص بوون خاشخاش    عثراق يةو ه ئثران يةه
  كا، فرياقةن مةكةبا دص    رث ماچثةمبد ةگيان

  
  

   ريبمةغ خؤم وانةباخ
  !هابادةم پردي ةل داي   صهاتةو ذؤژ ه آلتةو هةش

   باتةو لثو ن قورينگ ردنةگ     گيان توران ماومةبؤ تؤ ن
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  !باد ةب يةد ةن يةجنةو رةئ     يةكةن بابت يةقس ةتؤ ب
   نوث هات ةل ةتاز مانگي    دا ولتةق بؤ خؤت توران
  !؟ةكوثي ةل باخت رثگاي     ريبمةغ من گيان وانةباغ
  ةر خذثيةس ةل ماصيان     تورامن چاوي شقيةع
   ئثران ةعثراق و ل ةل     توران باسي مةكةر دةه

      بث خثرت محيةجوانث ذ
   برانةق يةبؤ سيل بردم   صگرتةكچث ه!!  وامنةو شةئ

   ردانةردو مةتورانث م  ةستؤكةئ ةد ستمةد ووت پثم
   يابانةخ ةب ةنزيك    ةر خذثيةس ةل ماصيان

        ةستؤكةد ستمةد
  ةورازةه باخت رثگاي     ريبمةغ من گيان وانةباخ
  ةجازةو بث م ةد بصندةق   بووم توران چاوي شقيةع
   جواين ستؤمةئ ةب باصت ةو     كوردستاين رتؤپيةس
   ميواين ةب بووم بؤ خؤم    وداةش يةنيو ةوث لةش
   زاين يار پثيةع بايب    ؟ مةبك چي منةئ ةوجارةئ

   رزاينةملوثنث ه ةب    ةرداوةب من ةل ئاوري
  كوثدا؟ ةب باخت رثگاي   ريبمةغ خؤم گيان وانةباخ

  دثداةو شارةهاوار ل     بووم ژالةك چاوي عاشقي
   صثينةدةد خوثن رگمةج    صثنثةن الي ةل هامت

  و نامدوثنث ةزيز لثم    ژاصث ةبؤ، ك خؤشمةن
  دوثنث ةو ب ةسب ةذؤ و ب ةب    ةستؤكةد ستمةد گوت پثم
  ةورازةه باخت رثگاي   ريبمةغ من گيان وانةخ ةب
  ةو زؤر مومتاز زؤر جوان   ژاص بوومةك چاوي شقيةع
  !ةداي دصم ةل رديةو دةب    ةغدايةب ةل وسيةغ ةب
  ةودايةودا هةه زولفي    ةوايةه بادي يةوةب
  ةتوباي يةورةگ ةخوشك   چاو جوان بؤ توران خؤشمةن
  ةبرينايةو سمةك هيچ    ةديو مةن ةتا كةوةل
  ةسآلو مةبك لثي ةدوور    ةالو ةو زثد ةنتيكةع
  ةنگاوةر ةمامةش كةو    ژوور ةرةب پشتثين ةل

  ةبذاو يةباآلك ةب     ر، دارايبةمخةم كراس
  ةستاوةو يةر پانيةسةل    ةدرثژ ةو ن ةكورت ةن



  ٧٥/ ناصةشكثنة

  ةتث كراو يةپاوان     سپي كري كةو پووزي
  ةناو ر زارتةس مكيةم     مرمةئ تةو دايكةر ئةبةل

  ةبراو من ةل تةمار    ةستؤيكةد ستمةد توران
  

   ريبمةغ خؤم گيان وانةباخ
  ةمششاص صثيةد ديةق     ةتاصشةر ةو ژنةر ئةب ةل
  ةمساصةو دةب ةداد پثم   گيان ر رانتةس ةمةر كةس
  ةبصث منداص ةرامژثن     ةكثي پرسي ةر گولةگ
  ةبصث بثحاص ةمبشثل  كرد  يةقةكجار چةر بؤ يةگ

  ةكوثي ةل باغت رثگاي   ريبمةغ من گيان وانةباخ
  ةجثيةرةك ةل ماصيان   لثو ئاص بووم باآلي شقيةع
  ةيلثيةل چاوي شثيت   جنوونةم ةب ةبوو مةو دصةئ

   بورهاين ةذوانثتةد    هاوار  ياصآل يا سوصتان
   هؤآلينةو سةما لةن     ةكردو باري ةيدزادةس
   نازاين ردمةد ةب بؤچ     مب مالنت ةستةد ةورةد

   مثرداين يةگول ژين  كوژث ةد من يةردةو دةجا ئ
***  
  ةسآلو مةلث بك چؤين     ةالو ةو زثد ةنتيكةع

  ةند و خاوةگياب زولفت    ةذةت ينريةپ سنگت
  ةداو لثي مست ةلثو ئاص ب    ةكون پمةچ يةكةلةك

  ةتؤراو لثم رچيةس ةل    ةرداوةب من ةل ئاوري
  

  )١( ةباران باران
   نگنيةكرد ر زرايةم ة، باران باران

   مگنيةغ دصثكي ةيار خودا حافيز ب
  ةو دواوةمةل بريمي ةل مردن
  ةخوداو پاص قاپي ةو مةدةپاص د

  ةغداوةب سيوةغ
  ةور و بارانة، هةباران باران

  ةردانةب لثك ستةيار خودا حافيز د

 ناصةشكثنة /  ٧٦

  ةوةكرد ، بريم بريمي ةل مردن
  !ةوةكرد نوثژم ياينةب ةر لةس
  ةوةكرد هؤشم يتانةو شةل تةحلةن

  ..ةوةهوشيار بووم
   بارث بارانة، دةباران باران

   عوزاران سيمني شاين ةدا، لةد
  
  

  )٢( ةباران باران
  ةكوثستان نزصمةم ةدوور مةرثگاك

  ةميوان لثم مةردا دث خةس ةو بةش
  ةردانةرگةس باآلت تاوي ةل مةو دصةئ

  ةببث وثران باوكت ماصي بةياذ
  ةماص بث كابان حاصم ةب ةمحث بكةذ

  ةورو بارانة، هةباران باران
  ةردانةب لثك ستةيار خودا حافيز د

  ةمانةحرةم ةب ماچثك ةيةمبد
   ةالر ةكب مةبچؤ ك مةبث و ك مةك

  ةسثدار ةل من تيغ ةل ةدةم خؤت
  ةرارةبثق باآلت تاوي ةل مةو دصةئ

  ةناچار چارم با مبرم مةبك چي
   كاصم دوو چاوي سيتةو م خؤشةن
   تا ذؤژ بناصم ئامني ةستةد ةب قمةح
   وداصمة، بؤ تؤ ع تةسرةح ةل مةو دصةئ

   نيا باصمةت ، منةرداوةب من ةل ئاورت
  
  

  )٣( ةباران باران
   بارث بارانةد ةباران نبارا

   و نازداران ر ناسكةسةبارث لةد



  ٧٧/ ناصةشكثنة

   عوزاران سيمني يةگؤن ةدا ل يةد
  ةور و بارانةه ياران ياران
  ةمانةحرةم ةرث ماچث بةمبد
  ةدثوان ةب يار بووم باآلي دواي ةل
   جاران جاري كةو بث بؤالم ةستةه
   ياران يةديد ة، ب دوژمن كوثري ةب
   زارانن پاي ةل و خبوثننيةك كةو

  ةرزةبارث تة، دةباران باران
  ةرزةو باآل بةئ نسيبم ةبث ب

  ةرزةو ت لةبث غ يةمامةش مكيةم
   جاران جاري كةتوخودا و بث بؤ الم ةستةه

   جاران جاري كةو مردم بؤت
   ياران يةديد ةتوخودا ب دوژمن كوثري ةب

   نساران وية، ك مردووم بؤت
   ييةس دوعاي ةن ةال گيانةم يةنوشت ةن

   ييةگةن ردمةهاوار د يةئ فريايةب چيانهي
  
  

  ةآلصوكةب مةكةبار
  ةبووك ةتاز مةكةدؤست ةآلصووكةب مةكةبار
  ةبچووك يفةشرةئ كةو ةسووك زنةو گران تةقيم

  ديار بث ةوةرووت ةب ةي خاص ين
  ديار بث ةوةمووت ةب ةي گوص ين

   لثوم باري ةبذوان شثومةو دص پ مگنيةغ
   سثوم باغي تؤيةر ئةه جوان ياري وثيةد خؤشم

  ةردةد يةئاصوود دصم ةردةز نگمةر مگينمةغ
  ةردةكثو و ه ةب مةدةد خؤم ياري بث لوتفي ةل
   ذ و باومةپ ةسوتاو ماومةرد نةو ز مگنيةغ
   يار بذاوم ةل ةديار ماومةرد نةو ز مگنيةغ
   باص سوتاوم يةروانةپ دارمةردةو د خؤشةن

 ناصةشكثنة /  ٧٨

   يار بذاوم ةل ةديار تيويةه دام دياري لثي
   رثشامنةپ بؤ باآلت ردامنةرگةو س مگنيةغ

   گيامن ةل ردتةد ةرةوةد خؤم ياري وثيةد خؤشم
  
  

   بثريان بازي
   مانةئ مانةئ       ةشار ةدوور بثريان بازي
  ةخومار چاويان       نةبةدص د دثن بثري
   مانةئ مانةئ    ةو الر ةجنةل ةب ةشؤخ يارم
   مانةئ مانةئ    ةنارةو دوو هةئ بگوشم ةبثن
   كوژيةد بؤچم      يار مةيار و ديد انمةئ
   رژيةد بؤ خوثنم         مكوژيةر دةگةئ

   مانةئ مانةئ      ةكثو ةدوور بثريان بازي
   مانةئ مانةئ    ةولثو مةو دةئ مةك ماچ ةبثن
   مانةئ مانةئ    ةسثو ةو جوتةئ بگوشم ةيا ن
   مانةئ مانةئ      ةماص ةدوور بثريان بازي
  ةاصزةغ چاويان       نةبةدص د دثن بثري
   مانةئ مانةئ    ةئاص ةو لثوةئ مةك ماچ ةبثن

   مانةئ مانةئ      ةقاصةو پرتةئ يانا بگوشم
   مانةئ مانةئ      ةدثي ةدوور بثريان بازي
  ةپثي شكيانةشري م       نةبةدص د دثن بثري
   مانةئ مانةئ    ةگوثي ةل ةگوار ةشؤخ يارم
   مانةئ مانةئ    ةرمثيةو دوو هةئ بگوشم ةبثن

  
  

  مبيلةز باغي
  ةئثوار ةگاتةرؤژ د يةمةو دةل

  ةديار جوان مبيلةز شاخي ةبذوان
  ةو نازدار ةناسك ةهثند مورشيدم

  ةديار گوآلندا جوان نثو باغي ةل



  ٧٩/ ناصةشكثنة

  رؤژئاوا ةگاتةرؤژ د يةمةو دةل
  ةمآلوةغ مبيلةز باغي ةبذوان

  )ةو رازاوةمن قايةخان ةندةچ(
  ةو شريين ةسارد دؤص ئاوي ةكاني

  ةثداول سيتةد گيان چونكث نوراين
   هاراينةب بولبويل يةمةمزةز

   واراينةژثر د يةباران ةورد
   مبيلةز قايةخان زميةب ويةش ةل

   يالينةياصآل و يا گ نةكةهاوار د
  
  

  نينثةناز باغي
  نينثةناز باغي ةچووم

  نينثةقاقا و پثك ةب من
  گوص چنينث ةكرد ب ستمةد
  يدينثةن سة، ك دمي من يةوةئ
  چصرةس يةگوص، خونچ ةل يةو يةئ
  دص نديةب يةپسثنث ريشةد

  مثنثةن مرتةع وانةباغ
  خوثنثةد باغت ةل بولبول

  چريكثنثةد ةوةسؤز ةب
  ستثنثةصدةه تةخونچ ريةس
   سثوم ة، خونچةص تؤمةگ ةل
   خثرمةب يةكةر تؤ نةگةئ

   پثومةقوذ د ركيةد ةدمث
  
  

   ريوانةو م ةبان
  ةشتةو د يدانةم ريوانةو م ةبان

  ةشتةردةس سثوي تةكةمكةم ةجووت

 ناصةشكثنة /  ٨٠

  ةشتةگ مةكةد تؤ من ةب تةبارةس
   جل ةب مةدةد بؤت ريوانةو م ةبان

   مل ةل مةكةوق دةت تةكةبؤ شري بايي
  صآل بثةئ زريةن ةمةه يةو ماصةئ
  و دوابثةرةب تةكةكؤچ رتةش ةب

  گوثزث ةمثنث مبنثنةن مةهثند
  بثزثةدص د ةبث نةچاو تثر د ةن

  ورثزثةت ةگوص ل تاران ةل بؤ خؤم
   مانةئ مانةئ مانةئ مانةئ

   مانةئ مانةئ مانةيار ئ
   مانةئ رييبةغ ةل مردم

  
  

  باوا بث
  ةرد ليمؤيةز مكتةم

  ةخؤي نارجني ميسلي
  ةليمؤي گوصي كوصمت

   ص بووينةتثك ص تورانةگ ةل
  ةگفتو گؤي ةل تثربوون

  بث خثرت رومحي ووت پثم
  ةذؤي ةجنةذ بؤت مةو دصةئ

  باوا بث باوا بث
  دابث مكتةم ةل ستمةد
   مةك تةزيةع مكانةر مةگةئ
  وار بثةكؤل مةجنةر پةس

   مةناد تيانةزيةع هيچ
  لال بثةوةت با لثمةن يةو
  كاصث بامب ماصي يةه
  مشاصثةذ نديةب تةزيةك

   دميةق زيةگ ةز بةسث گ



  ٨١/ ناصةشكثنة

  هاصث ردنتةگ ةل باسكم
  ةك رازي تؤ بذؤ بابت

  ناصث هيچ بؤ من دايكت
  ةئرياد و پثمةيبةع پثم
  و ماصثةماص مةبك بؤت ةل
  ةئاص يةشثل مساصيةد
  ةمششاص صثيةد ديةق

   نيمةرمةئ ، جوووم عرووسم
  ةتاص ةب  بؤوي دينم

  ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ةو منداص و شلك ناسك
  ةرداوةب من ةل ئاوري

  ةكاص يةلووچةه مكيةم
   فرؤشمةد بث بؤت من هي

  رةروث و پشدة، م حماصي
   گيان ةتؤي ر باآليةسةل
  رةد ةر بةد دنيا بووم ةل
  ةفنجان پتةچ يمكةم
  رةوهةگ كةو تةديك ويةئ

   مةبك هاوار چي يةئ مةبك چي
  رةمسةئ شةذ وثيةد خؤشم

  
  

  )ريرةمساص حةد(باوابث 
  رةمسةئ نادوثين بؤچم      رةدووب ريريةمساص حةد
  رةناسكث دولب ةمبشثل       مرمةن يةكةز دةر حةگةئ

   مةك تةزيةع مكانةر مةگةئ      دا بث مكيةمةل ستمةد من
   مةناك تيانةزيةع هيچ      وار بثةكؤص مةجنةر پةس
  با وابث با وابث    لال بثةوةت با لثم ةن يةو

***  

 ناصةشكثنة /  ٨٢

  ةبلوور صثيةد ردينةگ      ةسوور ريريةح مسالةد
  ةمتووةعوود و س صثيةر دةه      دوثةكا دةد ةر قسةگ

  ةشين ريريةمساص حةد        باوابث باوابث
   مثنمةيار د ةل عجبةت      ةنگوينةه صثيةد شريين
  باوابث باوابث      ةمگينةغ دصي بؤچي
  ةوةبينةد ئاشت ةئثم      تؤرابث من ةل من گوصي

  بث وثران سوود ماصيةح      رسوابث خودا دوژمن
  ةئاسك صثيةد ذيةراپ      ةسكةك ريريةمساص حةد

  ةو باسك ةباسك مةئ آلتةه      لثكرد دوو ماچم داواي
  ... باوابث باوابث

  
  

   بريندارم
   كافرن ةشار مةئ هليةئ
   ناگرن ريبانةغ دريةق

   بريندارم بريندارم
   گرفتارم ةو شارةل من
   و خوداتان ةئثو سابآلخ هليةئ
   ناوتان ةهات ر يارمةگةئ
   رتانةس ةل بگرن دريةق

   ذث بريندارمةگ تؤ لثم
   نازدارم چاوي ةب عاشق
   بارمةرد و لثو بةز نگةر بؤي

  ةك يادم ةب
   توويت يينةذوا عةروا دةه
   لوويت يةوانةلووت ةمبةد

   هاو جوويت ةب يةمبك بةيا ر
  ةجناوةر ةو گوصةئ ةگوتو چيم

  ةك ، تؤ يادمةك يادم ةب
  ةك دصشادم ماچثكت ةب



  ٨٣/ ناصةشكثنة

   يادم يةكةندجارثتؤدةرچةه
   ، دصشادم تبينمةو دةخ ةب
   يةكةد ند جارث يادمةرچةه
   يةكةد هاسان من ةردث لةد

  ر بثةمسةئ سيتةد قيةئار
  ربثةس وتةح ژديهايةه هريةژ
  ربثةس ةستةق ةوةؤمخيةد
  ةجناوةر يارم رچيةب ةل
  
  

  ةتؤز ةتؤز صثمةد بؤت
  ةشتاصةر ةو ژنةر ئةب ةل
  ةمششاص صثيةد ديةق

   ر رانتةس ةمةر كةس من
  ةمساصةو دةب ةداد پثم
  ةكثي پرسي ةر گولةگ

  ةبصث منداص ةرامژثن
  كرد يةقس كجاريةر بؤ يةگ

  ةبصث بث حاص ةمبشثل
  ةدار ركيانةر دةب ةل
  ةنارةيا ه ةجنريةه
  لثو ئاصث ر باآليةس ةل

  ةسثدار ةل نةبا مبد
   مكوژنةتاكوو ن ةرتةش
  ةو يارةل صگري نيمةه ستةد
  هارةو ن يلةو و رؤژ، لةش

  ةرارةدص بؤ تؤ بثق
  ةلث تؤراو خؤم ياري

  ةناوةبوو ه شةر من ةل
  ةكون مةپةچ يةكةلةك

 ناصةشكثنة /  ٨٤

  ةداو لثي مست ةلثو ئاص ب
   يارم ةب نايب كوت پثم

  اص ئاواخودا حافيز م
   دي ةو كچةئ ةچارد مانگي

  ةذاوةبوو گ تةجاصةخ
  ةتؤز ةتؤز صثمةد بؤت

  ةئاصؤز مالن ةل وريتةه
   ناوثرم ر دايكتةب ةل

  ةپريؤز ةجثژن مةبك لثت
  ةد ريةژوور سةو باسكم

  ةگؤز شكثتةد مةندةحةج
   بني با جووت ةرةوةد ةرةوةد
  ةو تؤز پةرما و تةو گةب
  
  

   جواين ةناسك مردم بؤت
  بؤرهانث ةذوانثتةد هاوار  يا غالبياصآل

  هؤآلنثةس زرايةو مةل هاوار جانةكاك يديةس
  چاو جوانث ةب من عاشقم  صآلهيةو نةكةم نعمةم

  ناو شاخانث ةل ةگوص  د باريكةكورد ق يةصؤكيژ
  بزانث درمةصكوو قةب  مب ئاوثزاين گوت پثم
   كوردستاين يةكيژؤص  و جواين ناسك مردم بؤت

   چواربثستاين يةمامةش لووةمصةئ كثوي ئاسكي
   كوثستاين فريةب يةوثن ةرداوةب من ةل ئاورت

   كوثستاين فريةب يةوثن  مب ئاؤيزانت ةرةوةد
  سثآلوث گوصي كوصمت مياندواوث الي ةل هاتووم

  ر تاوثةب ةل بابسوتثم بث رامةح من ةر لةسثب
  بث تؤ ناوث ةب دنيام  مب ئاوثزانت ةرةوةد

   نثو گوآلينةتؤ گولث ل  و جواين ناسك مردم بؤت
   رماينةخ صثيةد جواين  مب باآلت ئاؤيزاين



  ٨٥/ ناصةشكثنة

   يبا بؤ كاينةلثو ئاص د  مرمةد ةو گؤزةر ئةبةل من
   زاينةد درمةر تؤ قةه  مب ئاوثزانت ةرةوةد

  ةچوارباغ  گوصي تةكوصم ةراغةم الي ةل هاتووم
  ةماغةد ةو ب يفةك ةب ةگوصدان گوصي خؤم ياري

  ةبث سابآلغ دانةئاو ثلثوئاص بؤ خاتري ةل
   كوردستاين يةكيژؤص  ناسكو جواين مردم بؤت
   بؤ كاين يباتةد گوآلن  مرمةد ةو گؤزةر ئةبةل من
   ميواين ويسيت ةخوش  مب ئاوثزانت ةرةوةد

   ر دآلينةبةصآل لةو رزو چاو كاصيةباآل ب
  كوانث جارانت يليةم جوانث ةناسك مردم بؤت
  خيابانث يةتو ذاسةل ندةلث س دوو ماچم گرمت
  دانث ةكرةو مةئ پري بووي  مب ئاوثزانت گوت پثم
  ركثو نثو داآلنثةر دةب ةكةي مان ولةص يار قةگةل

   بثستاين ةچؤلث و ل ةل  مب ئاوثزانت گوت پثم
  
  

  )١(؟  ناوي منت بؤچ
   كاصت بؤ چاوي غوالم ةب مبةد

   ماصت ةهاتووم گاور نيم خؤ من
  ناوث؟ منت بؤچي ناؤي منت بؤچ
  وثةناسر وابث تؤ دصم نخؤ م
  تاوث مةص ناكةبث تؤ هةب خؤمن

   ستتةم بؤ چاوي غوالم ةب مبةد
   ستتةد ةوتوومةك گاور نيم خؤ من

  ةوةباتةن ة، بةمبكوت شل شل
  ةوةر گؤناتةس مخيةز ةمبنثر

   ژيام يلتةم ةبوو، ب يلتةتا مةه
   دصنيام منيش يليةئثستا بث م

   كردي يلمةم ةبوو ب يلتةتا مةه
   مردي زاين مةو يليةتؤ بث م ئثستا

 ناصةشكثنة /  ٨٦

  
  

  )٢(ناوث  منت بؤچ
  وثةد چيم ةوث جوانث بزانةخ ةل ةستةه
  وثةد دوو ماچم جوانت رديةز ردينةگ ةل
  وثةك كؤسيت وتةح كردين لثكي سةر كةه

  ناوث منتةئ بصث بؤچ پثم ئاخر بؤچي
  داوث ةب ةبوو بيلال لثم تةكةو چؤي هات
  گرثةلثد ساوا گذووم منداصي كةدص و

  وثةد خؤم ياري ويژدامن ةصث بةر دةه
   مب ئيخالس جوانث عاشق مذمةتا د ةرتةش
   مب ر تؤ شناسةبيلال ه مةكةن چةك ةعبةك
   مب سةنيا قؤص بةجمار تةئ رچمةد تةعيةر ةل
  ةوازةذةپ جوانث بووم باآلت دووري ةل
  ةندازةبيلال زؤر بث ئ كردم مبارتةغ
  ةجازةبث م بذؤ ژنةد مةپثناك قات ةب
  
  
  )٣(ناوث  منت ؤچب

  زثنثةخ ةريا، دوذ لةد ةل ماسي
  شثنثةرةم ةبيلال، ك يارثكم عاشقي

  زثنث ، دوو چاوي مةلثبك چي كوشتومي
  نامدوثنث صآل بؤچةو ةستةيوةبرؤ پةئ

  ناوث منتةئ بصث تو خودا، بؤچ پثم يةداد
  داوث ةب ةبوو ر لثمةمسة، ئ تةكةوچؤي هات
  گرثةلث د ساوا گذووم منداصي كةدص و

  وثةد خؤم ياري ويژدامن ةصث بةر دةه
  ةپثو تؤي ، نامي يةونامةب مةستةق

  ةخؤر پثو يةردة، زةكويستان فريةب چون
  ةدص پيؤ ندمةچ ةي صكيةخ نديةفرز



  ٨٧/ ناصةشكثنة

  ةيار بؤ تؤراو ئاخر بزانن
  ةزؤر خاو و بيلال زولفي د باريكةق
  ةجناوةر من ةل ةگوتوةن بيلال چيم ةب

  ةناو مين يليةنازدار م رچيةب ةئاخر ل
  
  

  )١(بصث  بؤم
   ة، تؤزةبصث تؤز بؤم
  ةئاصؤز مالن ةل وريتةه

   ةد ريةژوور س ةو باسكم
  ةبا بشكث گؤز جاچش

   دكار ناوثرمةر بةبةل
  ةپريؤز ةژنةج مةبك لثي
   ةستؤكةئ ةد ستمةد ةرةو
  ةو تؤز پةرماو تةو گ ةب

  ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةپريؤز شيين خاصي

   ةوةلث پاذام يةندةچ
  ةوةدامةث نل ئاوذي

   ةو ةدام لثي يةو ئاوذةئ
  ةوةستامةصنةه ومتةك
   دارمةردةو د خؤشةن
  ةوةالمةبث ب سرينةن
   خؤم ياري بث لوتفي ةل

  ةوةتالمةبث دكتؤر، د
  
  

  )٢( بصي بؤم
  ةتؤز ةبصث تؤز بؤم
  ةئاصؤز مالن ةل وريتةه

 ناصةشكثنة /  ٨٨

  ةد ريةژوور س ةو باسكم
  ةورؤزةن صثنةتاكوو د

   ناوثرم ر دايكيةبةل
  ةپريؤز ةژنةج مةبك لثي

  ةصآلو بيلاليةو ةسوثند، ب
  ةداي دصم ةل يةردةو دةب

   ةكةصةب جووتث چاوي
  ةودايةودا هةه زولفي

  كوژثةد منةئ ةردةو دةئ
  ةداي يةص گولةباغ ةها ل

   ص يبةص، لثو ئاص تثكةگةل
  ةداي يةوةر لةه تةزةل

  ةلؤم نةمكة، مةخزمين
  ةاليةال، هةه رگمةج

  ةو پثك و ذثك هثند، جوان
  !!ةـ ئينتيهاي نگيةتف كةو

  ةختةن ةختةبصث ن بؤم
  ةختةند سةچ مةكةدص رديةد

  ةگرين عاشقان يةپيش
  »ةختةدبةكصوصو ب ةندةچ
  
  

  ةرمةن ةرمةبصث ن بؤم
  ةغدايةب و نزيكيةئ    ةكيسراي تاقي سينگت

  ةودايةودا هةه زولفي    ةوايةه بادي يةوةب
  ةناي ژوامن ةوث لةش    داتثةد وملةذؤژ ق ةب

   ةرمةغدا زؤر گةو ساص بةئ     ةرمةن ةرمةث نبص بؤم
   ةرمةش مةكة، دةيبةع پثم     مةكةلث د زتةدص ح ةب
   لثوم ،باريةبذوان     شثومةو دص پ خؤشةن
   قوذ بپثوم ركتةد ةل    جوانث كردم جبورتةم



  ٨٩/ ناصةشكثنة

   خثومةب يةبث بكةر دةه    باتث ماصم جبورمةم
   رزاينةملوثنث ه ةب     صآل جواينةينةب جواين

   هؤآلينةس زرايةم ةل    هاوار جان ةككا يديةس
   سلثماين ةد لةمحةئ كاك     يةك رمةلثو ئاص ن دصي
  ةوةدامةلث ن ئاوذت    ةوةلث پاذام ندتةچ
  ةوةسامةصنةه ومتةك    ةوةدام لثت يةو ئاوذةئ

  ةوةسامة، ح دي تؤم ةك   دوور بوو، ماندوو بووم رثگام
  ةرمةن ةلؤك كةو سينگ  هوصوو كةخر كرد و باسكت

  
  

  زينث كبوو
  ةديار ينةدةب غزيةم  نةك و باآلي ژنةب ماشايةت
  ةسثدار ةل نةد بامب جوانث و باآليةر ئةسةل
  ةو يارة، ل ص گر نيمةه سةد مكوژنة، تا نةرتةش
  ةرارةبث ق دص بؤ وي هارةو ن يلةو و ذؤژ، لةش
  ةنارةه كةو مكيةم جووت  بني ، با جووتةرةوة، دةرةوةد

  ةدارةزةآل مصةينةب ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  بؤكانث صكيةخ منمةئ جوانث بووك يةئؤخ يةئؤخ
  دانث ر چاومةسةل پثت  بثتةن پيس تةكةوشةبا ك

  برد مكيةبؤ م ةل ستمةد و نؤص و گردو مرد رمةن
  ورد ورد خاصي ةداي تثي ة، ال سوور سثوي كوصمي

  !كرد بؤچي وام كفري من بث وثران ماصم يبةر
  لث كرد ماچم دوو داواي خيابان ةل بووم تووشي

  رمثنثةگ صكيةخ منمةئ زثنث بووك يةئؤخ يةئؤخ
  تكثنثةد مكيةم ةل خوثن ةنايلؤن يةو ملوانكةئ

  بشكثنث بث، دصم سةب بذوا ياينةب بصثن پثي
   رداينةد وتةح رماينةد مثرداين يةگول ژين

   رزاينةملوثنث ه ةب  صآل جواينةينةو ب ينةب
   و گثآلين شتةذ برجني  داينةمةه يلةمخةم

   ميواين ويسيتةخؤش نث ريةژوور س ةو باسكم

 ناصةشكثنة /  ٩٠

   يبا بؤ كاينةناسكث د  مرمةد  ةو گؤزةر ئةبةل
   رماينة، د وثينةمذةخ ةرداوةب من ةل ئاورت

   داين و لنگةقلةت فثري  عليمةت خؤش مايين يةوثن
   زاينةوذاوث دةش ةل ژوانث ةرةو و بؤمةمشةئ

  رمثنثةگ صكيةخ منمةئ زثنث بووك يةئؤخ يةئؤخ
  شكثنثةن دصم بصثن  پثي ةد ريةژوور س ةو باسكم
  دثشثنث  مكيةم مبرم ةزؤر قورس يةكةملوثنك

  
  

  )١( مةمري بووك
   مةمري بووك يةئؤخ يةئؤخ

   گومث منةئ يةتؤ گوارةئ
  وداةش چواريةل عاتةس

   دمث بؤ خؤم ةنثرةپياو م
   جواين يةذازاو بووكي
   بؤكاين صكيةخ شؤخي

   مةك ، ماچتة، بثنةرةوةد
   رزاينةه ملوثنثك ةب

   بووكي ة، تاز جوان بووكي
   سووكي ، ئثسك گران تةقيم
   مةك ماچت ةبثن ةرةوةد
   بچووكي يفةشرةئ كةو

   ر سواريةسةل ذؤيةد بووك
   جاري كةيةب ذؤيةوا د

   مةك ماچت ةبثن  ةرةوةد
   و نازداري ناسكؤص، ناسك

  
  

  )٢( مةمري بووك
   و ئاوم بث دان يريةت



  ٩١/ ناصةشكثنة

   سووتاومباص  يةروانةپ
   بذاوم لثت يةو رؤژةل
   ناومةو ه رگةبوو ج شةر

   بث مبرم خثرت جوانث رؤمحي
   وماومةو لثق ريبةغ
   مةمري بووك من ةل رتةد
   گومث منةئ يةتؤ گوارةئ
  ةلث هاتو جنوومنةم كةو

   يلثمةل دوو چاوي يةكوشت
   باص شكاوم يرثكيةت
   دا لث دراوم شاخان ةل
  ةستؤكةد ستمةد صثمةد
   ناومةو ه رگةوو جب شةر
  و نؤص و گرد و مرد رمةن
  برد مكيةبؤ م ةل ستمةد

   السوورن سثوي يةكوصم
  ورد ورد خاصي ةتثيداي ةگيان

  بوو واقيع من ةكفرث ل
  لث كرد دوو ماچم داواي

  بث وثران من ماصي يبةر
  كرد بؤ چي وام كفري من

  وثةش يةستثرةئ چاوت
  وثةك نووكيةد تةكوصم

  وثةد چؤن خؤي رخيةذ بةم
  وث ةواد يارم منيشةئ

   رمنيةن رينةس ةب ةبؤ بك باسكم
  وثةلث بك ومانةخ جووت ةب
  
  
  
  

 ناصةشكثنة /  ٩٢

   دثنم بؤي
   ردامنةر گةو س خؤشةن

   رثشامنةپ بؤ باآلت
  ةستؤكة، د ستمةد صثمةد
   گيامن ةل ردتةسكث دةت
   شثومةو دص پ ريبةغ
   ناتوامن نازت منةئ

   دثنم بؤي دثنم بؤي
   بؤ دثنم يةگوص و گوار ةل

  بث النك ةل يةدوو كؤرپ
   ژثنمةذاد ر دووكيانةه

   بذمةد خؤم و باسكيةئ يان
   ناگرثنم هيچيان يان
  دوو ةدوو ب دانيشني يةك
  ذوو  ةو خاص ل تةگةصةك
  هوصوو گةو ةخذ مكتةم

  صماصووةئ فريةب سنگت
  ةستؤ كةد ستمةد ةرةوةد

  ربووةئاور تث ب بؤ تؤم
  ةصآل و بيلاليةو ةسوثند ب

  ةداي دصم ةل يةردةو دةب
  ةودايةودا هةه زولفي

  ةوايةه بادي يةوةب
  داتثةد وملةرؤژ ق ةب
  ةناي ژوامن ةوث لةش
  كاصث ماصم ةل ردتةد
  مشاصثةر نديةب تةزيةك

   كوردي زيةگ ةز بةسث گ
  ئاصث ردنتةگ ةل باسكم

  ةئرياد و پثم ةيبةع پثم



  ٩٣/ ناصةشكثنة

  و ماصث ةماص مةبك بؤت ةل
  ةك رازي تو بذؤ باوكت

  ناصث هيچ بؤ من دايكت
  ةالوةو زثدةنتيكةع

  ةسآلو مةلث بك چؤين
  ةداو دصم ةل نگيةدةخ

  ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةچاو كةصةد بصند و بةق
  ةتؤراو ةو ژنةتا ئةوةل

  ةماوةن ژنؤمةئ هثزي
   شثومةمبارو دص پةغ

   لثوم باري ةبذوان
   سثوم ةخونچ تؤيةر ئةه
   شثومةو دص پ ريبةغ
   خثومةب يةبث تؤ بكةد
  
  
  رةقچنيعا توثي ةب
   ق چنيةرةع توثي ةرث بةئ

   هثشتم جثيةو ب وا ذؤيي
   چني ةب دانا چني زولفي

   هثشتم ية، ن مةك ماچي دمث
   مساصيةد توثي ةرث  بةئ
  دثصث جثمةذواو بةر دةه
   خاصي ةوورد غوآلمي ةب
  جث دثصثةب ريبيمةغ ةل

  هثصث نام مةك ماچي دمث
   تاينةك توثي ةرث بةئ

   هثشتم جثيةو ب وا ذؤيي
   جواين چاوي دص غوآلمي

 ناصةشكثنة /  ٩٤

   پث چثشتم رگيةم رايبةش
   هثشتم يةن مةبك ماچي هامت
   كآلوي تاس توثي ةب رؤي
  دثصث جثمةو ب ذؤي بوچ

   جووتث چاوي غوآلمي ةب
  جث دثصث ةب ريبيمةغ ةل

  هثصث نام مةبك ماچي دمث
  
  
  )١( وراتةت ةب
   شثخان ةل رابةش كةروةه بث رامةح منةبذؤ لةد

   دانةفرةدرؤو ت يريةغ ةي ين تراست ويلةق هيچ
   وانةك ةرةو راسيت ةب  يةيةدةد وملةر قةگةئ

   و ئيمان بث دين كافري ةي دصدا ين ةل خودات رومحي
   يتانةش ةل خودا كردي ةك  يب ةتةعلةو نةبذؤ بةد
   باتةو لثو ن قورينگ ردنةگ وذاتةت ةو ب وذاتةت ةب

   رهاتةد درؤ ةب تةكةرتةش  ستةب ولتةق بؤ خؤت چاو جوان
   نوث هات ةل ةتاز مانگي دا  ولتةق بؤ خؤت ةرةو

***  
  نشوور بثةدنيادا م ة، ل كذمةبؤ د تةجووتث گوار

  سوور بث زثذي ية، پرپر مرواري بايبةصةك
  صكوو دنيا خاپوور بثةبكا، ب گوثي ةل ژاص گيانةك
  جبوور بثةوا م مةبا كة، د مةختةدبةب ةو دصةل تةحلةن
  
  
  )٢( وراتةت ةب
  ةو ئينجيل عانذقو ةب يةو وراتةت ةب وراتةت ةب

  ةليلةبؤ تؤ ز مةو دصةئ ردامةتث ب ئاورت چاو جوان
  ةنگوستيلةند و ئةسبةكچث د كذمةد بؤ لثو ئاصثي ةل
  ةتؤراو من ةلثو ئاص ل ةالو ةو زثد ةنتيكةع



  ٩٥/ ناصةشكثنة

  ةند و خاوةگيا ب زولفي يةو يةو كوردي نرييةپ سينگي
  ةداو لثي تمس ةب ةو كچةئ ةكون پمةچ يةكةلةك

  ةذاوةبوو گ تةجاصةخ دي ژاصيةك ةچارد مانگي
  خودا حافيز ماص ئاوا يارم ةب ر نايبةگةئ
   رهاتةد دصم دووريت ةل وذاتةت ةب وذاتةت ةب

   رهاتةدرؤد ةب تةكةرتةش ستةب ولتةق لثو ئاص بؤ خؤت
   نوث هات ةل ةتاز مانگي ولتدا جوانث گيانةق بؤ خؤت

  
  
  )٣( وذاتةت ةب
  تارانث ةوا ل ية، قورعةگرتوو انجليسثكيةم

  عثراق و ئثرانث ة، لةسند كردووةپ سيانةچوار ك
  بازيانث ةل ةيزادةر، سةسةنگةس ةل گيان ئامني
  بؤكانث ةل و لثو ئالثم ةسابالخ ةل خؤم ياري

***  
   وذاتةت ةو ب وذاتةت ةب
   باتةو لثو ن قورينگ ردنةگ
  دا ولتةق رث بؤ خؤتةئ

   نوث هاتةل ةتاز مانگي
   مب باآلت رديةرگةس ةب
  باد ةب يةدةن مةجنةو رةئ
  ةمششاد داري ژنتةب

  ةباد ةب بردووم دينت
  ةالد زولف دثنم ذووم

  لثو ئاص ند چاكمةبؤ ذووب
  ةدا، د خاآلمن ذووي ةب

   يتةشريك يةكةكراس
  ةلوو زادةك  يةكةوشةك

   مةكةدوعا د من يةهثند
  مثنثةر نةه گول يبةذ

 ناصةشكثنة /  ٩٦

   رييبةغ ةد منةئ
  مزثنثةبش تكث باآل

  ئاغا كاك كوو ماييينةو
  تذفثنثةد ردثكةنام

   ستمةصدةينث زوو هةسبح
  ذؤةنيو مبةعارز د

  ر بؤ باكؤةسةل مةدةد
  شنؤ باخي تةكةسنگ

   دصم ةبث ل خثرت رومحي
  صآل بؤسؤةو ةب دثنت

   و بورهاين ةرةمتةق ةل
   رماينةد ةو ل ةكوليج ةل
  هاوار جانةيد كاكةس
   هؤآلينةس زرايةم ةل

  بث يارم اداريئاگ
   سلثماين ةد لةمحةئ كاك

  ةالو ةو زثد ةنتيكةع
  ةسآلو مةلث بك چؤين

  ةداو دصم ةل نگيةدةخ
   كوردي نرييةپ سينگي
  ةند و خاوةگياب زولفي

  ةكون مةپةچ يةكةلةك
  ةداو لثي مست ةلثو ئاص ب

   وذاتةت ةو ب وذاتةت ةب
  ةو ئينجيل وذاتةت ةب
   كورتث ژن رمامنةردو دةد

  ةنيلةك مذاست چاوي
   ماص وثران مين ةل ةبثجگ

  ةليلةدنيا بؤ تؤ ز
  
  



  ٩٧/ ناصةشكثنة

  )١( ديناري ةب
   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ     ترين كةي ةل برؤتةچاو و ئ
   ديناري ةب يةد يةد ةرةوةد     گبرينةت ةب شاهان ميسلي

   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ     دثين صيانةه يةو چاوانةئ
   ديناري ة، كورتث، ب اينجو     نگثينةيرةد رمانةو د ةكل ةب

   ديناري ةب ةرةوةد ةورةد       نامدوثين زيزي لثم بؤچ
   داريةزةو م ةنتيكةند عةچ       ديناريةو ب ديناري ةب

   بؤشاري ةبرد ل يانةجيبةن
   داوي لثي ةگول صثنةد ئاخ     خاوي زولف زيزي لثم بؤچ

   كوثر بث چاوي سيتةبشكث د
  مساصةئ صث ناچنيةد قمنيةت    ياصةفكر و خ مةكةند دةرچةه

  قاصةپرت مةم بؤ تؤ مردم
   شريينم رچث گياينةبا د       وث ذؤژث بتبينمةمهةد

   بينمةن رگتةم يةتاقان    ةستؤ كةد ستمةكورتث  تؤ د
  دار يةسيل ةفذث لةكؤتر د    وباذةوو كةك ةبوو گوم لثم
  بازار ذثي ةل من مب توشت    جوانث ة، كچ مةكةد ذثتةچاو

  
  
  )٢( ديناري ةب

   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ    گوصةب برؤتةئ شنةر چاوت
   ديناري ةب يةو يةو يةئ     لثمؤت يةورةد يةو خاآلنةب

   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ     ر بؤ خؤتةيا ه مةك ماچ دايكت
   داريةزةو م ةنتيكةع نةچ       ديناري ةب ديناري ةب
   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ       بيماري رديةد رماينةد

   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ    ةيتانةق برؤتةئ جوان چاوت
   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ    ةفينجان مكتةم دووكان سينگ
   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ      ةو مان و خان ةمن ياري
   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ      ةكؤن شاري ميانيمةسول
   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ    ةقر و سؤنةس خوثينةد لثي

   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ    ةچؤن يفتةك تؤ خودا يارم

 ناصةشكثنة /  ٩٨

   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ     بازن ميسلي يةو چاوانةئ
   ديناري ةب يةو يةئ يةو يةئ     نازن ةو خؤمار پذ ل ستةم
  
  
  ةردةب

   نازامن هيچ دص پاكم       جوامن منةئ تگوتةتؤ د
   زامنةردث تؤ دةد من      بث سةبذؤ بذؤ با بةد
  ةردةب رؤكمةبذؤ بةد    ةردةو بةردةو بةردةب يةه
  ناوث و پثي ةسةئيتر ب      ناوث تؤم گوت د جارمةس
  : نةسةح

  ةي وا ين صثيةئ رچيةه      ةيةفسانة، ئ دصداري
  : ژن
  ةي چي ةحاص مةئ ةسيةب      بث سةبذؤ با بةبذؤ دةد
  : نةسةح

  ةمانةحرة، م يب يارم    ةو قورعانةخوارد ب سوثندت
  : تةئافر

  »ةميپان«تؤ ةل دصم      بث سةؤ با ببرؤ بذةد
  
  
  )١( ةصبثنةر هةب
   رستمةپ يةد دينم ةب ةزانةم تةق شثتم ةب
   ستمةد ةوتةك يةمكؤصة، م رؤكيةگثذا ب ستمةد

   ستمةگ يةجنةر پةپذ سةل ةداي يةكرد و هاواري
  ةصبثنةر هةث بةد نا لثيةد
  ةكراوةو د رؤييةر دة، هةالوةه خام يةصبثنةر هةب
  ةگرث داو ستاو بؤمة، ذاو دوو ماچ ةبكرد  رارمةق
   وتةك پثي و چاوم ، ديتم وتةو ح شتةه ةل عاتةس

   وتةفتاو حةح تريةخاويا، ع زولفي ةب كردم
   وتةك رمث زاين ند، دايكيةلث س دوو ماچم گرمت

  ةكراو يةك ةصبثنةر هة، بةصبثنةر هةو ب ةصبثنةر هةب



  ٩٩/ ناصةشكثنة

  ةلث تؤراو ر چيمةسة، ل كوردي يةكيژؤص يارم
  
  
  )٢( ةصبثنةر هةب
  ةشين يةكةصبثنةهرةب

  ةنگوينةه كةو شريين خؤي
  ةژين باخي گوصي بؤ من

  ةصبثنةر هة، بةد نا لثيةد
  ةكراو يةك ةصبثنةر هةب
  ةداوةن و بايةريرةح
   مةك ماچت ةبثن ةرةوةد

  ةالو مةب ةبثن خؤت رووي
  ةسوور يةكةصبثنةر هةب
  ةكوو بللوورةو ديةق
  ةتوور صثية، د سپي كةلةب
  ةصبثنةر هةب ةد نا لثيةد
  ....ةكراو يةك ةصبثنةر هةب
  
  
   ةزمةب

  ةصآلو بيلاليةو ةسوثند ب
  ةداي دصم ةل يةردةو دةب

  ةودايةودا هةه زولفي
  ةبثزاي داري ژينةب
  ةالمپاي صثيةد ردنةگ

  و ةكةصةب جووتث چاوي
  ةداي يةص گولةباغ ةل
  ةئاورنگ زمية، بةزمةب
  ةشنگ يةعدةو وةهارةب
  ةچنگ ةپذ ب يةمكؤصةم

 ناصةشكثنة /  ١٠٠

  ذوو ةو خاص ل ةو چكؤص رمةن
  ربووةئاور تث ب بؤ تؤم

  هوصوو كةو ةخذ مكتةم
  ئاصماصوو فريةب سينگت
  رةدووس صماسيةئ برژانگ

  صچووةه گيامن ةل كةي كةي
   نةر كةسةو دنيام قوذي
  رچووةد ستمةد ةو ل رؤيي

  
  
   مب الرت ةب
  ةوةالرةالر و ب ةالر و بةب يةئ
  ةوةردا ةب سثون ةكرةش تةمكؤصةم
   مب الرتةالر و بةالر و بةب يةئ

   مب نارتةگوص ه يةمكؤصةم فيداي
  بث برمةق نار كثليةه تةكةمكةم

  بث ورمةد ةو لةش نگوينةه تةكةزولف
  ةساو ناريةنار، هةه تةمكؤصةم
  ةپذ ئاو خيؤشةو م صآل خؤشةينةب
  ةبان نارية، ه نارنةه تةمكؤصةم

  ةفينجان يةوثن و جوانن بچووك
   شتةردةس ناريةار، هنةه تةمكؤصةم

   شتةهةب سيوي كةو تةكؤصم ةجووت
  ةخيؤشةو م ةنار، مزرةه تةمكؤصةم
  ةبفرؤش مين ةب ةخودا ب رديةم
  ةزةر ناريةنار، هةه تةمكؤصةم

  ةرزةر تةس ةل ، دوونةمامةش يةوثن
  
  
  



  ١٠١/ ناصةشكثنة

  )١( ةرزانةل ةب
  ةرزانةل ةب ةرةو رز و سووكةرز و لةرز و لةلةب يةئ

  ةرثشانة، پةخشةپ ترةس وريةد يةك ةگثلگثل
***  

  ياصث بان ةبچم ةي ين پثم هثزي
  ماصث چ ةوا ل مةكةئاخؤ يار

  ذث داةب بذؤم ةي ين پثم هثزي
  جثدا ةل ةوتووة، كةخؤشةيار ن چوون
   ماصيان ةبچم من ةي ين پثم هثزي

   حاصيان يار، بپرسمةب تةبارةس
   بيدوثنم بذؤم ةي ين پثم هثزي

   تثنمبسوو ر خؤمةگةم ةروانةپ كةو من
   ستمةراو بذؤم ةي ين پثم هثزي
   ستمةم دوو چاوي يدايةو ش شثت چوون

  
  
  )٢( ةرزانةل ةب
  ةرزانةل ة، ناسكؤص بةرزانةل  ةب يةو يةئ

  ةرثشانةو پ خشةپ رتةس وريةد يةكةگثلگثل
  ةو قورعانةسكث بةت ناسكي ، ئاسكي وثيةد خؤشم
  ةوةزامةو ستةد ة؟ گيان كث بچم بؤ الي
  ةوةالمةو بةهاوار ش يةئكا  رمامنةكث د

  ةصآلي ةئيل ةزيكرو الئياله ةوةرةد ةل
   ةنيابةت ةب ، يارمةگيان رمةسةقوذ و

  ةبرينايةو بيلال جوانث، خوات ةنكث، بةد
  ............،ةرزانةل ةب يةو يةئ
   نگمةد ةبناس ومتةر كةد لةكةل

   نگمةر ةل ةناسكؤص نيشتوو رييبةغ تؤزي
   يدصدار ريتةبث شةوا د جا چؤن

   مباريةغ ةل من و نؤشث داي يشةعةتؤ ل

 ناصةشكثنة /  ١٠٢

  
  نازةب
  رةنگةر لةنگةل بگرن صمةه

  رةنؤك ةب بؤ ماصي نةمبب
  رةسةب ةدةش نةبؤ بك شينم

  نازةناز بةناز، بةب يةناز، وةب يةئ
  ...ناز ةب ةمكوژةم گيان چاو جوان

  دوو ةسثو ب ةب گرن صمةه
  ژووروو كيةذةبؤ گ نةمبب

  مووروو ةب ، مل نةبؤ بك شينم
  چوار ةسثو ب ةب بگرن صمةه
  خوار الي كيةذةبؤ گ نةمبب يةد

  و نازدار ناسك نةبؤ بك شينم
   شةش ةسثو بةب گرن صمةه
   شةو بثغ لةبثغ بامبگرن يةه

   شةچاوذ يةستةد نةبؤ بك شينم
  بث قسوور  ةب گرن صمةه

  ژوور الي كيةذةبؤ ك نةمبب
  موور ةب مل نةبؤ بك شينم يةد
   ر ژاآلنةب ةب گرن صمةه

   ماآلن الي بؤ ژوورووي نةمبب
   چاو كاآلن يةد نةبؤ بك شينم

  گبريةبث ت ةب گرن صمةه
  ص پريةگ ةل جوان يةستةد يةد يةد
  بث نثچري مردم بازم منةئ
   نازيةناز، بةناز بةب
   وتةر كةسةو پليكانان ةل

   وتةك برؤيةو يةدةش يةذيش
   وتةك تا ناوكمةيبةع ةل
   نازي ةناز، بةناز،بةب



  ١٠٣/ ناصةشكثنة

   قازي ، ميسليةردةپ ةپث، ب
   و بث ئيجازي ماري كةو
  ةرةس رانةس ةكةذةو گةئ
  ةرةسةل ةنةدث خ رچيةه

  ةرةمسةئ شةخؤ ذ من ياري
   نازيةناز،  بةناز، بةب

   قازي ، ميسليةردةپ ةپث ب
   بث ئيجازي ماري كةو
   بؤ ماص قازي رموو با بچنيةف
  ةو خوارةرةخذث س كيةذةگ

  ةخومار ةچاو ب من ياري
  و زارا دث ئامنيدا  پثي
  كردةد متمةحوجرثدا خ ةل
  كرد ناكاودا بانگي ةل كةي

  برد ر ليؤ ئاصيانةسةو قوذت
   هوصووي صثيةر دةه رميةهثند ن

   مشتووي صثيةد هثند سووكي
   كوو مووروويةو تةقيم ةب
   تؤ نووشتووي دمث من رچيةه
   بوويةن بؤ من عاتثكةس
  
  
  )١( ةوةهار هاتةب
   جواين نگيةر ةب ةوةهار هاتةب

   كاينةر شاخةس كاينةبؤ ئاسك
   كاينةنثو باغچ بؤ گوص و گوصزاري

   كاينةرحيان رگاكاينةر دةبؤ س
  ةوةهار هاتة، بةوةهار هاتةب

  ةوةكاتةد ئاشت سگريانةو د دؤست
  وز و سوورةو س سپي نگيةسث ر ميةرچةپ

 ناصةشكثنة /  ١٠٤

  نشوورةدنيا م ةل ةكردوو ئاوازي
  دوور بوون نةتةو ةل بؤچي متةكوانث ميلل

  ر بلوورةراسة، سةجوان شاخت ةوذؤكةئ
  
  
  )٢( ةوةهار هاتةب
  ةخؤش بيابان ةهارةمذؤ بةئ
  ةوشةنةو لةك ة، لةدؤآل رحيانان ةل
  ةرازاو سرينة، نةوةهار هاتةب

  ةلثكداو ريانةس يبوونةو بةآلصةو هةسوثسن
  ةتؤراو تةصبة، هةناي بولبلم نگيةد

  ةسوور يةكة، خاك مكوژنةم ةلثر
  ةنشوورةم منثو بؤكان ةنةمبب
   يرانةس ةبابچين ةهارةؤ بذمةئ
   جاران جاري كةو شادبووين پثك ص يارمةگةل

   ينث بارانةگبري سبحةئثوارث ت
  ةياران ةب نزيك وارمةه ةپاييز

  ةينث كاروانةگبري سبحةئثوارث ت
   يرانةبؤ س ، بابچني نانةچيم ةل نةبارك

  
  
  )ةرةو ةرةوةد( ةهارةب ةهارةب
  يداةبث پةگوص د ةهارةب ةهارةب

  يداةش بنةد گوص شثت عيشقي ةگوص ل
   بينمةن رگتةم ةرةر وةمسةئ ةرةو ةرةوةد

   شريينم صآل رؤحيةدث بؤ تؤ و گريامن
  ةنيا شينةوةئ ةهارةب ةهارةب

  ةشريين خوثين ةيةه يارثكم
  خوثنثةد بولبول ةهارةهار بةب

  نامدوثنث بؤچ ةگوص زيز ةسوور



  ١٠٥/ ناصةشكثنة

   نثو كوردستان ةل ةهارةهار بةب
   بثستان رانةس ةل ةگوص امثند ةل
  
  
  ةك يادم ةب
  ةك تؤ يادم ةك يادم ةب
  ةك تؤ يادم ةك يادم يةئ
   يةكةد يادم ند جارثكةر چةه
   يةكةد سانةه من ةل ردثكةد
   يادم يةكةد ند جاريكةر چةه
   دصشادم تؤ من خؤشي ةب

  ر بثةمسةئ سيتةد قيةعار
  ربثةس وتةح ژديهايةئ هريةژ
  ربثةس ةستةق ةو ةخؤم يةد

  ةبؤ تؤراو ئاخر يارم
  ر بثةس ةستةق ةوةخؤم يةد

  ةجناوةر يارم ةبوو چي
  ةفامت يةئ مب قوربانت

  ةگمگم يةفينجان مكتةم
  ةالزم پثم چيةقاو من
  ةتؤراو رچيةس ةل بصثن پثي
   ةالزم پثم چيةقاو من
  ةشكاو دصي رچيةب ةل

  ر ناوةمسةئ سيتةد قيةئار
  واوةژديها بث تةئ هريةژ
  گوآلو يةشووش كةو ةوةخيؤمةد

  ةبؤ تؤراو يارم ةب بصثن پثي
  رةمبةپثغ ةخودا و ب ةب ساقي

  رةمسةئ چاوي مثحرايب ةب
  رةندةسكةئ كيژي ةوتوومةك

 ناصةشكثنة /  ١٠٦

  
  

  )١( رمانةوا و دةدوكتور د بث
   رمانةواو دةدوكتور، د بث

   ردانةرگة، س كردم شثتت
   دامان ةب ستمةدةورةد

   دينم ةب وثيةد خؤشم
   رامانةخ يةوثن جواين

   بني جارث جووت ةرةوةد
   يانةتاكوو بةه وثكةش

   با بتبينم ةنةپث بك
   شريينم رچث گياينةد
   دا مبرم پثشةل يبةر
   بينمةن رگتةژاص مةك
   زووتر مبرم صآل منةئ
   و بكا شينمةصكوو ئةب

  ةشنؤي باغي سينگت
  ةليمؤي گوصي كوصمت
  ةگوث سث گؤي ةل تةگوار
   جنيانن شثيت صكيةخ
  ةتؤي شثيت من يةو دصةئ

   مةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ةزؤيةگ ةتووص كةروةه

  ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةر بؤيةنبةع برجني
   نةكةم مةلؤم ةخزمين

  ةدث بؤسؤي رگمةج ةل
  
  
  



  ١٠٧/ ناصةشكثنة

  )٢( رمانةو د واةبث دوكتور د
   رمانةوا و دةبث دوكتور د

   ردانةرگةس كردم شثتت
   ژاص گيانةك ةورةد ةرةوةد
  بؤ تؤ بيلال خؤشمةن
   دامان ةب تمسةد دثي يةك

   گريان ةبوو ب ننيةپثك
   گريان ةچاو ب بينم تةد
   دارمةردةو د خؤشةن
   قوربان ةر بةوةر دةوةد

  گثدار خان نةدةرةبوو د
  گثدار گان ئاا يارام

   سنةينةن لسنةگ كيمةح
  گثدار جان ليبةگ لةجةئ

  گولدير ينةگولدر م
  بلدير ديةن ردمةد

   ژاصمةك ةتؤراو لثم
   و حاصمو كثو ماص  شتةد
   قوربان ةب ةرةوةد ةرةوةد

   ژاصمةچاو ك ةتؤراو
  صآلةو ةب بؤ خبؤم ندتثسو
   نيا باصمةت وا بؤت من

   با بتبينم ةنةپثپك
   شريينم رچث گياينةد
   دارمةردةو د خؤشةن
   شريينم رؤحي ةرةوةد

   مةرةگثزامن الري داغ
   مةرةمنةوار بثز هدميةئ
   ئاچخ باش ياخالرمةئ
   مةرةگثزامن ردانةرگةس

  گولدير ينةگولدر م
  بلدير ديةن ردمةد

 ناصةشكثنة /  ١٠٨

   پؤلث جواين
  ...لثلث لؤلؤ يةه    ذثةم ةبان ر بثريةب ةل

  ...لثلث لؤلؤ يةه    ذثةبؤ الپ ذؤنةد شل شل
  ...لثلث لؤلؤ يةه  ةتؤم ميةغ ةي ين خؤم ميةغ
  ...لثلث لؤلؤ يةه    ةذؤمةجنةمبار و رةخ
  ...لثلث لؤلؤ يةه    ةذؤمةتؤ سثب دووري ةل
  ...لثلث لؤلؤ يةه  ةتؤم هي ، منةديو ومنةخ

  ...لثلث لؤلؤ يةه    مايذؤ پؤلث جواين
  ...لثلث لؤلؤ يةه    جوانث مايذؤ ةكچك

  ...لثلث لؤلؤ يةه     ناو بؤكاين ر كيژيةب ةل
  ...لثلث لؤلؤ يةه   و ماين خان جواين گوت پثم
  ...لثلث لؤلؤ يةه   يواينةذوا بؤ هةد شل شل
  ...لثلث لؤلؤ يةه     سلثماين ر كيژيةب ةل

  ...لثلث لؤلؤ يةه   جواين دوو چاوي ةب عاشقم
  ...لثلث لؤلؤ يةه   يزاينةد ، خؤتةتؤم ميةغ
  ...لثلث لؤلؤ يةه     قزيةناو س ر كيژيةبةل

  ...لثلث لؤلؤ يةه   دزي ةب ةزؤرب ژواين ةچووم
  ...لثلث لؤلؤ يةه  ةجبةصةناو ه ر كيژيةب ةل
  ...ؤلؤلثلث ل يةه  ةجيةپ ةب من ژواين ةةد
  

  من يةكةدص يةخونچ
  وثةد تؤي باوشي من يةكةدص يةخونچ
  وثةنانوث ش بؤم گرثتةلث د گذووم

   تؤراوي دار، بؤچيةزةبصث م پثم
   تؤراوي خومار بؤچيةبصث چاو ب پثم
   تؤراوي من ةل ةگوتو چي قيبةر
   جناويةر من ةل ةگوتو سوود چيةح يةو

  وار قثشي نايلؤن ةبثلند يارم
  وار رشةيةگؤر ندا  گزن كافرن

   نةغالنيس ةي گؤز ين ةئاص دث گؤرم



  ١٠٩/ ناصةشكثنة

   نةباغالنس ةكم گون... ةرفةع
  كاةو زار د ةگري من يةكةدص يةخونچ

  كاةهاوار د بؤچ زاينةد تؤ خؤت
   گرياوي دار بؤچيةزةبصث م پثم
   تؤراوي من ةل ةگوتو سوود چيةح
   داوي لثي ومنةش يةوشةنةصثث وةد

  ارو يريم دذناخ ةئوستند ةمةكز م
  وار نثينم مانةئ مةسثو ميش ينةس نةم

  تؤ ةل ةتؤراو من يةكةدص يةغونچ
  لثمؤ كثكتةي نارنج مكثكتةم

   تؤراوي دار، بؤچيةزةبصث م پثم
  
  
   ريةپ
  رةمسةئ شةذ بؤ تؤ مردم    رةس رديةد قوربان ةسيةب
  رةدةربةد دنيا بووم ةل       من ةتؤي ر باآليةسةل
  رةوهةگ كةو راستت ويةئ      ةفنجان تةپةچ مكيةم
  رةدةربةد دنيا بووم ةل       مب مالنت ةستةد ةرةو

   ريةگا د چؤمي قورينگي       رية، پ رية، پ ريةپ ئوف
   ريةمشت ةمبةد  بؤ خؤم      ندةس دايكي ةل مةئيجاز

   ريةمسةئ شةو ر ند جوانةچ       مب مالنت ةستةد ةرةو
   ريةكةش صثيةد شرييين      صآلةو ة، ب داوي سوثندم

  ةپساو دصم ةل نديةب       ثوايندوو ل يتاينةق
  ةداو مكيةم ةل ستمةد      ةوماوةق من ةكفرث ل
  ةندو خاوةگياب زولفي       كوردي نرييةپ سينگي

  ةداو لثي مست ةليؤ ئاص ب      ةكون مةپةچ يةكةلةك
  .خودا حافيز ماص ئاوا       يارم ةب يبةر نةگةئ
  الرةدةش يةد باريكةق      نازدار نازدار، ماصم ريةئ
  د جارةس جارثك جيايت ةل       ذمثةگ ورتةد ةل ةرةوةد
  پار ةب مةوساص خؤزگةر ئةه      ةپثشينان يةلةسةم

 ناصةشكثنة /  ١١٠

  رزدارةق مب رتةس ةبا ل       تذفثنمةو د مةتبةد
  ةودايةودا هةه زوصفي      ةوايةه بادي يةوةب

  ةداي يةص گولةباخ ةل      ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةداي يةوةر لةه تةزةل     بني ص لثو ئاصث جووتةگةل
  !ةبيزاي داري ژنتةب     بني با جووت ةكچث د ةرةوةد
   و گثآلين شتةذ برجني       رداينةد وتةح رماينةد

   رزاينةملوثنث ه ةب       داينةمةه يةكارخان
   مثرداين يةگول ژين      كوژثةد منةئ ةردةو دةئ

   گوشث، پانياينة، د سؤالن    كوثر بث يةستاكةو چاوي
   رماينةد ةلو ةكوليج ةل       و بورهاين ةرةمتةق ةل
   هؤآلينةس زرايةم ةل      هاوار جان ةكاك يديةس

   كاين ستث بث بؤ ذثيةه       يةك رمةلثو ئاص ن دصي
   كاينةكوصم مةك ماچ من    دص دا بث ةل خوداي رومحي

  
  

   با بتبينم ةنةپثبك
   با بتبينم ةنةپثبك

   شريينم رچث گياينةد
   دا مبرم پثشةل بةيا ر
   بينمةن رگتةژاص مةك

   زووتر مبرم ةخوداي
   شينم يةصكوو تؤ بكةب

   رمانةو د واةبث دكتؤر، د
   ردانةرگةس كردووم شثتت

   گيان فامت ةرةوة، دةرةوةد
   دامان ةب منت سيتةد
   شاران رييبةغ ر خؤمةه

  ةرداوةب منةل ئاورت
   ژاص گيانةك ةتؤراو لثم
   ژاصمةك ةتؤراو لثم



  ١١١/ ناصةشكثنة

   و كثو، ماص و حاصم شتةد
   مسووتا باص ةروانةپ كةو
   دارم ةردةو د خؤشةن

   ژاصمةچاو ك اليةموبت
  ةرداوةب منةل ئاوري

   قاصمةدو و پرت كوژراوي
  دارةزةم يةرزةباآل ب
  نارةه يةوثن مكتةم جووت

  رةد ةكرد ئثرامنت ةل
  ةرداوةب منةل ئاورت

  و هار شثت كةو ذمثةگةد
   فامت بووم رخؤشةوث سةش
  غيارةئ مةك ةجوان ةيار

   حاصم ةب ةبك رومحثك
   و حاص و ماصم ژن يب
   سووتا باصم ةروانةپ كةو
   بداصمةع تؤ، من دواي ةل
  
  

  ةستؤكةد ستمةد گوت پثم
  بث رامةح من ةبذؤ لةد
   شثخان ةل ذابةش كةر وةه

  ةني راستت ويلةق هيچ
   دانةفرةدرؤو ت يريةغ
   يةيةدةد وملةر قةگةئ
   وانةك ةرةو راسيت ةب
   يب يةتةعلةو نةنا بةد
   يتانةش ةل خودا كردي ةك

  ةستؤكةد ستمةد گوت پثم
  دانث ةكرةو مةئ پري بووي

 ناصةشكثنة /  ١١٢

  جوانث ةناسك مردم بؤت
  كوانث جارانت يليةم

  ندةلثس دوو ماچم گرمت
  خيابانث يةو راستةل
  و بورهانث ةرةمتةق ةل
  رمانثةو د ةكوليج ةل
  هاوار گيان ةكاك يديةس
  هؤآلنثةس زرايةو مةل

  ةستؤكةد ستمةد گوت پثم
  انثد ةكورتث خاص دان

  ةرداوةب من ةل ئاوري
  مشيالنثةن يةباريك

  
  

  )١( ةتؤب ةتؤب
   دثين صيانةه يةو چاوانةئ

   مرثينةلث ن مردووم ةي رؤژ ين
   نگثينةيانذة،د رمانةودةكلةب

   دوثين و نام زيزي لثم بؤچ
  ةرگمة، م يةتؤب ةتؤب ة، تؤبةتؤب ةتؤب

  ةرگمةج يةكز ةتؤراو من ياري
   ص برؤتةگةد ةشةذ چاوت

   ليمؤت وريةد يةاآلنو خةب
   ربؤخؤتةه ؟يان مةك ماچ دايكت

  رةوبةر، ئةب مةخذث ئ كيةذةگ
  رةوسةكوو كةو گوجنثي ئاوي

  رةمسةئ شةذ مامةبؤ تؤ نةل
  رةد ةبچم دين ةل ةختةو
  ةكچث گيان زيزي ر چيةسةل

   ماص وثران يةو بؤ تؤ مردم



  ١١٣/ ناصةشكثنة

   قوربان ةبث ب منت رؤحي
   ردانةر گةسريو سةئ ةدص

   ئثران ةص ل، ما من ياري
   ماص وثران بؤ تؤ مرم

   دوان رديةو د ةخؤم ميةغ
   مردوان كةو تؤم رديةز نگةذ
   تيوانةكچ ةب ةكةقا مةب
   نديةذ ماصم نديةذ يةئ

   نديةق يةكارخان كچث سنگت
   نديةندو مةماشاصآل ذ

  ؟ نديةلث دصم ر چيمةسةل
  لث كرد ماچثكم داواي

   نديةندو مةذ ةداميث ب
  ةنكؤ شاري سليمانيم

  ةقرو سؤنةخوثنث سةد لثي
  ؟ةچؤن حايل داخؤ يارم

  ةبؤن ةب يةكوو رحيانةو
  
  

  )٢( ةتؤب ةتؤب
  ةجوان ياري يةوةب مةسةق
  ةسوصتان حثآلنةنثو ج ةل
  ةئيمان مرث ساحيبةد ةك
  ةستثرةچاو ئ ةص تؤمةگ ةل
  ةلثر ةماو مةوذؤكةر ئةه

   ةبسپثر خودامان ةينث بةسبح
   جريةف لةو يةتوو سور توويب

   بريةبؤ گوث ق نةمبةسصث دةف
   بريةس ةبگر من ةساتث ل
   و الچيين سابآلخ موصكي

 ناصةشكثنة /  ١١٤

   نيينةپثك ذث يةل مةيدةد
   شيين چاوي ةب گوشتومي

   برؤتةص ئةگ ةل ةشةذ چاوت
   ليمؤت وريةد يةو خاآلنةب

  ؟ يا نا بؤ خؤت مةك ماچ دايكت
   حيمةو ذ محانةذ ةب مةسةق
   ژميةد يةو دنيايةتا لةه

   دميةق ياري يليةم نانثم
  ةرگمةم ية، تؤبة، تؤبةتؤب

  ةرگمةج يةكز زا شريينمةذ ياري
  ةرگمةج يةكز شريينم خوثن ياري

  
  

  )سوور ةچارؤك( ةتؤب
  بث ةسوور تؤب ةچارؤك يةئ

  ةتؤب سوور گيان ةكوصوان
  وثةد خؤش مةويارةئ من
  ةو هؤب ةتاوص ةبثت بؤم
  ةوايةه بادي يةوةب يةه

  ةودايةودا هةه زولفي
  و ةكةصةب چاوي جووتثك

  ةناي ژوامن ةوث لةش
  بثةسوور تؤ ب ةچارؤك
  بث ةسوور تؤب ةكؤصوان

  وثةد خؤش من مةو يارةئ
  بث ةو هؤب ةتاوص فثري

  ةوا لث تؤراو مةجا بؤي
  ةژاكاو زولفت گوت پثم

  ةصآليةو ةخوارد ب سوثندي
  ةلثداو ستتةد ر خؤتةه



  ١١٥/ ناصةشكثنة

  ةذةذمةم خيتةت سينگي
  ةذةالش ماري زولفي
  ةرداوةب من ةل ئاوري

  ةذةت و لثوي زؤر جوان
  كاصث بامب ماصي يةئ
  مشاصثةر نديةب تةزيةك

  ةبك رازي تؤ بچؤ بابت
  ناصث هيچ بؤ من داكت
  ةئرياد و پثم ةيبةع پثم
  و ماصث ةماص مةبك بؤت ةل
  ةرانةيزةدار ح ژينةب

  ةخان يلةك فريةب سينگي
   مب ئاوثزانت گوت پثم
  ةمانةحرةم ةو ب دزي ةب
  
  

   جواين جواين
   و ديارن دوور ديارن ةل دثن عاشقان

   و بارن بارن ةو لثو ب ةردةز نگيانةذ
   و گرفتارن دص گرفتارن رديةد ةب
   و يارن يارن ساحيب نةكةم نعيانةم

   ، زؤر جواين ، جواين ، جواين ، جواين جواين
   ،بؤكاين رمياينةگ و كارمامزي شاخ ئاسكي

   و زثذن زثذن ةگوار جووتث ساقي
   گثذن ةو د گثذن ةد انانخيةم ةل يةم

   گثذنةردةو دين ةل عاشقان
   و باژثذن باژثذن شيتةد كارمامزي

   و گرت گرت جليسيانةم عاشقان يةستةد
  كرد كردو بانگ بانگ يان ساقي نارديان عام ةب

  پذ كرد و پذ كرد يةبوو پياص ستةم ساقي

 ناصةشكثنة /  ١١٦

  قذ كرد و قذ كرد گثذا عاشقي چاوي
  بث ةبث، جانان ةبث جانانةد عاشق
  بث ةخيانةبث و م ةخيانةم و پثكي جام

  بث ةفسانةبث و ئ ةفسانةئ چاوي عاشقي
  بث ةبث و دثوان ةدثوان بؤ ساقي ةل
  
  

  ةبان الي جواين
  ةوةنبات ةب مبكوتن شل شل

  ةوةر گؤناتةس مخيةز ةمبنثن
  ةبان الي جواين  جوان ، جواين مل ة، خاص ل شل ةرةمةك
  ةمانةحرةم ةب ةبچكؤالن مةد مةك و ماچتةبثنةد

  مثنثةن تؤزم مبكوتن شل شل
  صبثنثةه چاوي خؤم ياري رتةش ةب
  ةبان الي جواين پار دار، بووكيةزةالر، مةدةش
  ةدان ةخاص دان  مةك ماچت ة، بثنةبثنةد

   مبرم ، با بؤ خؤم مبكوتن شل شل
  ؟ رابگرم يةرد تاكةو د تةو ميحن مةغ

   ستةمق ميةد ةب ببذن مةكةكفن
   ستةد ةل مةدةر نةب كتةيلةم ةرتةش
   تكارمةر خزمة، ه ستةد باينةل ستةد
   بارم تةرمنة، ه تةكةدان جواب ةب
  ةديل ورانةد مةبثداد، ل يةداد ه يةه
  ةليلةز پريثك سيتةد ةب ر جوانثكةه
  
  
  ةلسةج
  ئايشث بامب ماصي كةد

  وشثةكة، د وشيةك يةپاژن
  دثرثةد گوآلن ئاوي



  ١١٧/ ناصةشكثنة

  دثشث يةجنةپ ةبوو ةماندوو
  ةكراو يةكةپشتثن
  خشثةد دووي ةل كيةلؤي
  ماصةش يب تةجاصةخ كةد

  نيشثةد يارم ةتؤز ل
  ةساد ريريةمساص حةد

  روشثةداو دةد تاو لثي
   سلثماين كاري ةلسةج
   جواين ةصآل زثدةينةب

   رماينةخ صثيةئاسكؤص د
   رزاينةملوثنث ه ةب
  كوژثةد منةئ يةردةو دةئ

   مثرداين يةگول ژين
  كوثر بث يةستاكةو چاوي
   گوشث، پانياينة، د نسؤال

   مب ئاوثزانت ةرةوةد
   ياينةو تاكوو بةمشةئ
   زاننةم ر خؤشمةسةب
   رستمةپ يةد دينم ةب
   رؤكي ةگثذا ب ستمةد
   ستمةد ةوتةك يةمكؤصةم

  ةداي يةكرد و هاواري
   ستمةگ يةجنةر پةپذ س ةل

   نةكةم مةلؤم ةخزمين
   ستمةم چاوي ماخؤلياي

  تارانث ، كاريةلسةج
  بارانث ةب ذ نابثةت

  بث ةن پيس تةكةوشةبا ك
  دانث ر چاومةسةل پثت

   مةك ماچت يةد ةبثنةد
  جؤالنث ةگوار ناسكي

 ناصةشكثنة /  ١١٨

  
  
  ةميلةج
  ةوةكرد لثكت هثنات بتگرث ةو قورعانةئ
  ةوةبرد وتتةبؤ مزگ پثدادا ستتةجار د وتةح
  ةوةردةس يةناسةه ةب ةكردوو ردانةر گةس منتةئ

  ةوةردةز مساصيةد ةب  يةكةبؤ د يفمةك بؤ خؤت
  ةكةمةو جةكةمةج يةه ةميلةج
  ةكةمةد مةك ماچ ةبثن ةميلةج

    مشقاذي يان بازي
   باذي يان ويةكةخاس

   جاذي ةسين ةل كؤتري
   ر تؤ با مبكوژنةس ةل
   بازاذي ةل كابراي كةو
   وثيةد خؤشم دينم ةب

  تؤ جارث ةبثچوو ةچونك
  ةميلةو جةمةو جةمة، جةميلةج
  ةيللةبؤ تؤ ز مةو دصةبث، ئ محتةر

  ةرزيلةبؤ د رؤكتةب مردم بؤت
  ةنديلةق فريةب هاوار سنگت يةئ
  ةنگوستيلةبؤ ئ قامكت ةند جوانةچ

  مثةنايگ دوورم بؤ خؤم
  مثةد آلميةو ةي ين سةك
   ستتةيوةپ شيةر برؤيةئ

  مثةرچةژثر پ ةوتونةك مةلث بك چي
   لث بذيوم بر و هؤشيانةس
  مثةخ حريةب ةوتوومةك

  ةالد تةكةچةپ سووچي
  مثةت ةوث لةركةد مانگ

  مثةنايگ دوورم بؤ خؤم ةميلةج



  ١١٩/ ناصةشكثنة

  مثةد آلمية، وةنيي سةك ماص وثران
   ستتةيوةپ شيةر برؤيةئ ةميلةج

  مثةرچةژثر پ ةوتوونة، ك مةلث بك چي
   لث بذيوم بر و هؤشيانةهاوار، س يةئ

  مثةخ حريةب ةوتوومة، ك ماص وثران
  ةالد تةكةچةپ سوچي ةميلةج

  مثةد ةوث لةركةد ، مانگ ماص وثران
  
  

  )١( ةچارؤك
  تاوث چارؤكثةب وا هاتةئ     شاين الي يةچارؤك

  تاوث چارؤكثةب وا هاتةئ     سلثماين يةتوةچ
  سرؤكثةتاوث دةب وا هاتةئ     باينةو ميهر جوان
  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد    و چارؤكثةچارؤك
  ندؤكثةبؤ م ساز بثبثت بصثن     پثداوم ويلةيار ق

  سرؤكثةتاوث د ةب با بثتةد    ةسوور يةكةچارؤك
  تاوث چارؤكث ةب وا هاتةئ    ةبلوور كةد وةنثوق
  تاوث چارؤكث ةب وا هاتةئ    ةنشوورةدنيا م ةيار ل

  سرؤكثةتاوث د ةب با بثتةد    ةريرةح يةچارؤك
  تاوث چارؤكث ةب با بثتةد      ةزجنري ةداو باي
  سرؤكثةتاوث د ةب با بثتةد    ةپري مثردي جوان خؤي

  سرؤكثةتاوث دةبث ببا ةد    چارؤكث و چارؤكث
  نؤكث يةنةسكةبؤ د چنيةد     پثداوم ويلةيار ق

  
  

  )٢( ةچارؤك
  سرؤكثةد تاوي ةب وا هاتةئ    ةشةذ يةكةچارؤك

  چارؤكث تاوي ةب وا هاتةئ    ؟ةشةيا مام ةنگوذةم
  چارؤكث تاوي ةب وا هاتةئ    ةخؤش و بؤين جوان
  چارؤكث تاويةبا بث بةد    ةخام يةكةچارؤك

 ناصةشكثنة /  ١٢٠

  چارؤكث تاوي ةبا بث بةد    ةئام چاوي كوشتمي
  ندؤكث ةبؤ ـ م دث بچني    ةخام كريةش لثوي
  چارؤكث تاوي ةبا بث بةد    ةشين يةكةچارؤك

  چارؤكث تاوي ةبا بث بةد    ةخشينةن كؤتري كةو
  ندؤكثةبؤ م دث بچني    ةمببين يةتو خودا ك

  
  

  )٣( ةچارؤك
  چارؤكث تاوي ةبا بث بةد    ةدرةب ويةو شةمشةئ
  چارؤكث تاوي ةبا بث بةد    ةدرةو ق يلةلدث لةه
  چارؤكث تاوي ةبا بث بةد    ةزرةن گرمةد خؤمةل

  سرؤكثةد ةل گرثي ةك شل    و چارؤكثةچارؤك
  ندؤكثةبؤ م چنيةهار دةب     پثداوم ويلةيار ق

  چارؤكث تاوي ةبا بث بةد    ةو زستانةو، شةمشةئ
  چارؤكث تاوي ةبا بث بةد    ةكؤآلن گرت فرانةب

  چارؤكث تاوي ةب با بثةد      ةو مان خان يارم
  چارؤكث تاوي ةب وا هاتةئ    ةهارةو بةو شةمشةئ

  چارؤكث تاوي ةب وا هاتةئ    ةمبارةخ من ياري
  چارؤكث تاوي ةب وا هاتةئ    ةنارةه كةو مكيةم
  
  

  )٤(چارؤكث 
  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد     محوود كاينةر مةسةل
  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد     گوثسواين گرت  فرانةب

  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد     جواين ويچا كوشتمي
  سرؤكثةد ةد و گرثيةك شلي    چارؤكث و چارؤكث

  ندؤكثةبؤ م ساز بن    ةگيان پثداوم ويلةيار ق
  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد    ةگاز ةگاز ورانةه
  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد    ةصوازةخوثنث گةد

  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد    ةناز خوماري يارم



  ١٢١/ ناصةشكثنة

  ندؤكثةبؤ م هار بث بچنيةب     اومپثد ويلةيار ق
  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد   بؤكان وزيةر حةس ةل يةو

  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد    ةباز ةب نگةد يار لثم
  چارؤكث تاوي ةب با بثتةد   كردوم دوو چاوي اليةموفت

  سرؤكثةد تاوي ةب با بثتةد     ةكؤيبةكؤ ورانةه
  ثسرؤكةد تاوي ةب با بثتةد    ةصؤيةخوثنث هةد

  سرؤكثةد تاوي ةب با بثتةد    ةتؤي اليةدص موفت
  سرؤكثةد گرثي ةك شلي    چارؤكث و چارؤكث

  سرؤكثةد تاوي ةب با بثتةد     خوذيةد تثكيان ورانةه
  سرؤكثةد تاوي ةب با بثتةد     دادذي كراسيان مكانةم
  سرؤكثةد تاوي ةب با بثتةد     كوذي دايكي مريةن
  
  

  )٥( ةچارؤك
   ماوم تاة، هةخواردوو سوثندم
   چاوم كةصةب چاوي عاشقي
   ناومةو ه رگة، جةسووتاو

   ماومةن بؤت بيلالهي ةب
  ةي ولثريةه ةكوصوان ةي ولثريةه ةچارؤك

  ةر بثريةبةل يارم ذثةم ر ذثيةس ة ةوا دةئ
  ...ةي بثري ةنگةش يارم

  كردةد متمةدا خةحوجر ةل
  كرد ناكاودا بانگي ةل كةي

  برد ر ليؤ ئاصيانةس ةب قوذت
  گازرة يةكةؤكچار

  ةگازر يةكةچارؤك
  ةئاگر  صثيةد مكيةم

   مةك ماچ كوصمي خؤ ناوثرم
  ةوث حازر ةل دايكي

   بيدوثنم خؤ ناوثرم

 ناصةشكثنة /  ٢٢١

   جنثنمة، بيذ مزينمةبيش
  ةوث حازرةل دايكي
  ةئاگر صثيةد ةتوند

  
  

  يالةل ةجوان چاوت
  ةكؤيةكؤ ب ورانةه
  ةصؤيةخوثنث، هةد

  ةتؤي اليةدص موبت
  يال ةل بؤ تؤ مردم

  يالةل ةجوان اوتچ
   ، هثي ، هثي هثي...يالةل
   خوذيةد تثكيان ورانةه
   دذيةد كراسيان مكانةم
   كوذي دايكي مريةن
  ةو زستانةو، شةمشةئ
  ةكؤآلن گرت فرانةب

  ةزؤر جوان من ياري
  ة، گازةگاز ورانةه
  ةصوازة، گ خوثينةد

  ةناز خوماري يارم
  با دي مةر نةبريا، ه

  با ناسي مةن دي مةد
  با دصث خؤم ةب ناسيم

   نةك بؤ بانگ ةل يالمةل
   نةك چاوان ةل يةكل ةد
   نةتيمار ك ردث منةد

  يالةل ةجوان چاوت
  يالةل ةوانةجزؤر 

  هثي هثييال ةيال لةل



  ١٢٣/ ناصةشكثنة

  ةديوةن رمث رؤمةد
  ةلث باريو فرمةب

  ةمصيوةلث غ يارم
  ةهارةب ةمذؤكةئ

  ةنازدارد من ياري
  ةديار دوور را لثم ةل
  
  

  )١( مب قوربانت ةب چاو جوان
  ةخوداك ة، روو لةصثنةرث هةس
  ةغداكةب وسيةغ يةكةقاپيي ماشايةت
  ةيداكةو ش شثت زياتر من ةوةل سةب

   مب قوربانت ة، ب چاو جوان
   مب مالنت ةستةد ةبك رمث

   مب ميوانت ةوث بةبا ش
  ةسرةق من ، جثگاي ذوا بؤ ئثرانةد نثرن

  ةدرةبيلال غ ةب بووم باآلي عاشقي
  ةسرةع وومت ، پثي ژوانبؤ  ةرةو ووت پثم

   مب قوربانت ةب چاو جوان
  ةوةبينمة، تؤ ن من مبرم ترسمةد
  ةوةر بنثمةس رگيةم ةجوان ةب

   سلثماين ةل خؤم تاران ةماص وا ل
   پث نازاين بؤچ باآلمت عاشقي

   جواين ةزؤر زثد ملم ةو ب دين ةب
   ميواين ة، ببم يةك تةخودا قيسم

  ةبث جنسي ةب ، منةرةسكةبث ت ةب
  ةچيي ةلثر خودا گرتوو، بذؤ كارت

  ةي ويةه ةلآل كامةر پث ناصث وةسكةع
  !!ةي ويةج ةوةهاوار ئ يةئ ووت پثم

   ئثرامن صكيةو خ ةبؤ چيي مةجنسي

 ناصةشكثنة /  ١٢٤

   يرامنةبيلال ج چاوي ةب عاشق
  . بؤكامن ةبث ل و رثت ر هاتةگ
  
  

  )٢( مب قوربانت ةچاو جوانث ب
  سوار بوو يارم بووم ر گاراجةبةل
  بار بوو من دصي ةرد لةاق و درةو م مةخ
  ديار بوو گازم صثنا جثيةه ريةس
  زار بووةرمةواند، زؤر شةدان ريةس

   مب قوربانت ةچاو جوانث ب
   مب مالنت ةستةبذؤ، د سوك
   مب و ميوانتةش ةبك رمث
  صآل بثةئ زريةن ةمةه من يةو ماصةئ
  و دوا بثةرةتؤ ب يةكةكؤچ رتةشةب

  ةوةزام ةب سةد كث بچم بؤ الي
  ةوةالمةو بةكا؟ ش رمامنةث دك
   تةسآلم ، خؤتان مردم وا منةئ

   تةموو تاكوو قيامةه ديدار ئاخر بن
  ةوةباتةن ةب مبكوتن شل شل
  ةوةر گؤناتةس مخيةز ةنثن مب
  بثةن روثشةو دةش من كةو سةك يبةياذ
  بثةن و خوثش ومةو ق نةتةو لاليةوةت
  
  

  رؤةشث تؤمةچاور
  ذؤةشث تؤ م ةچاوذ/  وتثةكا ذةذوا دةروا دةه
  لثو ئاصث ةرةو يةد/  وتثةر مزگةب كوو كؤتريةو

  وتثةك مةچؤق برژام سووتام
  شثةچاوذ/  ندثشةفكرو ئ مةكةند دةرچةه
  شثةچاوذ/  روثشةد ةب بووم تاو باآلت ةل



  ١٢٥/ ناصةشكثنة

  شثةچاوذ/  و خوثش خزم ةل لال بووم ةوةت
  شثةچاوذ/ ةسؤن ردنةگ شيةچاوذ
  ثشةچاوذ/ ةكون تؤ كون بؤ باآلي رمةجگ
  شثةچاوذ/  سلثماين ةل ماوم ريبةغ

  شثةچاوذ/  جواين دوو چاوي كوشتوومي
  شثةچاوذ/  ةم جاري كةي ريةفةس ةوةئ
  شثةچاوذ/  ةم باري دصم ةل مةخ مرمةد

  شثةچاوذ/  رانةبراد ةخودا حافيز ل
  شثةچاوذ/  بؤ تاران ةل ذؤمةر دةكسةي

  شثةچاوذ/  ر گيانةرادةب ةتؤ مببوور
  شثةچاوذ/  برستانةق ةل مرمةد ذؤمةد

  شثةچاوذ/ لثو ئاصث ةرةذؤ، وةتؤ م شيةچاوذ
  شثةچاوذ/  رهادمةف ةن جنوومنةم ةن
  شثةچاوذ/  مةباد ةب نجةو ذ كثش تةسرةح
  شثةچاوذ/  مرادم يةحاسصك يبةذ
  
  

  ةرةواو شيةچاوذ
  ةوةزرينگثتةد كاينةپاوان
  ةوةگثرثت يةورمث بث وةل ةقافص
  ةوةيگثذثتةذ دةوةرگةت ةل ةقافل
  ةرةخؤشث وا و بؤن ةرةواو شيةچاور

  ةرةو ةرةو ةرةو بينمةن رگتةم
  ةرةو ةرةو ةرةو شريينم رؤحي تؤي
  ةوشةبث خ زثذي يةپاوان
  ةوشةح ةبثت بؤم ةداو ويلةق يارم
  ةرةخؤشث واو بؤن ةرةشث واوةچاوذ

  ةرةو ةرةو ةرةو يامتةح گيةر
  ةرةو ةرةو ةرةو مامتةت ةر بةه من

  ةيارةع ةژدةه زثذي كاينةپاوان

 ناصةشكثنة /  ١٢٦

  ةو نازدار ناز و ناسك ةب مةكةيار
  ةعوزار ناز و سيمني ةب من ياري
  ةخاليس زثري كاينةپاوان
  ةميزةو ت وث جوانةد خؤش خؤم ياري
  ةميزةو ت وث جوانةد خؤش خؤم ياري

  
  

  )رةنگةل(ژاص ةچاو ك
  ژاصةر ـــ چاو كةنگةر لةنگة، ل بگرن صمةه
  خاصةر ـــ روو بةنؤك ، مالث بابةنةب مب
  خاصةر ـــ روو بةوهةگ ية، دان نةبؤ بك ينمش
  خاصةذوو ب مريةن ژاصةچاو ك مانةئ
  و منداص شةباو ةلث جوان تةندةچ

  ژاصةـ چاو ك جريةف لةو ية، تو سوذ توويب
  خاصةـ روو ب بريةق بؤ گوثي نةمبةسصث دةف

  ژاصةـ چاو ك بريةس بگرن من ةساتث ل
  ژاصةـ چاو ك گريةد بؤم لثو ئاص چؤن بزانن

  ژاصةجث ـ چاو كةح ةنا ةخوار دوو وثندمس
  خاص ةجث ـ روو بةنيؤ ل ةبؤ بثنت جمةح

  ژاصةجث ـ چاو كةخ خاصي مةكةن تا ماچ
  ژاص ةـ چاو ك حيمةو ر محانةر ةب مةسةق
  خاصةـ ذوو ب ژميةد ةو دنيايةتا لةه

  ژاصةـ چاو ك دميةق ياري يليةم نانثم
  ژاصةـ چاو ك ي» الچني«و »  سابآلخ« مصكي

  خاصةنينث ـ روو بةپثك رثي ةل مةيدةد
  ژاصةچينث ـ چاو ك حرايةس گوصي ةتاق
  خاصةنينث ـ روو بةپثك رثي ةل مةيدةد

  ژاصةـ چاو ك تةكةكاص ةچاو ةب چاوم
  خاص ةـ روو ب تةكةئاص ةلثو ةب لثوم
  ژاصةـ چاو ك تةكةمساصةد يةخةي مةك ماچ



  ١٢٧/ ناصةشكثنة

  
  
  !!ةلثد مخاخةچ
   ردامنةر گةو س خؤشةن

   ثشامنرةپ بؤ باآلت
   بني ، با جووتةرةوة، دةرةوةد

   گيامن ةل ردتةناسكؤص د
  ةكردووةص نةه ية، چراكةلثد مخاخةچ
  ةكردوو ون كيمةبوو، تاي بؤ يار كذي وشمةك
   ةشكؤي ةو نةيبةع ةن
  ةتؤي عاشقي من يةو دصةئ

  ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ةر بؤيةنبةع برجني كةو

   كوردستاين يةتؤ كيژوص
   ينجوا ةو  زثدةناسكؤص
  ةرداوةب من ةل ئاورت

   رتؤپث  كوردستاينةس
   مرمةد ةو گؤزةر ئةبةل

   يبا بؤ كاينةناسكؤص د
   ةد ريةژوور سةو باسكم
   ميواين ويسيت ةخؤش

   يب يارم ئاگاداري
   سلثماين ةد لةمحةئ كاك

  
  
   ند جواينةچ

   ند جواينةچ     هاوار ياصآل يا سوصتان
   ند جواينةچ     بورهاين ةر بةرامبةب
   و ماين خان    ةماوةن بؤچ ةيزادةس

   ند جواينةچ     هؤآلينةس ةل ةرؤيو

 ناصةشكثنة /  ١٢٨

  ةجنةپ ةب ذؤي    ةجنةلةب ، هات ، ئاخ ئاخ
  ةياتةخ مةرچةپ      ةجنةزثذ و گ

  ةماتةت ةدص ب ةگيان    ةالت ةل رؤحم ةرةوةد
  ةسآلو مةلث بك چؤين    ةالو ةو زثد ةنتثكةع

  ةتؤراو من ةل بؤچي    ةرداوةب من ةل ئاوري
   ند جواينةچ    ةو زستانةش ،ةو شؤكةئ
   ند جواينةچ    ةكؤآلن گريت فرانةب
   ند جواينةچ     ةرمانةبث د من رديةد
   ند جواينةچ  دوو؟ ةدوو ب دانيشني يةك
   ند جواينةچ    بذنوو نگيةتف ردنتةگ
   ند جواينةچ    هوصوو كةو ةخذ مكتةم

   ند جواينةچ    رچووةد ستمةد ةو ل رؤيي
   جواينند ةچ     ردامنةر گةسريو سةئ
   ند جواينةچ     وثرامن و مال ختةدبةب

   ند جواينةچ     ناپرسي من ةل بؤچي
   ند جواينةچ     بؤكامن صكيةكورتث خ

   ند جواينةچ   ريةمسةئ شةو ر ند جوانةچ
   ند جواينةچ     ريةقةچاوباز و برؤ س

   ند جواينةچ     ريةپشد ووآليت صكيةخ
   ند جواينةچ     دا رابوردم ركثيةدةب

   ند جواينةچ     گرمت كيرؤةب دايكي
   ند جواينةچ     لثگرمت گذووي تووران

   ند جواينةچ     مردم ةدايدذ بؤ كراسي
   ند جواينةچ    ةشثخان باخي سنگت

   ند جواينةچ    )ةگصؤآلن( نزيك ةل
   ند جواينةچ    رمثةب ، پارثزي مةبك چي
   ند جواينةچ    ةوانةباخ و دثزيةش

   ند جواينةچ    ةباي دي مةر نةبريا ه
   ند جواينةچ    ةباي مناسية، ن امديب

   ند جواينةچ    ةباي خؤم ياري ناسيم
   ند جواينةچ    ةنيايةت ةب مةگوص ةسوور



  ١٢٩/ ناصةشكثنة

   ند جواينةچ     تةنوسر ماصم ةل ردتةد
   ند جواينةچ     تةعيسم ماومةبؤ تؤ ن
   ند جواينةچ   كةصةب مايين كةو جواين

   ند جواينةچ     تةداناي پثم ييةزةب
   ند جواينةچ     ختةدبةو ب ريبةغ منم

   ند جواينةچ    ةكشميش صثيةد ةشريين
   ند جواينةچ    ةسارووقاميش ةماص ل

   ند جواينةچ     كذمةبؤ توورانث د ةل
   ند جواينةچ    ةرموو دانيشةف كراسي

  
  )١( ةچار ةنيم مةبك چي

  ةينث بارةگبري سبحةرث ئثوارث تةئ
  ةيار ةب نيزيك هاوارم ةذؤ پاييزةم
  ةچار ةنيم كمةب چي يةئ

  ةبثزار لثم ةخؤم ياري ةرارةو بثق ةدص عاشق
   مب د ئاواتةمحةئ يةكةكوچ رث قوربانةئ
   مب ساوات يةو منداص و كؤرپ ذؤ باوشةم
  ةو توصفةئ جثي ةل مةباي رث بريا منةئ
  ةو زولفةئ ساي ةل بنؤشم تةربةرث شةئ
   مةغ ةل يةك رقمةصناگرث غةرث خودا هةئ
   مةك زؤر و يان يان ةيةبد يلمةم ةرةو
   مةد ةب گرمةد من ر لثوتةس رث خاصيةئ
   مةخاتر ج مبةوجار دةئ دؤستم ةر ببيةرث گةئ
  
  

  )٢( ةچار ةنيم مةبك چي
  ةرةسةب و تثلةئ يةرزةو باآل بةرث ئةئ
  ةرةبةبثخ ، خؤيةكوشتوو مينةرث ئةئ
  ةرةمسةئ شةو ذة، ئ و ئيمامن رث رؤحةئ

  ةو بريندار ةدص عاشق    ةچار ةنيم مةبك چي

 ناصةشكثنة /  ١٣٠

  ةبثزار و لثم ةخؤم ياري    ةو شارةل ناسمنا سةك
   مرادم ةدا حاسص بايةو دنيايةل ةخؤزگ

   بادم ةب نجةذ تةكثشا، عاقيب دووت ةل فامةند جةچ
  ةسآلو مةلث بك چؤين  ةالوةو زثدةنتيكةع

  ةندو خاوةگيا ب زولفي   كوردي نرييةپ سنگي
  ةلثيداو مست ةلثو ئاص ب  ةكون پمةچ يةكةلةك

  ....خودا حافيز، ماصئاوا   يارمةب ر نايبةگةكچث ئ
  ةبيزاي ةچص ژنتةب  ةغدايةب ةل ماوم ريبةغ
  ةبيزاي ةچص ژنتةب  ماچث ةيةمبد صثمةد

    ةبريناي ةو سمةك هيچ
   داوي ةتةوتووةك داوم

  ةچار ةنيم مةبك چي  ةناي كؤتايي تةق تةق
   مب د ئاواتةمحةئ يةو يةئ  يةكةكؤچ رث قوربانةئ
   مب ساوات يةكؤرپ جوانث  و منداصي شةرث باوةئ
   مب زاوات ةب خؤم ر منةه ةبةصةت خوام ةرث لةئ
  
  

   خاسث تؤ خامني
  بوو گوم ة، پريؤز ئاخثز بوون خاآلن

  بوو مةك تيانةقيم شاران ةر، لةوهةگ
   گيامني ئارامي  خاسث تؤ خامني

   دآلمني ئارامي/   رمامنيةرتؤدةه ةگرتوم يةردةو دةئ
  ةوةپات يةجنةپ بانةوا ب خاصثك
  ةوةباتةد بري منةصآل لةقولو

  و نؤ دو بيستةبژارد سةد خاآلمن
  تؤ خاصي ية، وثن ديةن خاصم هيچ
  ةوةكؤت ةب ، پثم ردانةرگة، س رمةس
  ةوةليمؤ ت ةب ببذن مةجنةر پةس

   مبيلةبؤ ز نةيبةد  بنةد شثت ةك شثت
  ليلةز كردوومت تؤم شثيت منيشةئ



  ١٣١/ ناصةشكثنة

  
   

   باجي خان
   گوص باجي    ةو كافثك دوو ميم مكتةم
   باجي خان   ةسافثك ة، سين يةسين ةل
   گوص باجي    ةوافثكةت ر ماچثكتةه

   ذؤ گوص باجيةم   باجي خان مانة، ئ باجي خان
   گوص باجي  ر ةجنةهانث خ مكوژيةر دةگ

  !؟ چي ياين تؤران    ، ةد ر لثمةجنةهانث خ
   باجي خان    ! چين صورتگر نقاش

   باجي گول     ببين يارم رو صورت
   باجي خان     صورتي همچين يا كش

   باجي گول     صورتگري كن يا ترك
   باجي خان  ةجوان ياري يةوةب مةخؤزگ

   گوص باجي  ةسوصتان حثالنةنثو ج ةل
   گوص باجي    ةئيمان مرث ساحيبةتا د

   باجي خان  ةمانةك برؤتةباز، ئ چاوت
   گوص باجي     ةدثوان ةب مب بؤت ةختةو
   اجيگوص ب    ةو كثوانةل جنوونةكوو مةو
   باجي خان      بؤ خزمامن رنةر بةبةخ

   گوص باجي    رمامنةخ ةر بؤتةئاورث ب
   باجي خان     بامنةميهر ةزيز بوو لثم
   گوص باجي      وثرامن جارث ماصي ةب
  

   خان ةخانزاد
  بث داوان ةر لةه و ئازيزت شريين يةكؤرپ
  بث و باوانةرةب بووكثنيت سووري كؤچي
  خثربثةيا خوا ب انخ ةخانزاد شريين شؤخي ةوةهات

  بث لثم شنؤ چاوثكت باخي يةكةئاسك
  

 ناصةشكثنة /  ١٣٢

  
  دارةزةم خامني

  ةياتةخ زولفت رزيةد نگوستتةئ
  ةباآلت يةورةد ةرةو ةرةو كثشكچي رؤحم
  دارةزةم خامني ةرة، تؤ وةرة، تؤ وةرةتؤ و

  دارةزةم خامني ةرة، وةرةو ةرةو
  رثبوار ردووكمانةه يةو يةئ

  دارةزةم ذؤ، شؤخيةتؤ م
   ئاوريشم زولفت رزيةد نگوستتةئ

   مب الت ةل ةدامي گيان و مل مكوژث شلةخودا ن
   پثم ةداو ويلةق ةو ماصةل ةو كچةئ
   ليم ةداخراو رچيةب ةل يةروازةو د ركةد
   دا نيشامن خؤي ةو ماصةل ةو كچةئ

   گيامن سوتاندي ةرةو ةرةبوو وةپث ن ئاوري
   و مل شل ، خامنيةرة، تؤ وةرةتؤ و

   كلةچاو ب ، شؤخيةرة،وةرةو
  ةآلصةه كةو جوان ةو ماصةل ةو كچةئ

  ةبداصةع هاوار دص بؤي يةئ نةكةم مةلؤم هيچ
  
  

   واهريانةج خرينگي
   واهريانةج يةو خرينگي ةخرينگبة 

   ئثران پادشاي خيتةت تةكةسينگ
   سگريانةد ةب يانةب دؤستمةب يان
   دابذي راويانةد و سوثسنان ةآلصةه
   دذيدا كراسيان خؤم  ياري مكيةم

   خوذيةد بؤ پثم ةزيز لثم خؤم ياري
   مب ميوانت ةو بةو دووش وثكةش يةو

   مب قوربانت ةب داريةزةم چؤن
   مةغةل يةك رقمةغ ةردارةخودا ب چ



  ١٣٣/ ناصةشكثنة

   مةك زؤر و يان يان ةيةبد يلمةم
   مةد ةب گرمةد من ر لثوتةس خاصي

  ةوةبينم تةن مبرم ترسمةد يةو
  ةوةر بنثمةس رگيةم ةجوان ةب
  صآل بثةئ زريةن ةمةه يةو ماصةئ
  و دوابث ةرةب تةكةكؤچ رتةش ةب
  زابثةر ناذةه و خوثشمان ومةق ةب
  
  
   غوآلمي ةب مؤخ
   زاري  مةكةد ماوم ريبةغ
   راريةو بث ق شني مةكةد
   نازداري گؤناي فيداي ةب

   هاريةب لةوةئ يةوشةنةو تؤم
   كؤين يةسومخ خوآلمي ةب خؤم

   ذوا بؤينةند ئةب كةمثخ كةو
  ؟ چلؤين ، بزامن مهاتوو

   بؤينةب يةمامةش يةوثن
   ردامنةر گةس ماوم ريبةغ
   وثرامن ةبؤ تؤ خانةل
   سووتا گيامن ةبك محثكةر

   كامنةنابينث چاو چي
   جواين يةسومخ خوآلمي ةب خؤم
   باينةو ميهر شيك ةندةچ
   ميواين ةمبةد ر بؤ خؤمةه
   صآل زؤر جواينةينةو ب ينةب
   خوثنمةر دةه ماوم ريبةغ

   بارثنمةچاو د فرمثسكي
   تارثنمةدنيا دص د ةل
   ردثنمةد تةندةو بةل مرمةن

 ناصةشكثنة /  ١٣٤

  ةتاز يةسومخ خوآلمي ةب خؤم
  ةقاز ميسلي ةردةپ ةپث ب

  ةئيجاز بث ماري ميسلي
  ةگرث گازةد عاشق دصي ةل
  تارانث ةل ماوم ريبةغ

  بارانث كةدث و فرمثسكم
  يزانثةخودا، د تؤم يةكوشت
  دانث ر دوو چاومةسةل پثت

  
  

   مةلثد خؤت يةلثد خؤم
   مةلثد ، خؤت يةلثد خؤم
   ردثنمةد رگتةج
   سووتثنم تةر دةه

   ردثنمةد چاوت
   ختنكثنمةر دةه
  ةكجار ئازامةي
  ةكوو پؤآلمةو
   رزيو بگوشم يةماتةت

   لث دثنم ئاوي
  ةذثو جثيةب پرچت
  ةسپثيةو ئ و رشك پذي

  ةئاوثي يةكوند مكتةم
  ةي كاثي يةشكةذ زگت
   مةثدل خؤت يةلثد خؤم
   ردثنمةد رگتةج
   سوتثنم تةر دةه
   ختنكثنمةر دةه

   شكثنمةد پشتت
  



  ١٣٥/ ناصةشكثنة

  
  )١( مةكةدص يةخونچ
  زووةئار مةكةدص يةخونچ
  زووةگوص زووب ةب ةبب بؤم

  تؤ  ةشوكور ب ةخوداي
  روو ةخاص ل»  هتابةم« ةمةه من

  ةهتابةم رگمةج يةريش
  ةبابةك بؤ من ماچي
   هتابةو دص م رگةج يةريش

   رابةش كةو بؤ من ماچت
  تا كوژيةن مةخودا، هثند

  ةصث بابةد پثم»  هتابةم«
  والرةجنةل ةب نازدار هات يةكيژؤص

  نامدوثنث... دارةزةم هتابةم
  سوتثنث ناز مب ةب ةسيةق
  رثنثةد رگمةج ةريكةخ
  
  

  )٢( مةكةدص يةخونچ
   تؤراوي دار بؤچيةزةبصث م پثم
   تؤراوي خومار بؤچي ةبصث چاو ب پثم
   جناويةر من ةا لو كوت سوود چيةح
   جناويةر من ةوا ل كوت چي قيبةر

  گوص ةبوو ب پشكووت من يةكةدص يةخونچ
  ر چصةس ص بولبويلةگ ةل ةردةهاود

   پشكووت ةهارةب من يةكةدص يةخونچ
   رووت بؤ خاصي ةبناصث ل يةتاك

  
  
  

 ناصةشكثنة /  ١٣٦

  )١( شريينم خمؤر و خوثنةخ
   برينم ةخوثناو دث ل     شريينم خمؤر و خوثنةخ
   زا شريينمةر ياري    ةوةثر بثتخةب يبةيار

   ئامينم چاوي عاشقي    بوو ر النكةسةهثشتا ل
   با سارثژ بث برينم  ةستؤ بكةد ستمة، دةرةوةد
   بينمةن رگتةم يبةيار    خودا ةل مةكةننا دةمةت
  ةباي صثيةد يةگرم ةب    ةورةه صثيةد يةهاذةب
  ةتوباي يةجنةبؤ ل ةل    بؤ لثوئاصث خؤشم ةن
  ةبريناي ةو سمةد كةق    ةديو تا ئامينمةوةل

  ةيدايةو ش شثت مةو دصةئ    ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ةودايةودا هةه زولفي    و كةصةب جووتث چاوي

  رةروث و پشدةم رپاكيةس     ذامةزاو ليوا گةند قةچ
      رةمسةئ شةذ بو تؤ مردم

  رةكاريگ ةبوو دصم ةل    دا رگمةج ةل تريثكت
  رةوهةگ كةو تةپةچ مكيةم    ةرداوةب من ةل ئاورت

  رةمسةئ شةر بؤ تؤ مردم    ماچث ةيةمبد صثمةد يةه
   وتةك پثي و چاوم دمي   وتةو ح شتةه ةل عاتةس يةو

   وتةفتادو حةح تريةع    زوصفيمدا كرد ةب گرمت
   وتةك رمث زاين دايكي    ندةلث س دوو ماچم گرمت

   وتةداو ك رمسثكيةس  كرد رومحي ةوةجا خودا ب
   وتةكةد وث د دارمةس    وتباةكةر هباتباو نةگ
  
  
  )٢( شريينم خمؤر و خوثنةخ

  ةواصةواص گةگ وريةه   خثر بثيةماص بةيا خودا ش
  ةخاص ةمام ردوو كچيةه    ةرداوةب من ةل ئاوري

  ةماص ةل خؤي يان»  ئامني«    ةجوان چاوي يان منيةه
  ةقاصةپرت كةو مكيةم    قاصةب دووكاين سنگي

  ةماصةوشث مةح گوت پثم  رةد ركيةد ةل بووم تووشي
   برينم ةخوثناو دث ل     شريينم وارو خوثنخمةخ



  ١٣٧/ ناصةشكثنة

   زا شريينمةر ياري    ةوةخثر بثيتةب يبةيا ذ
   سرينمةن چاوي يةكوشت    بوو ر النكةسةهثشتث ل

   با ساذثژ بث برينم    ةستؤ كةد ستمةد ةرةوةد
   بينمةن رگتةم يبةيا ذ     مةكةخودا، د ةل نايةمةت
  ةودايةودا هةه زولفي    ةوايةه بادي يةوةب
  ةناي ژوامن ةو لةش ةب    داتثةد وملةؤژ قذ ةب
  ةبري نايةو سمةك تةق    ةديو مةو ژنةئ يةتةوةل

  ةناي ، كؤتايي تةق تةق     داوي ةتةوتووةك داوم
   متةل تةل رگيةشا جةئ     متةسرةخموارو دص حةخ

   م» تةنوسر« چاوي عاشقي    بوو ر النكةسةهثشتث ل
  تارانث ةوا ل يةقورع    ةگرتوو جليسثكيانةم

  »ئثرانث«و » عثراق« ةل  ةسند كردووةپ سيانةر كچوا
  و بازيانثةل» ةيزادةس«  رةسةنگةس ةل گيان»  ئامني«
   بؤكاين ةل گيان»  ئامني«  ةبان ةل»  تووبا خاص شني«
   ئثران عثراق و رؤم     ذامةگ زميةع ند شاريةچ
   يتانةبرؤ قةچاو بازو ئ    كوو تؤةو جواين دي مةن
   يدانةس موصكي ةر پارچچوا     مةكةد تؤي قورباينةب
   كؤآلن ةب كؤآلن ذؤمةد     ناسكؤالن ر خاتريةبةل
   دووكان يةريكةموو شةه    بث يارم قورباين ةب
  ةغدايةب ةل يةوسةو غةب    ةوايةخمؤر  و زثدةخ
  ةبري نايةو سمةك هيچ    ةديو مةو كچةئ يةتةوةل
      ةداي دصم ةل يةردةو دةب

  ةداي يةوةر لةه تةزةل     مب ئاوثزانت گوت پثم
      ةمپايةل يةوثن وقيةش    ةكيسراي تاقي سنگي

  
  
   ندانةب ةنةخ
   ندانثيتةب ةنةخ ئاي     دثين صيانةه يةو چاوانةئ
   مالنثيت ةل ةدةش     نگثينةيذةد رمانةو د ةكل ةب

   ندانثيتةب ةنةخ ئاي     مرثينةلث ن مردووم ةرؤژ نيي
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   رثيتةس ةل ةنة، خ ستةد ةل      ةنةپث، خ ةل ةنةخ يةئ
   رثيتةنؤك ةب كةزير       بيلالهي ةب مزاينةخؤ ن
   ندانثيتةب ةنةيار خ       كانثسكان يةلةحم رؤژي
   مالنثيت ةل ةدةش     هاسكان يةد هاتةد يةهاذ

   ندانثيتةب ةنةخ ئاي     راپسكان ستةد ةل خؤي الص مب
   يتةپثي ةل ةنةخ    ر، ةسةل ةنة، خ ندانةب ةنةخ
   يتةباآلي شقيةع ةو دصةئ
   قوربانثيت ةب دايكي     ةزؤر جوان بيلال ةو كچةئ
   نثو شانثيت ةل ةلكةپ    ةبوو باآلي شقيةع ةو دصةئ
   داوم دوثنث لثت يةو تريةئ     چاوم ، چاويةصثنةر هةس
   ماومةن ، بؤت ويژدامن ةب     ناومةو ه رگة، جةبوو شةر
  
  

  ةدان ةدان
   ميواين ةب وث بوومةش

   جواين چاوي ميواين
   زاينةن پثي سةك ختةناو
  ةوالوةبذؤ ب رموويةف
  ةدانةدان گوصم ةدانةذث دانةئ

  ةجوان چ مكانةناو م خاصي
  ةومان و خانةئ صآل كوشتميةو
   ياينةب خيتةوث وةش
   جواين دوو چاوي دميةك

  ةوالوةبذؤ ب ويت
  ةداوةن هثشتا بانگي

   خوماري چاوي كوشتومي
   دا دياري نثو ياران ةل
   هاريةص بةوةئ يةوشةنةو
  ةوالوةبذؤ ب رموويةف
  و نؤص و گرد و مرد رمةن



  ١٣٩/ ناصةشكثنة

  برد مكيةبؤ م ةل ستمةد
  ةالسوور سثوي كوصمي

  ورد ورد خاصي ةداي تثي
  
  

  )١( تةداو
  ةي ين علوومةم سةك هيچ ةل    ةي ر سنگيةسةخاصث ل

   ةي ويةهلةپ يةنيولري    ةر جوانةوةرد و منةگ
  ةي رقيةچراب  كن ةل   سابآلخ يةگؤش ةل ماصيان

  ةي ين يارم كةو جواين   عانقور ةب خؤمةبؤ د سوثندت
  ةي سيتةئ يةچكؤص ةخوشك  ةحبووبةند مة، چةجوان ةندةچ

  ةو خؤمان ةرمةگ تةداو    تثةداو ةبا بچين ساز بن
  ةر دآلنةب ةلث لةگ  ،ةواخؤش نديةو گؤو شايي

  مثةد آلميةو ةنيي سةك    مثةنايگ دوورم بؤ خؤم
  مثةرچةپ ذژي ةوتوونةك   سيتةپيو برؤيةجووتث ئ

  مثةغ حريةب ةخستومي     لث بذيوم شيبرو هؤةس
  مثةت ةرچث لةد با مانگ    ةالد تةكةچادر ةگؤش

  لث كرد دوو ماچم داواي    و نؤص و گرد و مرد رمةن
  ورد ورد خاصي ةداي تيي    ةالسوور سثوي يةكوصم

  كرد بؤچي وام كفري من    بث وثران ماصم يبةرةد
  كرد من ةل ييةگل يارم    ةرداوةب من ةل ئاوري

   وتةك پثي و چاوم ديتم   وتةو ح شتةه ةل عاتةس
   وتةفتادو حةح تريةع    دا كرد زولفيم ةب گرمت
   وتةك و ذمث زاين دايكي    ندةلث س دوو ماچم گرمت

   وتةداو ك ر مسثكيةس    كرد ذومحي ةوةخودا ب
   وتةكةوث د د دارمةس    با وتةكةبا و ن ر هباتةگ
  ريگبةراو ت ينةتؤزث بك   بوو، بصث جارث دانيشنيةن
  گري مةكةد مكانةمةل ستةد   مةتةو حاصةبث ل تةحلةد نةس

  پري منةحثص ئةتؤ جةئ     بامب بوو ماصي جاچي
   شثخان ةل رابةش كةروةه     يب رامةح من ةبذؤ لةد

 ناصةشكثنة /  ١٤٠

   دان ةفرةدرؤو ت يريةغ    ةي ين راستت ويلةق هيچ
   وانةك ةرةو راسيت ةب    ثتثةدةد وملةر قةگةجا ئ

   يتانةش ةل خودا كردي ةك     يب يةتةعنةو لةنا بةد
   و ئيمان بث دين كافري  ةي دص دا ين ةل خوات رومحي

  
  

  )٢( تةداو
  وثةك نووكيةد تةكوصم    وثةش يةستثرةئ چاوت
  وثةك پثشتةو رگمةم     رينةس ةب ةبؤ بك باسكم

  وثةد زؤر خؤش كاممانت   مثردت يةكةگول ةو ل من ةل
  وثةك پثشتةو رگمةم     دا مبرم پثش ةل يبةر

  ةو خؤمانةخؤش تةداو  تث، ةبؤ داو با بچني سازبن
  ةر دآلنةبةلث لةگ  ، ةوا خؤش نديةو گؤو شايي

  ةئاصؤز مالنةل وريةه    ةو تؤز پةو تةب با بذؤين
  ةشكث گؤزةد مةنةحةج    رينثةژوور س ةل باسكم

  ةپريؤز ةژنةج مةبك لثي    موثراةن ر داكيةبةل
  ةيدا دصم ةل يةردةو دةب    ةصآل و بيلاليةو ةسوثند ب

  ةدايةوةر لةه تةززةل  ةو لثو ئاص، خاصدار جوان
  ةوداية، سةرة، وةزووب   بني با جووت ةرةو گووت پثم
  ةغدايةب ةل وسية، غةب    تؤ كرد بؤ باآلي ديقم

  ةو خؤمان ةخؤش تةداو  تث، ةبؤ داو ، بابچني سازبن
  ةر دآلنةب ةلث لةگ  ، ةوا خؤش نديةو گؤو شايي
   ةكوردستان يةكيژؤص     دينم ةوث بةد خؤشم

   مب لثوت يةندةخ فيداي ةب   مب تذزي يةگوار قورباين ةب
***  

  ةتثران چريكثكي ة، بةكثنةو ذاچص ةتثچريكثن
  ةكوردان يتةذداوةذث، شةش نديةصبةم ةبا بچين

  
  
  



  ١٤١/ ناصةشكثنة

  داينث تؤ داينث
  ةوةزامةو سةد كث بچم بؤ الي
  ةوةالمةو بةكا ش رمامنةكث د

   يزاينةد داينث تو داينث چؤين
   ر بؤكاينةمسةئ صگرتةه يةكةگؤز

   رشانةس ةينثتةد ةگؤز ةب مةخؤزگ
   مالن ةل سةد بنةد ر گيانةمسةص ئةگ ةل

  ةوةرزةب ةماص ب»  ساين يوانةه«يا 
  ةوةرزةل مةد ةمبرث ب دكارمانةب

  ةينث بارةگبري سبحةئثوارث ئ
  ةيار ةب نزيك وارمةو ه ةپايز

   بارث بارانةد كوثستان ةل لعانةئ
   و نازداران ناسك يةگؤن ةيدا لةد

   يزاينةد رچؤنةداينث تؤ داينث ه
   كاين نيازي ةب صگرتةه يةكةگؤز

   جواين ةصآل تؤ زثدةينةو ب ينةب
   باينةن يةگول ةيزانث لةد مةعال

  
  
   ژن ةشؤر من ةل ردتةد
   باص سووتاوم يةروانةپ     و ئاوم بث دان يريةت
   ناومةو ه رگةبوو ج شةر     بذاوم لثت يةو رؤژةل
   وماومةو لثق ريبةغ من  بث خثرت رؤمحي ةرةو يةد
   ر تؤ مبكوژنةس ةبال     ژن ةشؤذ من ةل ردتةد
   مبژن مكتةنؤ منداص م     صناگرمةه باآلت ةل ستةد
   بذنوو مبكوژن ةبا ب     رييبةغ ةل ةناك يةق

  وثةك ندووكيةد تةكوصم    وثةش يةستثرةئ چاوت
  وثةلثبك ومانةخ جووت ةب     رينةس ةب ةبؤبك باسكم

  وثةد زؤر خؤش كاممانت   مثردت يةكةگول ةو ل منةل
   و گثالين شتةر برجني     رداينةد وتةح رماينةد

 ناصةشكثنة /  ١٤٢

   باين گايةبار بازي
   ميواين ويسيت ةخؤش    ةستؤكةد ستمةد صثمةد
  ةنثرةك گوصي تةرووم    ةشلثر تصيةش ژنتةب

  ةبدثر ندمةبةل گوثت    ةئثر ةهثناومي تةقسم
  ةخثر بؤ من ريبمةغ    ماچث ةيةمبد صثمةد

  مثنثةو د ةخةل برؤتةئ    رؤژث يةستثرةئ چاوت
  سثنثةن منتةل وسةغ    ةستؤ كةد ستمةد صثمةد
  صثنثةه مةرهةو تةبا گول    ةرةوث وةش مؤپارثز ب ةب
   گومث منةئ يةتؤ گوارةئ   مةمري بووك من ةل ردتةد
   رمث منيشةئ     يةرةمةتؤ ق يةه

   مثد بؤ خؤم ةنثرةپياو م    وثةش چواري ةل تةساع
  
  
  )١( ر گرمتةو يةكةدص

   مةخ ةل يةك رقمةگرث غةصدةخودا ه چؤن
   مةك زؤر و يان يان ةيةبد يلمةم
   وانةبرؤ كةچاوبازو ئ يةئ

   بث چاو جوان خثرت رؤمحي كچي
   زانة، پث ن بؤ تؤ مردم يةئ

   گيان ، فامت ردامةتثب ئاورت
   لثهثنام وازي رگرمتةو يةكةدص
   ثنامرهةد رگيةبوو؟ ج چي مزاينةن
  چاو كةصةب و تؤيةنتيكةع يةئ

  خاو بث زولف خثرت رؤمحي
  ماوةن سةك ردامةتثب ئاورت
  خؤشناو كچي ماومةبؤ تؤ ن

  .... رگرمتةو يةكةدص
   وانةبرؤ كةچاوبازو ئ يةئ

   خان يلةك فريةب تةكةسنگ
   ردانةر گة، س بؤ تؤ مردووم من



  ١٤٣/ ناصةشكثنة

   زستان يةچل ةب كوشتوومت
   نتاآل ةبا بچث ب ةمةه يةو ماصةئ

   ر خاآلنةسةل مةوث دةد تؤم باآلي
   بورهاين ةذوانثتةهاوار، دث د ياصآل يا سوصتان يةئ

   سلثماين ةد لةمحةئ كاك يةو يب يارم ئاگاداري گيان
   دا رؤي لثي بؤ خؤي رگرمتةو يةدصك

  ؟ يا ناذوي ذؤية، د كردمةپثن پرسي
  
  
  )٢( رگرمتةو يةكةدص
  رةجنةخ نووكي ةب صدذثيةدص ه يةئ

  رةبةبث خ بووي دنيا لثم ةل بؤچي
  رةدةربةد دنيا كردمت ةل بؤچي

   لث هثنام وازي رگرمتةو يةكةدص
   رهثنامةد رگيةبوو ج چي زاين مةن
   بانةد نووكي ةب صدذثيةدص ه يةئ

   ردانةرگةس دنيا كردمت ةل بؤچي
   كردم ليلتةز يب ليلةز دصم يةئ

   كردم ردتةنام ركيةد ةب موحتاج
   و زار يب ةريگ ةل ةميشةدص ه يةئ
   سار يبةخ ةب نجةر ةميشةدص ه يةئ
   باريب ةرد و تؤ لثو بةز نگةروا رةه
   بيمار يب ةدامي منيشي ر دصيةگ
  
  

  )١( ةداخ تةدوگم
  نينثةناز باخي ةچووم

  گوصچنينث ةكرد ب ستمةد
  بينثةن كافر حاصم هيچ
   تةكة، دوگمةداخ تة، دوگمةداخ تةدوگم

 ناصةشكثنة /  ١٤٤

   تةكةكمة، م نثوان بينث، خاصيةن سةك
  برا ةب بوون ةگوص و رحيان

  ةجوانتر يةرحيان ةگوص ل
  ةخؤشتر بؤنيان رحيانان

  رزةباآلب ية، ئ د باريكيةق
  رزةر تةس يةمامةدوو ش مكتةم

  رزةف ةكردوو ند بؤ مينةخوداو
  ةو كافثك دوو ميم مكتةم
  ةسافثك ة، سين يةسين ةل
  ةوافثكةت ر ماچثكتةه

  تيو؟ةه ةكردم خودا چؤنت
  ديوةن ةل بووم يباآل شقيةع
  تيوةپث ناكا كچ قام ةب
  رةنگةس ر پردث گرتيانةس ةل
  رةسةخؤص ب ستث نيزاميةد

  رةجنةو خةستةدامث د لنگيان
  
  

  )٢( ةداخ تةدوگم
  ةواد باي يةئ مب قوربانت

  ةالد ر يارمةس ةند لةرووب
  ةشاد دصم بينيين ةب

   تةكةدوگم ةداخ تة، دوگمةداخ تةدوگم
   تةكةمكةم ننيوا يبينث خاصيةن سةك

  وثةش باي يةئ مب قوربانت
  وثةناك چاوم ةو بث لةخ

  وثةد يليةو ل ةجنوونةدص م
   ماصيةش باي يةصكةه بةيا ر
   مساصيةو دةسرةد ةل يةبيد
   خاصي ةوث وردةركةبا د



  ١٤٥/ ناصةشكثنة

   موكريان باي يةصكةه خالق
   زريان باي ةگوص بث، ب ةخونچ

   بريان ةبوو ب و دصم رگةج
  
  

  دووةدووب
  ةي تووالين مةكةردةد  دارمةدرةو د خؤشةن
  ةي واين كيميةد حةق  خؤم ياري بؤ الي چمةد

   دووةدووب دوو وايةدووب
  ربووةب رگمةج ةئاور ل

   مةك ماچت ةرث بثنةئ
  خاص ةرث روو بةئ
  رچووةد دآلمن ةل ولتةق
   دارمةردةو د خؤشةن

   رارمةبثق بؤ باآلت
  بث لثو ئاص خثرت رؤمحي

  خاص ةروو ب ةگيان  ژنةرث شؤرةئ
   بارمةرد و لثو بةز نگةر
   دارمةردةو د خؤشةن
  ةسووتاو و دصم رگةج

  بث لثو ئاص خثرت رؤمحي
  خاص ةروو ب ةگيان
  ةبذاو ژنؤمةئ ةهثز ل

  
  
  ةك تثي ةد
   تؤ گوصيةئ بولبول منةئ

   ر چصيةس ةل جوان يةخونچ
   دوو دصي ، لثم نامدوثين

  ةك پذي ة، دةك تثي ةد

 ناصةشكثنة /  ١٤٦

  ةتاز رايبةجامث ش
  ةو مومتاز ةوانج مةكةيار
  ةقاز ، ميسليةردةپ ةپث ب

   مزثنم ة، بيش ناوثرم
   وزثنمةبيگ جنثنمةبري
  ةبث ئيجاز ماري كةو
  ةگرث گازةد من دصي ةل
  ةتؤ ذحيان بولبول منةئ

  ةو باخچانةل ذ بوويةسثپ
  ةيانةب مةب چريكثنمةد
  رةوبةتؤ سن بولبول منةئ
  رةبةبثخ بووي عيشقم ةل

  ر؟ةمسةئ يةتاكةه محيةبثذ
   بولبومل من ةتؤ خونچةئ
   دصم ةپذ ب چريكثنمةد

   گؤصم عاشقي ، عاشقم عاشقم
   ماوم ةبثچار بولبومل
   گوص بذاوم ةل ةچوونك
   لث داخراوم ةگوصخان

  
  
  شكثنثةر ناصةس ةةد
  بؤكانث ةر بةرامبةشكثنث بةر ناصةس ةةد
  بؤكانث ةر بةرامبةب يةو يةئ

  نثمشيالةو ن ة، باريكةجيبةر نةه من ياري
  دانث ةـ كورتث خاص دان مردم

  محوودئاواةر مةرامبةشكثنث بةر ناصةس ةةد
  مرياوا ةر بةرامبةب يةو يةئ

  ةكاص ، چاويةژاصةر كةه من ياري
  ساوا باخي گوصي ةسوور



  ١٤٧/ ناصةشكثنة

  مياندواوث ةر بةرامبةشكثنث، بةر ناصةس ةةد
  مياندواوث ةر بةرامبةب يةو يةئ
  ،  بووم لثو ئال باآلي شقيةع

  سثآلوث گوصي يةكوصم مةبكلث  چي
  ناوث من بث وي دنيام يةو يةئ
   سابآلغي ةر بةرامبةشكثنث بةر ناصةس ةةد
   باغي ر خاتوونةرامبةب  يةو يةئ

  ةكاص ، چاويةژاصةر كةه من ياري
  ؟  ياغي ةبوو من ةل بؤچي

  ليابادةع ةر بةرامبةشكثنث بةر ناصةس ةةد
  ليابادةع ماصي  يانةب يةو يةئ

   باتةن يةوثن ة، بة، شريين ژاصمةك ويچا عاشقي
  ؟ هاتةن بؤچي بووم لةحتةم يةو يةئ
  رةشثخل ر ماصيةرامبةشكثنث، بةر ناصةس ةةد
  رةشثخل ةب ر منةرامبةب يةو يةئ

  رةمسةئ شةر يةد باريكة، ق جيبمةن باآلي عاشقي
  رةمسةئ شةذ يةد باريكةهاوار ق

  رمثنثةگ ةر بةرامبةشكثنث بةر ناصةس ةةد
  ستثنثةن مين ة، خودا ل لثو ئاصم چاوي شقيعا

  دثنث  د ملثونةس بؤ من ةر لثو ئاصةه من ياري
  
  
  رةمسةئ شةذ من ةل ردتةد
  ةكان ةلثر ريبمةغ    ةكانةبث م يةو خودايةب
  ةبؤكان ةلثو ئاصث ل    ةمانةغ حريةب مةو دصةئ
  ةحرمانةم ةو ب دزي ةب  ةستؤ بكةئ ةد ستمةد ةرةوةد
  رةدولب ةناسك مردم بؤت  رةمسةئ شةر من ةل ردتةد
  رةد ةر بةد دنيا بووم ةل    لثو ئاصث ر باآليةس ةل

  شار وثرانث حدوديةو    بانث يةگةبار بازي
      دانث يةكرةو مةئ مردم

 ناصةشكثنة /  ١٤٨

  دانث ر چاومةس ةل پثت    بثةن پيس تةكةوشةبا ك
  جؤالنث ةگوار يةقيت    ئامينث ماومةبؤ تؤ ن

  ةيبيزا داري ژنتةب    ةنيايةتاق و ت خوداي ةب
  ؟ةدا ناي پثم ييتةزةب بؤچ    ةدنياي روويةل مريةن
  ةي»غداةب«و ةل سمةبثك     ردامنةر گةو س ريبةغ

  ةوشيوةح باخي يةسوثسن    ةديواو ديو وا برينم
      ةديو مةن ةوةي دوثين ةل
  ةباريو باي ةو بةفرةب     مب مالنت ةستةكچث دةد
  ةتيوةو كچةئ كوشتمي     ال بذيوم ةل قصيةع
   ستؤ، جواينةب باصم ةو     رداينةد وتةح رماينةد

   داينةمةه يةكارخان     و گثآلين شتةر برجني
   كورداين شاين بذنووي     كوردستاين رتؤپيةس
   زاينةو راوث دةش ةب     مب مالنت ةستةد ةرةوةد
  
  دص ةرمانةبث د رديةد
  دص ةرمانةد بث رديةد ردمةد ةل ياران نةدةم سةد

  صد ةوثران يةكةماص ةدص شكاو ناموراد
  ماةن بر و ئاراممةس ر روويةس ةالدا ل يةچةتا پ
  دص ةيرانةدص ح ةفتوونةدص م ةهبووتةدص م ةمات
   من ةردايةب ئاوري جارثك ةو رابردوو ب هات
  دص ةيالنةبداص و كز و وةع ةو ساوةل ةبؤي
  ةدص بوو خوثين ةپذ ل مرادم يةميانةپ رچيةگ

  دص ةميانةر پةس ةوا هثشتا لةتؤ ك با بزاين
  تاةحنةم شيتةد ةر لةبوو گ لةزةئ قديريةت يحوكم
  دص ةردانةرگةوثص و س جانان سصيةو رايبةبؤ س

  
  
  ) الچن ئاي(رير ةمساص حةد
  رةسةو كرد، خؤصم مثردت    رةدووب ريريةمساص حةد
  رةدولب ةناسك ةتؤ مبشثل     مرمةن يةكةز دةر حةگةئ



  ١٤٩/ ناصةشكثنة

  رةد ةر بةد بووم جماريشةئ   ، گيامنةتؤي ر باآليةسةل
   بينم يب بث من مةكةيار    ،  الچن ، ئؤي الچن ئاي
   كا برينمةو سارثژ دةئ    ،  و بريندارم خؤشةن من
  ةباد ةب بردووم دينت    ةساد ريريةمساص حةد
  ةزاد جيبةن ةشثل مب ةرةو     مرمةن يةكةز دةر حةگةئ
  ةشاد دصم بينم تةد    ةئرياد ة، نةيبةع ةن

  ...........، الچن ئاي
  ةبلوور صثيةد ديةق    ةسوور ريريةمساص حةد

  ةمتوورةسازو س صثيةر دةه     زاري ةكا بةد ةقس
  ةتوور صثيةد كيةلةب     بووم دو باآليةق عاشقي

  ةنگوينةه صثيةد ةشريين خؤي     ةشين ريريةمساص حةد
  ةبيبين من چاوي ةتؤ ل     ةواي بيلالهي برام

  ةوشينةح فريةب سنگي  رداةب من رگيةج ةل ئاوري
  بينث مةوادث د مةكةيار     الچن گيان الچن ئاي

  با سارثژ بكا برينث     ةزامدار مةك رگةج يةئ
  ةئاسك صثيةد ذيةراپ    ةسكةك ريريةمساص حةد

  ةو باسكةباسك مةئ آلتةه    لث كرد دو ماچم داواي
  ةهاسكةكوو كؤتر دةر وةه    لث كرد دوو ماچم داواي
  بوورث ةو راد ديت يارم    ،  الچن ية، د الچن ئاي
  يبورثةخودا د بث شك    و بيبينث  بثت سةر كةه

   زباين و شريين ناسك     كوردستاين يةكيژؤص
   رداينةد وتةح رماينةد     ردامةتث ب ئاورت صثمةد

   شاروثراين تؤپيةس    ةرداوةب من ةل ئاورت
  بوورث ةو راد ديت يارم    ،  الچن ية، د الچن ئاي
  يبورثةخودا د بث شك    و بيبينث  بثت سةر كةه

   مةكةو مان خان ةيار     مةكةنجوا ةتؤ كيژؤص
   مةكةيوانةه ذووخثينةن     مةكةكرد ماص وثرانت

  بوورثةو راد ديت يارم    ،  الچن ية، د الچن ئاي
  يبورثةخودا د بث شك    و بيبينث  بثت سةر كةه

   بييبةح من بؤ رؤحي     جييبةن يةتؤ كيژؤص
   بييبةت كةو تؤ بؤ من    ةك رمانةد رمةد ةرةو
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  بوورث ةذاد هات يارم    ،  چنال ية، د الچن ئاي
  يبورثةخودا د بث شك    و بيبينث  بثت سةر كةه

   ناريةه يةدان يسليم     شاري ةل كيژؤصثكي
   داريةزةصآل مةينةب     بيماري پاك رماينةد

   ياريةخ ةوزةس كوشقي    ةوةهات بةكتةم ةل يارم
   تيماري من رديةبؤ د    ةرداوةب من ةل ئاوري

  بثةردةز يةوثن مكتةم    الدث ةل كيژؤصثكي
  الجث موصكي رپاكيةس     مةكةد تؤي قورباين ةب
   ديةمري شاري رپاكةس    بث باآلت قورباين ةب

  بوورثةذاد هات يارم    ،  الچن ية، د الچن ئاي
  يبورثةخودا د بث شك    و بيبينث  بثت سةر كةه
  
  اللؤلؤةد

  لؤلؤ ةندةق بؤ و دم ةندةب دصم ةندةماوةز ةندةگؤو
  لث لث ةندةق بؤ و دم ةندةب دصم ةندةماوةز ةندةگؤو
  ةشثران جليسيةم ةدانان ر و رؤحةس
  ةژان و چ ةژين چ ةي بؤچي وام ژياين منةئ
  ةقوربان ژينةج ةك مةبث تؤ ناك ةب ةژنةو جةئ

  لثلث ةبوو بسكين ةدص برين ةزينةدص ح ةژين ميةغ ةخزمين
  لث لث ةدص ئاورين ةزينةدص ح ةژين ميةغ ةخزمين

  ةبرايان جليسيةم ةدانان ر و رؤحةس
  ةژان و چ ةژين چ ةي بؤچي وام ژيين منةئ
  ةرد و سندانةد ةب مةناك بث تؤ من يةژنةو جةئ

  ةو زندان لقورتةقوز ةب مةناك بثت ةب ةژنةو جةئ من
***  

  ...اللؤلؤةد ةنارةه مةم ةيار ميةغ ةمبارةدص غ ةخزمين
  ..اللؤلؤةد ةرارةبث ق ةبؤ و نازادار ةرارةبثق ةزار دصم
  ...ةدانان ر و رؤحةس

  ...اللؤلؤةد ةماوةن رؤح ةيار تؤراو ةدص شكاو ةخزمين
  ...اللؤلؤةد ةتؤراو لثم ةدص پثچراو ةبيلال گؤذاو قصمةئ ةصآل گؤذاوةو قصمةع



  ١٥١/ ناصةشكثنة

  
   يةكةر موورةب ةدث ل نگةد
  برد مكيةبؤ م ةل ستمةد    و نؤص و گردو مرد رمةن

  ورد، ورد خاصي ةداي تثي    ةالسوور سثوي كوصمي
  لث كرد دوو ماچم داواي    بوو واقيع من ةرث لكف
  كرد؟ بؤچي وام كفري من    بث وثران ماصم يبةذ
   يةكةسوور ةكوصم كوشتمي   يةكةر موورةبةدث ل نگةد
   يةكةپوور الي ةمةخب خؤم    كراةن كرد بؤم ندمةر چةه

   يةكةپاموور ةب شقمةع    ةلؤم نةمكةم ةخزمين
   يةكةتوور ةكةصةبؤ ب     دارمةردةو د خؤشةن
  ةمششاص صثيةد ديةق    ةشتالةذ ةو ژنةر ئةبةل

  ةمساصةو دةب ةداد پثم     ر ذانتةس ةمةر كةس من
  ةبصث منداص ةرامژثن    ةكثي پرسي ةر گولةگ
  ةبصث منداص ةمبشثل  كرد يةقةجار چ كةر بؤيةگ
   يةكةبان گوثي ةبا بچين     يةكةشيالن ةدث ل نگةد

   يةكةو ذاننا ةل ةوةبثت   يةكةجوان ةژن ةل ينةك بانگ
   يةكةيوانةداخزث بؤ ه     يةكةباران ويةو شةب

   يةكةبا كوثر بث جريان   يةكةجوان ةكوصم ينةك ماچ
   بژمي بثت ةب ةتةمحةز     حةليم ماصم ةل ردتةد
   و جيم و ميم و الم لفةئ    ةنوسراو ر سينگتةسةل

   ليمةعةچث مةردةد لثي     تاران يبةكتةم سنگت
   بارگني ةبث گؤص واريس     حالنةك بؤ ماييين ةيفةح

  سثنثةن منت ةل وسةغ    صثنثةن اليةل هاتووم
  دثنث كوريت سث قامك  ةخؤ پث گرتوو جارم نةچ
  سثنثةن منت ةل وسةغ يةو    خودا ةل مةكةنادةمةت

  نامدوثنث ةزيز لثم    ةرداوةب من ةل ئاوري
    

  
  )١( يةكةشيالن ةدث ل نگةد
  مشاصثةر نديةب تةزيةك    كاصث ماصم ةل ردتةد
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  ئاصث ردنتةگ ةل باسكم     كوردي زيةگ ةز بةث گس
  ناصث هيچ بؤ من دايكت    ةك ذازي تؤ بذؤ بابت

  و ماصث ةماص مةبك بؤت    ةئرياد و پثم ةيبةع پثم
   يةكةبان گوثي ةبابچين     يةكةشيالن ةدث ل نگةد

   يةكةناو رانةل ةوةبثت   يةكةجوان ةژن ةل ينةك بانگ
   يةكةجوان ةوصمك ينةك ماچ     يةك ةيوانةداخزث بؤه

   يةك ةبا كوثر بث جريان
  وثةك نووكيةد كوصمت    وثةش يةستثرةئ چاوت
    وثةلث بك ومانةخ جووت ةب     رينةس ةب ةبؤ بك باسكم

  وث؟ةد زؤر خؤش كاممانت   مثردت يةكةگول ةو ل من ةل
  ةبثچار پيسي گويل ةل     مةكةدوعا ئ من ةهثند

  ةبيار شثخي يةنووشت    ةداي ستؤيةئ ةل لثيةد
  ةزار رمامنةردو دةد    ةستؤ كةد ستمةد ةرةوةد

  ةنارةه يةوثن مكتةم    ةرداوةب من ةل ئاورت
  ةرارةبث ق بؤت مةك ةدص   ناگرم تةتاق هيچ مةبك چي
  ةسارد و سووك يةكةئاو    ئاوابث ةراني يبةر

   ةبووك ةتاز صثيةر دةه   چاو جوامن سرينةن عاشقي
  ةكبچوو يفةشرةئ كةو  ةسووك زنةو و گران تةقيم
  ةركووكةك ةژاص ماص لةك    ةگرتوو يارثكم ةتاز

  
  
  )٢( يةكةشيالن ةدث ل نگةد

  روو ةو خاص ل تةگةص ةك    دوو ةدوو ب با دانيشني
  صچووةلث ه باغثكم ةل يةو    سنجوو ماميةن ژنتةب

  ربووةتث ب بؤ يار ئاورم    ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  هوصوو كةو ةخذ مكيةم    ةرداوةب من ةل ئاوري

   يةكةبان گوثي ةبابچين     يةكةشيالن ةدث ل نگةد
   يةكةنيؤ ذان ةل ةوةبثت   يةكةجوان ةكچ ةينةك بانگ

   يةك ةيوانةداخزث بؤ ه     يةكةباران ويةو ش ةب
   يةكةبا كوثر بث جريان   يةكةر كوصمانةس ينةك ماچ
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  دارةزةو م ةنتيكةع يةو    زار ةب دواندم چاو دمي ةب
  عوزار خان بؤ تؤ مردم  گوار ةو گوث ب نگةو ش شؤخ
  پار بووكي بؤ تؤ مردم  گوار ةو گوث ب نگةو ش شؤخ
  زارةغةد يةگول ةكرد ب شووي    خوا بديةع ةل ةزياد

  عوزار ةيزادةبؤ س ةل يةو     گيان بؤ توران خؤشمةن
   راپثت ةب ةيةگ سنگت    زبثد رمامنةرد و دةد
   لثت مةناك ييةگل ةبؤي     ناوثري ر بابتةب ةل

   شثت كةو كثوي ةومتةك بؤت    ة، دثوان يدامةو ش شثت
   پثت ةوات ويامةر هةه من     صآل تاكوو مردتةوةب
  مشاصثةذ نديةب تةزيةك    كاصث رمامنةردو دةد

  ئاصث ردنتةگ ةل باسكم     سابآلغ زيةگ ةز بةسث گ
  ناصث هيچ بؤ من دايكت    ةك رازي تؤ بچؤ باوكت

  و ماصثةماص مةبك بؤت ةل  ةيبةيثكجار ع گيان توران
  
  
  
  ةناي اننگيةد
   ينةت راويانثد و سوثسنان ةآلصةه

   فذيةد گوآلن ةل ساسيانةخ يةوثن
   دادذي كراسيان جوان ياري يةمكؤصةم
  ةيار ناي نگية، دةيار ناي نگيةد

  ةخذث داي ، ديت ، نازيلثم ئايشلثم
  ة، هاوار خودايةزيز لثم مةكةيار
  ةزيزةو گ يبوون ة، ب و سوثسنان ةآلصةه
   ةميزةت و جوان يارثكم شقيةع
  ةزيزةو ل شريين يارثكم شقيةع
  ةيار ناي نگية، دةيار ناي نگيةد

  ةداي خرثي ئايشيلث، نازيلث دثت
   چادردان ساآلنا ساآلنا چخدي

   سوودان ةترةگ يب يارادب آلهمةئ
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   بگومي كي ةب دل غم ةمه اين«
  » جومي ز كي خود من گل ُسراغ

   واهريانةج خرثنگي ةخرينگ ةب
   زگريانةد ةب يان يب دؤستم ةب يان
   ئثران باغي يةكةنيا گوصةت
  ةآلصةه يبوونةو ب و سوثسن ةآلصةه

  ةآلصةح ، ماچتةداو فتوا يان
  ةآلصةح ، ماچت مةدةفتوا د خؤم

  
  
   گؤمل ةورةد

  تؤ دووي ةل يةوةب مةخؤزگ
  تؤ رووي ةذوانثتةد ةك
  تؤ زوويةئار ةب مريتةن

  ؤجووتث ليم تةسرةح ةكچث ل
  ةماو تا هثزم صمد نثوي گوصم ةرةوةد

   نينمةناز يةئ رينمةس ةب ةبك قؤصت
   بينمةن رگتةم رينمةبنث ژوور س باسكت
  ةالتةل يةوةب مةخوزگ
  ةالتةموفت من يةوثن

  ةپات يةپاوان يةكوشت
  ةالتةرلةه تا مردن

  ةو چاو جوانةحا لةت
  ةكوردستان ر تؤپيةس

   مب ئاوثزانت گوت پثم
  ةمانةحرةم ةو ب دزي ةب
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   يند دين دين
   و دينث و دينث منةل     پؤشم شةر ةتؤي دووري ةل
   و دينث و دينث منةل     رخؤشمةمبار و سةو غ ستةم
   و دينث و دينث منةل       رامؤشمةدث ف ماچت ةب

   و دينث و دينث منةل        ...  دين دين دين
   رينث منةبؤ س ةگوص     ةرمةن دانث و بازووت باسكت

   ينث و دينث منو دةل     بازن ميسلي يةو چاوانةئ
   و دينث و دينث منةل     نازن ةو خومار پذ ل ستةم

   و دينث و دينث منةل       ربازنةس تريي برژانگت
   و دينث و دينث منةل       يزامنةد من يةرامةو هةئ
   و دينث و دينث منةل       شامن ةب بؤ بكثشم رديةب

   و دينث و دينث منةل       گيامن ةب ةتةهثشتا من
   و دينث و دينث منةل      بؤكانث كن يةرامةو هةئ

   و دينث و دينث منةل      دانثةو دان ةيار كورتثي
   و دينث و دينث منةل    يزانثةخودا د ومي يةكوشت

  
  

  )١(رؤ دينث ةدينث م
  ذؤ دينثةدينث م    ةخاك ةب بووم ركيانةر دةب ةل
  ذؤ دينثةدينث م    ةرپاكةس دذمةد خؤم يةخةي

  ذؤ دينثةدينث م      پث ناكا مةكابرا، متمان
  ذؤ دينثةدينث م     ترين كةيةل برؤتةچاوو ئ
  ذؤ دينثةدينث م     گبرينةت ةب شاهان ميسلي

  ذؤ دينثةدينث م       و زجنرين كؤت ساحييب
  سرينثةن يةكةخاص     گرث نثچرينةكوو باز دةو

  ذؤ دينثةدينث م    رةمبةپيغةخوداو ب ةب ساقي
  ذؤ دينثةدينث م      رةدصب چاوي ميحرايب ةب
  ذؤ دينثةدينث م    رةندةسكةئ گثژي ةوتوومةك

  ذؤ دينثةدينث م    چينث حرايةس چراي چاوت
  ذؤ دينثةدينث م     ثرژينةنثو پ گوصي تةكوصم
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  ذؤ دينثةدينث م    بينث يةن سةك دمي كوو منةو
  ذؤ دينثةدينث م    دينث ةل ذامةر گةو بؤي ةل

  ذؤ دينثةدينث م     ةنيايةت ةب برؤتةچاو و ئ
  ذؤ دينثةدينث م    ةيدنيا مةل بووم فاكثشةج
  ذؤ دينثةدينث م    ةتايةخ بؤم لثمةد رچيةه

  ذؤ دينثةدينث م      ةناي بريم ةو گومت پثت
  سرينثةن يةكةخاص      ةر دنيايةس ةل من خوداي

  ذؤ دينثةدينث م    برا ةب بوون گوص و رثحان
  ذؤ دينثةدينث م      ةخؤشتر بؤين ةرثحان
  سرثنثةن يةكةخاك    ةجوانتر ةن ةرثحان ةگوص ل

  
  

  )٢( رؤ دثينةدينث م
  ذؤ دينثةدينث م     ستتةم دوو چاوي ةب مةسةق
  ذؤ دينثةدينث م     ستتةيوةپ برؤيةجووتث ئ ةب
  ئامينث يةكةخاص     ستتةبؤ د ةل بازن ةمبةد
  رؤ دينث ةدينث م     جوانت  دوو چاوي ةب مةسةق
  رؤ دينثةدينث م     وانتةك ميسلي دوو برؤي ةب

  ر ئامينثةبةلهـ ةب     قوربانت قؤچي ةمبةد خؤم
  ذؤ دينث  ةدينث م     متةرچةو پ زولف ةب مةسةق

  ذؤ دينثةدينث م     متةد يةورةد جواين خاصي
  ر ئامينثةبةل �هـةب     متةغ ريكيةش ةب مبةد من
  رؤ دينثةدينث م       الوالوت باآلي ةب مةسةق
  سرينثةن يةكةخاص     ئاآلوت تثك يةگرجيةئ ةب
  ر ئامينثةبةلـ هةب     ناوت نايصثم صكيةر خةب ةل

  رؤ دينثةدينث م     ناسكت نداميةتوو ئ توويب
  ئامينث يةكةخاص       ئاسكت ميسلي نگاي ةنيو
  رؤ دينثةدينث م     باسكت ةبئالثن ستؤميةئ ةل
  
  



  ١٥٧/ ناصةشكثنة

   بووم ةدثوان
  ةدرثژ و پرچي ةجوان چاوي

  ةو لثژةرةس و جثژوانةش مةئ
  ة، مبنثژ كوشتومت بؤ خؤت

   بووم ة، دثوان بووم ةدثوان
   بووم ةديوان ةبؤو يار نم
   بووم ةروانةپ و من معةو شةئ

  ! بووم ةپذ بثگان ةبوو؟ ل چي
  ةواد باي يةئ مب قوربانت

  ةالد ر يارمةسةچارشثو ل
  ةچارد مانگي يةوثن ةر بةه
  ةپؤذ صثيةذوا دةروا دةه

  ةشؤذ گوثي ةل ئاصتوون يةگوار
  ةگؤذةتوخوا جوانث دص م

   ماصيةش باي مب قوربانت
   ذاماصي ةورةه مةو ئ بثت
   و خاصي تةوث خةركةد ةو
   شيالن ذوا شيالنةروا دةه

   چالن و دؤسيت ةكةي بؤ خؤي
   تيوان ةكچ ةب نةكةم قاةب
  
  

  ) الي الي( خيابان يةراست
   يتةميلل باغي ةگيان خيابان يةرث راستةئ
   يتةشرك چييت بث كراس كتةبارةذؤ مةم
   يتةقيم ةب نةچ خامن ةتؤ جوان ةر لةرث هةئ

   خاصي ةب ردنةگ ويةك...  الي الي
   و منداصي باوش كوشتمي...  گيان گيان گيان
   كاصي يةصووچةه صثيةر دةه...  واي واي
   د و شاصيةق كوشتمي واي... و گيان

 ناصةشكثنة /  ١٥٨

  ةگوص و گوصزار ةگيان خيابان يةرث راستةئ
  ةديار يارم دا دامي نثو گوآلن ةذؤ لةم
  ةرارةدص بثق يةو يةئ نامدوثين رث بؤچةئ
  ةو ئاو نةچيم ةگيان خيابان يةرث راستةئ
  ةخاو زولف مةكةناز يار ةمكوژث بةد ةرةو

  ةتؤراو من ةل بؤچي نةر كةسةو دنيام قوذي
  ةپذ گوص و رثحان ةگيان خيابان يةرث راستةئ
  ةكوردستان ذيةذعةدا ع نثو گوآلن ةرث لةئ

  ةبانةن من ةل بؤچي مكوژيةناز د ةب ةگيان
  
  

   راسيت راسيت
  رةدووب ريريةص حمساةد

  رةسةو كرد، خؤصم مثردت
   مرمةن يةكةز دةر حةگةئ

  رةمسةئ شة، ذةشثل كچث مب
   ، ذاسيت ، ذاسيت ذاسيت

   سيتةم بؤ چاوي مامةن من
   ريينةس ةةد بؤ خؤم

   سيتةصدةه نگةدر ةجيبةن چون
  دث يار خؤم زاين چيم ةب
   سيتةد يةبازن يةخرينگ ةب
  ةساد ريريةمساص حةد

  ةالد بؤ من ندتةروو ب
   مرمةن يةكةز دةر حةگةئ
  ةزاد حاجي ةشثل مب
   ردامنةرگةو س خؤشةن
  ةداد پثم يةمشينةو پةب

   يتةشريك تةكةكراس
  ةكالؤزاد تةكةوشةك



  ١٥٩/ ناصةشكثنة

  ةسوور ريريةمساص حةد
  ةبللوور صثيةد ديةق

   زاري ةكا بةد ةقس
  ةمتوورةسازو س صثيةد

   وانةك ةتةناي بؤچي
  ةدوور ةخوا ب ةو لةكافر

  ةشكؤي ةو نةبيةع ةن
  !ةخؤي نارجني تةكةمكةم

  ةشنؤي باخي سنگت
  ةليمؤي گوصي تةكوصم

   جنديانن شثيت صكيةخ
  ةتؤي شثيت من يةو دصةئ
  ةكانةبث م يةو خودايةب

  ةكان ةلثر ريبمةغ من
  ماچث ةيةمبد صثمةد
  ةمانةحرةم ةو ب دزي ةب
  ةردانةرگةس بؤي مةو دصةئ

  ةبؤكان ةل ئامينثم
   مرداةتث ب ئاورت لثمةد
  ةجوان ةصآل زثدةينةب
  
  
   ةزيةذ

   مثوي ةدار تؤم ئاي
   كثوي ةل بووي شني ةگيان

  ةكةمةد ماچي ةرةوةد
   سثوي يةرةنؤب مرمةد
   گؤنات مةكةد ماچ يةو يةئ
   بزثويةن لثوت رتةشةب

   يةكةبي ةدار تؤم ئاي

 ناصةشكثنة /  ١٦٠

  رةدثب ةل بووي شني ةگيان
   خؤشمةن منيشةذؤ ئةمةد

  رةسةل تؤم يةساي خامن
   ينةب ةدار متؤ ةزيةر

   ينةدصك يةريش ةگيان
   تةق صگر نيمةه سةد خؤ من
   ينةب كةو مثخةل خامن

   يةكةي يب ةدار ، تؤمةزيةذ
  ر دثةب ةل بووي شني ةگيان

   تةكةمكةم ةهاوار جووت
  بثةردةز يةذؤ وثنةمةد

   يةكةي يب ةشؤذ تؤم ئاي
   چؤمي ةل بووي شني خامن

  ةكةو ناز مةعيشو ةرةوةد
   خؤمي جوانث تؤ ياري

  ةكةدار ةزية، ذةزيةر
  ةكةالر ةدةش ةيةزةذ
   ةكةبؤ تؤ، بار م مرمةد

   يةكةي يب ةدار تؤم ئاي
  ردثةب ةل بووي جوانث شني

   بؤ كوثستان ةسازب ةرةوةد
  ندثةبؤ بيزا و م مبرم

   ينةب ةدار تؤم ةزييةر
   ينةق كةو شريين ةگيان

   صگرنيمةه سةد هاوار من
   ينةب كةو مثخةل خامن

  
  
  
  



  ١٦١/ ناصةشكثنة

  )١(وار رثبوار رثب
  ةوازةذةپ ژالث بوومةك باآلت دووري ةل
  ةندازةصآل زؤر بثئةو ةب كردم مبارتةغ
  ةجازةبثم ژن)  يةبذؤ دةد( مةپث ناك قاتةب

  ةوارزةه رثگام ماندوو بووم ردامةتث ب ئاوري
   مب رثبوارت ةب) ژاصثةك(رثبوار و رثبوار 

   مب كارتةنيو)  ننيةناز(ردث ةب يةموچ ةل
   مب يارتةع من) ژاصثةك( خاليس تؤ زثذي

   مب فيداكارت)  مةكةباب( تا مردن ةرتةش
  ةشنؤي نزصمةم ةدوور مةرثگا ك

  ةتؤي تالييب مةكةگةس ةدص مةبك چي
  ةرؤيةجنةبيلال دصر ةب ماصم ةهاوار ب

  ةگفتوگؤي ةل مةكةدص سةفةق ةو لةك كةو
  ةورمثي نزصمةم ةدوور مةريگاك
  ةثيرمةن يارم ننيةناز ةزؤر خؤش دصم

  ةپثي ياري يةنام ر باص شنيةس كؤتري
  ةداو تؤي ةهاوار خودا ب يةئ يةجوان ةو چاوةئ
  ةماو ر بؤمنةژاصث هةدنيا ك يتةينةم
  ةسووتاو رگمةج ژاص گيانةك باآلت دووري ةل

   ةالو مةب ةر كةب قوربان ةصآل بةتؤ بيتوو و
  
  

  )٢(رثبوار و رثبوار 
  ةاود تؤي ةخوا ب قوربان ةب يةباز ةو چاوةئ
  ةماو ر بؤ منةه مةكةدنيا باب يتةينةم

   مب ذثبوارت ةگوص ب ةريبوار و ذثبوار سوور
   مب كارت ةنيو ةيزادةردث سةب يةمووچةل

   مب يارتةع من قوربان ةب خاليس تؤ زثذي
   مب فيدا كارت ژنةشؤذ مرمةتا د ةرتةش

   المبةج ةب تؤ بيلال بوون بازي دوو چاوي

 ناصةشكثنة /  ١٦٢

   زامبةع نةد ةن رموو ماص و ثرانةبف پثيان
   ذثبوارم منيشةئ گيان رثبوار و رثبوار خامن

   دص بريندارم ژنةكوو تؤ شؤذةو منيشةئ
   مب ئيخالس عاشق ر جوانثژنةحشةتا م ةرتةش
   مب رتؤ شوناسةه گيان چاو جوان مةكةن چةك ةكاب
   خاصت يةبؤن ةب جوانث ژن ةبوايةر نةگةئ

   ماصت وريةد ةل كرد ماص وثذان ةد چيم جا من
  وثةخ ةل ةستةه جوانث گيان و مل شل پشتثن

  وثةد هاوار دوو ماچم يةئ ردتةز ردينةگ ةل
  وثةك تةك ةگول ةل ژنةو تؤ شؤذ منةئ رديةد
  
  

  )١(زارا 
  ةبنةل ميةئ بيينةركثو دةه
  ةمن يةناسةه ةي ين مةت ةوةئ
  زارا مةديد زارا، گيان يةرث وةئ

  ةو الوةجنةو لةب يارم با بذوات
  ةرزدارةق ، ماچةرو ئثوا سوبح

  ةسارةخ يةگول ةل نةبؤ بد شاهيدمي
  ةوازةذةپ بووم باآلت دووري ةل
  ةندازةزؤر بث ئ كردم مبارتةغ
  ةجازةبث م ژن مةپث ناك قاتةب
   رمانةد بؤ تؤزي مةبك چي ةخوداي يةئ

   مبرث بثئيمان تةكةگول ةب مةبيد
  ةر دمثؤ ئثرةه چمةد ةر كوثيةه

  ةركوث ينمةز يان خؤمي ياري يان
  
  
  
  



  ١٦٣/ ناصةشكثنة

  )٢(زارا 
   تةداي ةل قمةخودا بيسثنث ح

  زارا مةديد زارا گيان يةو يةئ
   تةساي ةل كث نيشت كثشاي ورمةج من
  زارا مةديد زارا گيان يةو يةئ

   تةسياي دوو چاوي ردامةتث ب ئاوري
  زارا مةديد زارا گيان يةو يةئ

  ةو الر ةجنةو لةب يارم با بذوات
  ةرزدارةق ، ماچةو ئثوار سوبح

  ةسارةخ يةگول ةل ةبؤ بد اهثدميش
  زارا مةديد زارا گيان يةو يةئ

  كارث ةكردوو ر چيمةس باين خوداي
  ساصث جارث ةب نابينم مةكةگوص
  لث بارث رديةب داوي يةفرةكث ت
  بثةن روثشةو دةش من كةو سةك بةيار
  بثةن و خثش ومةق نةتةو اليةوةت
  بثةن ندثشةبث ئ برسي گورگي كةو
   تثخ ةب ةمبذةناز م ةب ةمكوژةم

   شثخ ةباب يةكيةخاتر ت ةب ةمبك
  
  

  )٣(زارا 
  وثةد چيم ةوث بزانةخ ةل ةستةه
  زارا مةديد زارا گيان يةو يةئ
  وث ةد دوو ماچم ردتةز ردينةگ ةل

  ةو الرةجنةو لةبابث ب با بذوات
  ةرزدارةق ماچ ةو ئثوار سبح

  ةسارةخ ةگول ةل نةبؤ بد شاهيدمي
   من يةكةماص كةو وثران تةكةماص

   من يةكةحاص ةب يةبؤ رومحث ناك

 ناصةشكثنة /  ١٦٤

  رةس ةپثبك ر كارمةس باين خوداي
   مردنةب رازمي گيان ئامني گيان ةل بثزارم

  ةديار دا بورجثك نثو سابالغ ةل
  ةبار دصم ةل مةغ ةو بورجةد ئةق ةب
  ةبار ةب لثوم عيفةرد و زةز نگةر
  
  

  )١( ةدةم بووكي ةزاوا ل
  مياندواوث ةذوانثتةهاوار، د ياصآل يا سوصتان

  بؤ ئاوث ةستث بث لة، ه يةك رمةلثو ئاص ن دصي
  چاوث كةصةو ب ة، ناسكؤصةرداوةب من ةل ئاوري

  پثناوث يةو مثنة، بثن مب ئاوثزانت ةرةو ةد
  بؤكانث ةذوانثتةهاوار، د ياصآل يا سوصتان

  نازث جوانث ، كوشتووميةرداوةب من ةل ئاوري
  ، دانثةركةو مةئ ، پري بووي مب ئاوثزانت گوت پثم
  دانث ر چاومةس ةل بث، پثتةن پيس تةكةوشةبا ك

  ةدةبووكث م ة، تؤ خوا لةدةبووكث م ةزاوا ل
  ةدةو شةسرةچث دةد تثك يةبووكث بد ةر لةگةئ

  ةدةو پاگ و جيب جيمس گرمةراد ركثيةر دةبةل من
  ةدةم تثك مين ة،ل ةرد بة، مةخؤش تةذ و داوةو گةش

   قزيةس ةذوانثتةهاوار، د ياصآل يا سوصتان
   قرمزي و لثوي مة، دةرداوةب من ةل ئاوري

  ؟ كزي بؤ چيةمذؤ لةبصث ئ ناسكؤص، تؤ خوا پثم
   كار مامزي صثيةر دة، ه مب ئاوثزانت ةرةوةد

  ةدةبووكث م ة، تو خودا لةدةبووكث م ةزاوا ل
  ةدةو شةسرةشثوث دة، د يةبووكث بد ةر لةگةئ
  ةدةو پاگ و جيب جيمس گرمةذاد رگايةر دةبةل

  ةدةغةن ةةر دةكسةي ذؤمةو د مةبةناسكؤص د
  ةدةم تثك مين ةل ةرد بةم ةخؤش تةذو دواةو گةش
  



  ١٦٥/ ناصةشكثنة

  )٢( ةدةبووكث م ةزاوا ل
  ةدةبووكث م ةتؤ خودا ل ةدةبووكث م ةزاوا ل

  ةدةو ش ةسرةشثوث دةد  يةبووكث بد ةر لةگةئ
  ةدةو پاگ و جيب جيمس ةراگرتوو مةركةر دةب ةل
  ةدةغةن ةةر دةكسةي  رؤمةو د مةبةر دةمسةئ
  ةدةم تثك مين ةل ةرد بةم ةخؤش تةذ و داوةو گةش
   شثخان ةل ذابةش كةر وةه بث رامةح من ةبذؤ لةد

   دان ةفرةدرؤ و ت يريةغ ةي ين راستت ويلةق هيچ
   وانةك ةرةو راسيت ةب  يةيةدةد وملةر قةگةئ
   يتانةش ةل خودا كري ةك يب ةتةعلةو نةنا بةد
   و ئيمان بث دين كافري  دوور يببذؤ با ةبذؤ دةد
  برد مكيةبؤ مةب ستمةد و نؤص و گرد و مرد رمةن

  ورد ورد خاصي ةداي تثي ةالسوور سثوي كوصمي
  لثكرد دوو ماچم داواي  بوو واقيع من ةكفرث ل

  كرد بؤچي وام كفري من بث وثران ماصم يبةر
  پرد ةب مةبؤ بك تةو باسكةئ ياينةوث تاكوو بةش

  ةداو بووكت ةل صثنةد ةدةم بووكث ةزاوا ل
  ةشثواو يةدةر و شةس  خيابان ةل دوثنث دمي

  ةقآلوةش ةةر دةكسةي  ذؤمةو د مةبةر دةمسةئ
  ةراوثستاو و جيب جيمس صآلةو ةركث بةر دةب ةل چون

  ةمرياو ةةر دةكسةي  رؤمةو د گرمةص دةر هةمسةئ
  وثةك نووكيةد تةكوصم وثةش يةستثرةئ چاوت
  وثةك پثشت ةو رگمةم  رينةس ةب ةبؤ بك باسكم

  وثةد زؤر خؤش كاممانت  مثردت يةكةگوص ةو ل من ةل
  وثةبؤ ش ةفثنك ماچت ةرداوةب من ةل ئاورت
  وثةك كابراي ةل ردتةد ةرداوةب من ةل ئاورت

  ةنارةه يان ةجنريةه ةدار ركيانةر دةب ةل
  ةسثدار ةل نةبا مبد  جوانث گيان ر باآليةس ةل
  ةو يارةل صگري نيمةه سةد  مكوژنةتاكوو ن ةرتةش
  ةرارةبثق دص بؤ وي هارةو ن يلةو رؤژ لةش

 ناصةشكثنة /  ١٦٦

  )٣( ةدةبووكث م ةزاوا ل
ـ  كةزير  ةتؤمـار كـردو   كرماشـان  كـوردي  يةبـؤ ئثسـتگ   يةيةسـت ةب مةئ

بووكث  ةزاوا ل يةهؤنراو ةل ةك نةكةپثد ستةد ةتايانةرةس مةب كانةهؤنراو
  :ةوةتةنوسراو)٢(و ) ١( يةدةم
  
  ...د و مردو نؤص و گر رمةن

  ...ةدةبووكث م ةزاوا ل
   بؤرهاين ةذوانثتةهاوار د ياصآل يا سوصتان
  مياندواوث ةذوانثتةهاوار د ياصآل يا سوصتان
  بؤكانث ةذوانثتةهاوار د ياصآل يا سوصتان
  قزثةس ةذوانثتةهاوار د ياصآل يا سوصتان

  ةدةبووكث م ةزاوا ل
   كاين ستث بث بؤ رثيةه يةك رمةلثو ئاص ن دصي يةه
   جواين يةكوصم مةك ماچ بث من دصي ةل خوداي رؤمحي يةه

  ... سلثماين ةد لةمحةئ نازث بث كاك ئاگاداري
  
  

  وةي وةرة باوامن
  ةديار دا بورجثك نيؤ سابآلغ ةل
  ةبار دصم ةل مةغ ةو بورجةد ئةق ةب
   باوامن ةرةو يةو
   وامنةر رؤحي يةو

  ..... كوژيةد بؤچيم
   بث تاوامن من

  ةدصگري ، شاريةخؤش ندةچ سابآلغ
  ةو پري و خاص خاس جوان رماينةد
   باوامن ةرةو يةو
   چاوامن بينايي يةو

  ؟ كوژيةد بؤچيم
   بث تاوامن من



  ١٦٧/ ناصةشكثنة

  سوور و پرديةرةب سريةر بةس ةةد من
  بلوور كةو ، خاكيةرةوسةك ئاوي

  
  

   ساقي
  ةساص وتةح رايبةش ةكثت بوم ساقي
  ةنيا خاصةو تةئ يتةسآلم ةب بيخؤم

  دث سث تارم نگيةد من شكاوي دصي ةل
  هاوار يةئ ستمةرمةدث س رامي يةبازن يةخرنگ
  ةشكاو مةكةدص يةشووش

  وةمشةئ بداصمةبث تؤ بثزار و ع
  وةمشةئ بداص و بث حاصمةبث تؤ ع

  ةشكاو دصم يةرث پياصةئ
   ناصمةد بؤت چاو جوان

   بداصمةيدا و عةو ش شثت
   توران من ر خؤشمةس
   بداصمةو ع ، شثت ر خؤشمةس

  ةشكاو مةكةدص يةشووش
  وشؤةئ بداصمةبث تؤ بيمار و ع

  وشؤةئ بداص و بث ماصمةبث تؤ ع
  وشؤةئ كوشتومي بازت چاوي يةمزةغ
  وذؤةئ كوشتومي مكؤالنتةم يةرةل

  دص ةشكثنةم بث رؤحم
   ناصمةد بؤت توران
   چاو كاصم يدايةو ش شثت

  هاوار يةئ ستمةر مةس
  ةشكاو مةكةدص يةشووش

  وشؤةئ اصمبدةبث تؤ بيمارو ع
  وشؤةئ بداص و بث ماصمةبث تؤ ع
   شةوش ستةش يةكةسثو ةتثك بؤم ساقي

 ناصةشكثنة /  ١٦٨

   شةذ جووتث چاوي يتةسآلم ةب بيخؤم
  و چوار چل رايبةش ةتثك بؤم ساقي
  خومارةب دوو چاوي يتةسآلم ةب بيخؤم

  !...؟ كوثي ةنازدار ل
  
  
  )١( بريةس
  ةيانةب ةستةه گيان بريةس

  ةخان ةستةبؤ خ ةحازر ب
  ةرثشانةپ حاصيان! ريزةم

  ةجنانةو پةب ةك تيماريان
   بريةس لثلث جواين يةئ
   بريةس مانة، ئ مانةئ مانةئ
  ؟ كريةمةند بةصآل چةد ماشةس
   كريةش لثية، د دانيشي ةك
   مةشووناك صث منةد بريةس

   مةر ناكةبة، ل كوردي جلي
   مةناك خؤمةل عاشقان دصي

  ةي بريةس يةلثلث و يةئ
  ةي بريةس ، واي مانة، ئ مانةئ

  ةي ديةج يةستثرةئ چاوي
  ةي نگيةذةف يةستثرةچاو ئ

  ةوةستةم چاوي ةب بريةس
  ةوةستةد ةب ةو پياصةشووش

  ةوةستةب ذثبواران ةل رثي
   بريةس مانةئ بريةس مانةئ

   كريةش يةوثن ةب شرييين
   گريةتؤ د زيينةح ةب چ
  رةمبةپثغ ةخودا و ب ةب بريةس
  رةمسةئ چاوي ميحرايب ةب



  ١٦٩/ ناصةشكثنة

  رةندةسكةئ ثژيگ ةوتوومةك
  رةحشةتاكوو م نامب جاتةن
  
  
  )٢( بريةس

  ةآليةس پاش ةجومع رؤژي
  ةدنياي ةل خؤشن دوو شت
  ةياليةل و چاوي ئيمان

   بريةس مةديد بريةس مانةئ
   وريةه يةسرة، دةردادةس ةب
   كريةمةند بةصآل چةد ماشةس
   ناگري ريبانةغ دريةق
  كرد متمةحوجرثدا خ ةل
  ردك ناكاودا بانگي ةل كةي

  برد ر لثو ئاصيانةسةو قوذت
   دثين صيانةه يةو چاوانةئ
   نگثينةيذة، د رمانةو د ةكل ةب

   مرثينةلث ن مردووم ةي رؤژ ين
   نامدوثين زيزي بؤچي
   تةكةكاص ةچاو ةب چاوم
   تةكةمساصةد ژثر گوثي مةك ماچ

   تةكةماص ةبثم ةك خؤلقم
   تةكةكاص ةچاو قورباين

   چينت چني زولفي ةب مةستةق
   رژينتة، پةورةد يةباغچ ةب
   رينتةس ةهامت بووي خؤشةن
   كرد شينت مةدكار، نةر، بةبةل
  
  
  

 ناصةشكثنة /  ١٧٠

  )٣( بريةس
  ذؤةدؤينث نيو ةب مةخؤزگ

  رؤةبرد بؤ تاجن بريانةس
  ليمؤ گوصي ةبؤ كرد ل كراسيان

  بؤسؤ دث بؤين من دصي ةل
  ةي بريةس يةئ مانةئ مانةئ

   بريةس مانةئ مب قوربانت
   كريةم ةند بةصآل چةد ماشةس

   گريةد بؤچي گوتوي پثي چيم
   وريةه يةسرة، دةردادةس ةب

   ياينةدؤينث ب ةب مةخؤزگ
   مياينةبرد بؤ سل بريانةس

   كرماين ةبؤ كرد ل كراسيان
   رزاينةملوثنث ه ةتؤ ب

  
  
  )١(صث ةوزةس
   باين سوثي ةرةس ةيزادةس ةلث بگر سمةب
   جواين تؤش ةزؤر ل ماصي من ةل
   يالينةگ وسيةغ يةتؤ سپاردةئ
  وثةد تؤم  ةصث، باريكةوزةذؤ سةم ةوزةس

  وثةش ةرةخمةم رؤژمث ميواين
  وثةد صآل دوو ماچمةوةب ردتةز ردينةگةل من
   رديةم وامزاين ننيةتؤدا ناز ةب يلمةم
   رديةو د ر ئاخةه قوربان ةب بؤ من زاين مةن
   دصداري نعيةم قوربانةسث بيكا بةركةه
   اساريپ يةوثن يبةركا ياذةذؤ پؤ دةپ

   كجاريةي ةر تؤ بةمسةئ شةذ بواي من بريا هي
   مرمةع يةصث باريكةوزةذؤ سةم ةوزةس

   مرمةد ةكةوا م.....  بابت ريةتؤو س



  ١٧١/ ناصةشكثنة

  )٢(صث ةوزةس
  ةخوداو اليةلث بةوزةس مةكةد ييةگل
  ةكراو جوانث بؤ من تةينةم يةروازةد
  منداص يةذؤ ناسكؤصة، م گيان ةوزةلث، سةوزةس
  ئاص لثوي ةجوانث تؤ برد، ةز نگيةذةب من

  زوخاص كؤي ةب ، ياخوا بثت كردين كث لثكي
   ياينةو تا بةش مةكةد ييةگل
   زاين مةعال گشت...و يار من يينةب
  ةبوو گوم ةوزةس گيان ةوزةصث سةوزةس

  ؟ةكث چوو ماصي بصثن توخوا، پثم
  ةفكر چووةل وا مين ةفايةزؤر بث و

   خودا نيم بديةع... ةوزةس يةجومل ةل من بؤچ
   ها نيمةذ تةميحن قوربان ستةد ةل عاتثكةس
  
  
  )٣(صث ةوزةس

   خودا نيم بديةع گيان ةوزةس يةجومل ةل من بؤچ
   هانيمةر تةمثحن قوربان ستةد ةل عاتثكةس
  چاو كاص يةذؤ ناسكؤصةم گيان ةوزةصث سةوزةس
  ئاص لثوي ةتؤ ب رد قوربانةز نگيةر ةب من

  زوخاص كؤي ةب خودا بثت كردين كث لثكي
  ةخوداو الي ةب ةوزةس مةكةد ييةلگ
  ةكراو بؤ من بؤچي تةينةم يةروازةد
   مةغ ةل يةك رقمةغ جوانث گيان ةردارةخودا ب چ
   مةك زؤر و يان يامتةح ةيةبد يلمةم
   مةد ةب بيگرم ناسكث خؤم جوانت يةمكؤصةم
   دوامت ةذؤ لةرث مةئ گيان ةوزةلث س ةوزةس
   باآلمت بيلال عاشقي ديوي ةن نگمةر
   المتةر موبتةه جوانث گيان تةقيام سپيةا قت
  

 ناصةشكثنة /  ١٧٢

   برانةق يةسيل
  ةسثدار ةمبدا ل حاكم    ةهاوار برانةق يةسيل ةل
  »ةدارةغ يليةم نانثم تةق«  ةو يارةئ يليةم نانثم تةق
  ةآليةو قةمبكوژث ل حاكم  ةسزاي هاي برانةق يةسيل ةل

   ةناي ژوامن ةو لةدا، شةئ ولةق    ةياليةل يليةم من نانثم
  ةو چاوانةئ چاكن بؤمن    ةخاآلن ةو رثزةا لحةت

  ةبانةن ةل)  هاي( ةخؤم ياري
   رمامنةخ ةتةربووةئاورث ب     بؤ خزمامن رنةر بةبةخ

   بابامن ريةد ةشثواو
   شريينم ، گياين رچثتةبا د   ببينم هاي ذث باآلتةرگةو

   بينمةتؤ ن رگيةم من يبةياذ
  ةينرژةنثو پ گوصي كوصمت  ةچين حراية، س چراي چاوت

  ةوشينةح باخي يةسوثسن چوون  ةيبينة، كافر م دمي من كةو
   مب مالنتةل ستةد يبةياذ     مب ذث، ئاوثزانتةرگةو

   مب جريانت ةب من يبةياذ   مب ميوانت ةو بةخوا بيكا، ش
  
  

   يشتةسثو پثگ
  ةرةو رد بوونةز ليمؤت ةك ةگيان هايتةن يشتةسثو پثگ

  ةرةو كثشان انگي يةعدةو مةكةگوص هايتةن وتومةك خؤشةن
  ةگوآلن يةعدةچؤنكث و ةگيان ةنيسان هار مانگيةب

  ةبولبوالن يةچريك ةگيان ةغونچ گوص و گوص بؤين
  ةرةو دولبةئ كوشت كث مين ةگيان ةرةوبةر ئةوبةئ ماصمان

  ةرةصث وةد چاو پثم ةب داتث خامنةد جنثوم مةدةب
  ةرةجنةخ برينداري مبرم ةتةل تةل موويةه رگمةج

   خامن جوانن ليمؤت ةك ةگيان هايتةن يشتةسثو پثگ
   گيامن ةل ردتةناسكث د ةرةو بث مردم خثرت رؤمحي

  كثةلةم يةجنةر لةب ةل ةكث گيان ةل و واي من ةل يةه
  تكثةد چاوان ةل يةكل مبرم ةچارد مانگي كةو كةلةم
  تكثةئ مةكةد تةكةگول ةر بةمسةبث ئةن خودام ر خؤيفةبةل



  ١٧٣/ ناصةشكثنة

  ةالسوور ةسثو
  پانثةردةب يةرةنزةم    ثوثز يةالسوور ةسثو
  بؤكانث يةورةگ ةوزةح  ةگوص و گوار ةب مةدةد بؤي

  بازيانث يةردةپ ويةك     ةشنؤي وريةد ئاسكي
   شثخان ةل رابةش كةروةه     يب رامةح من ةبذؤ لةد

   دان ةفرةدرؤو ت يريةغ    ةي ين راستت ويلةق هيچ
   وانةك ةرةو ذاسيت ةب    يتثةدةد وملةر قةگةجا ئ

   يتانةش ةل خودا كردي ةك     يب يةتةعنةو لةنا بةد
   و ئيمان بث دين كافري  ةي دص دا ين ةل خودات رومحي

  خوثنثةد صآل شريينةئ    ستث پشتثنثةبةد شل
  خوار پثنجوثنث ةل يةژاص     يةدينةو مةككةم گوصي

  دوثنث و نام ةزيز ؟ لثم بؤچ    ، نازث مبةد جوبةعةت
   كاينةمكةم يةرةل ةل     كاين ةالسوور ةسثو

   يبابؤ كاينةنازث د     مرمةد ةو گؤزةر ئةبةل
   ، ميواين ويسيتةخؤش    نث ريةژوو س ةو باسكم

   داين و لنگ ةقصةت فثري   عليمةت خؤش مايين يةوثن
  ةئاسك صثيةد شريين خوثن    ةو ناسك جوان ةصآل كةئ

  ةناسك كوو رثواسيةو    و مزو پذ ئاو شريين
  ةباسكو  ةباسك مةئ آلتةه     مب ئاوثزانت وت پثم
   ماينةخ حريةماينث ب     كاين ةالسوور ةسثو
   زاينةو ذاوث دةش ةل     مب ئاوثزانت وت پثم

   مثرداين يةگول ژين    ةرداوةب من ةل ئاورت
   كوشث پانياينةد سؤالن    كوثربث يةستاكةو چاوي

  ةمششاص صثيةد ديةق    ةشتاصةر ةو كچةر ئةبةل
  ةستماصةو دةب ةداد پيم     ر ذانتةس ةمةر كةس من
  ةبصث منداص ةژثن ذام    ةكثي پرسي ةر گولةگ
  ةبصث بثحاص ةمبشثل  كرد يةكجار قسةي گولر ةگ

  ةتاصةبؤ تؤ ب دينم   نيمةرمة، ئ ، جووم عرووسم
  
  

 ناصةشكثنة /  ١٧٤

  ذثةگةد شايي
   ماآلن يةدانگ ةذث ئامؤزا لةگةد ةي شايي

   نثو داآلن ةبچين دصم ةل چراي ص بگرينةمث هةرث بث شةئ
  ةبين يب بابچني يانذث ئامؤزا گةگةد كةي شايي
  ةمگينةغ دصيان ةي و شاييةل سةدوو ك

  ةزثذينةكؤلك مب تةكؤيل ةب ةخؤم ياري كيانةي
  ةنگوينةه يةشان ماآلن ةل يةكيژؤص كيانةي

  ردو سوورةدوور، ز ةذث، ئامؤزا، لةگة، دةي شايي
  سوور؟ةج كوردچ ، الوي ولثرنةه ةل كةصةچاو ب كيژان
  ةستثرةئ يةوثنةب ، ذث، و ردو درشتةگة، دةي شايي

  ةولثرةهةوال ماصيان صثنة،د ؟نابينم مةلثبك چي ئامينم شقيةع
  
  

  رزةباآل ب ةسؤيب
  ةساكين ثر كثوةس ةمث لةر تةه
  ةمن يةناسةه ةني مةت ةوةئ

  ةدوژمن من ةر تؤ لةس ةل مةعال
   نيم ةيان خؤ من گيان ةسؤيب يةرث وةئ
   نيمةبثگان بيلال هيچ ةب تؤم خزمي منةئ

  بذيا متةبر كرد تاقةس مةهثند
  دص دذيا يةردةبر شثوث پةس ماصي
   ماصم ةل ردتةرز، دةباآل ب يةسؤيب

   باصم ةبدرث ل تةكةمكةم ر گؤيةس
   آلصمةح ةببي گيانةرچث، نازةد دؤستم ةل
   و خوداتان ةشنؤ ئثو هليةئ يةئ

   نثوتان ةوتؤتة، كةمنداص مةكةگوص
   مووتانةر هةس ةل ةواجب دريةق

   گيامن ةل ردتةرز، دةباآل ب يةسؤيب
   و ميوامنةمشةبث، ئ خودات رومحي

   زامنةد ةتؤ نازث دامي رديةد ةب من



  ١٧٥/ ناصةشكثنة

  رث ئامؤزاةگةد شايي
   ماآلن يةدانگ ةل ذث ئامؤزا ئايةگةد ةي شايي

   نثو خاآلن ةبچين دصم ةل چراي صبگرينةمث هةرث بث شةئ
  ةبيبين ةرةرث ئامؤزا تؤ وةگةد ةي شايي

  ةشريين ةندةچ دصم ةل يچرا ةگرياو كةصةب شةر
  ردثةب ةكاني ةل رث ئامؤزا ئايةگةد ةي شايي

  بثةد كةصةب شةر گيامنةك ةي شايي بؤ الي رث بث برؤينةئ
  رد و سوورةص زةرث ئامؤزا تثكةگةد ةي شايي

  دبلوورةق كيژان دصم ةل چراي رتيبةت ةب رث الوانةئ
  
  

  ةشلثر
  ةي يبةشؤذ صثيةر دةه     مرمةد تةژنةو بةر ئةبةل
  ةي رزيةع ةل يةآلكةگ     زميةع رشيةع ةل ريةس

  ةي چي كليفمةت مةبك چي
  ةنثرةكوو كةو خؤش بؤن    ةشلثر واي ةشلثر
  ةولثرةه يةگزادةب ةل يةه    وثةد زؤر خؤش مةشلثر

  ةكوردستان ذيةذعةع   مرمةد تةژنةو بةر ئةب ةل
  ةو بثستان باخ سنگت     مرمةد ندامتةر ئةبةل

  ةجوان ةصآل زثدةينةب
  سنجوو صفيةخ ةتةبوو لثم     مرمةد تةژنةو بةر ئةبةل

  دوو ةدوو ب دابنيشني    وا بكا خودا كارثكي
  هوصوو كةخذ كرد و مكتةم

  
  

  شنؤ
  ةباغ شنؤ ساحيب شاري
  خاصدار ، ياري.. ، ئامان.. ، ئامان.. ئامان
  ةماغةد ةب ةجوان شاري
  نازدار ؤ ياريذة، م.. ، ئامان گوصم..  ئامان

 ناصةشكثنة /  ١٧٦

  دار بساحي» ةشنوي« شاري
  خاصدار ، ياري.. ، ئامان.. ، ئامان گوصم..  ئامان
  ةمارةد ةب ةشؤخ يارم

  نازدار ؤ ياريذة، م.. ، ئامان گوصم..  ئامان
  ةئاو ساحيب» شنؤ« شاري
  نازدار ؤ ياريذة، م.. ؤ، ئامانذةم..  ئامان
  ةچاو كةصةب ةشؤخ يارم

  نازدار ؤ ياريذة، م.. ، ئامان گوصم.. ئامان
***  
  ،ةئيمان ساحيب» نؤش« هليةئ

  خاصدار ، ياري.. ، ئامان.. ، ئامان.. ئامان
  ةبانةبيلال ميهر رپاكيةس

  نازدار ، ياري.. ذؤ، ئامانةم..  ئامان
  ةجوان يةكيژؤص ةتثيداي
  نازدار ؤ ياريذة، م.. ، ئامان.. ئامان
  ةلثوار رووبار ةل ماصيان
  خاصدار ؤ بووكيذة، م.. ، ئامان.. ئامان
  ةمارةد ةب ةشؤخ يارم

  نازدار ، ياري كوشتمت.. ذؤ، ئامانةم..  ئامان
   تا ماومةه ةخواردو سوثندم
  خاصدار نازدار ذؤ، بووكيةم..  ، ئامان.. ئامان

   چاوم كةصةب چاوي عاشقي
  نازدار ، ياري.. ذؤ، ئامانةم..  ئامان

  
  

  )١(شؤذث 
  ذووةو خاص ل تةگ ةصةك دوو ةدوو ب دانيشني يةك
  ووهوص كةخذ كرد و مكتةم

  جوو ةببم بؤ وي ةختةو  دمةمةموح يتةئؤم
  رچووةد ستمةد ةل رؤيي



  ١٧٧/ ناصةشكثنة

  پؤذث رمامنةرد و دةد شؤذث شؤذث ماصم
  گؤذثةوا دص د ةگوتو چيم

  چؤذثةد برينم ةل خوثن  بينم يةو ن ر بثتةگةئ
  رةدووب ريريةمساص حةد

  رةسةو كرد خؤصم مثردت
  رةروةناز پ بؤ تؤ مردم

   مرمةن يةكةز دةر حةگةئ
  رةمسةئ شةذ ةشثلكچث مب

  رةد ةر بةد دنيا بووم ةل
   بوون موو جووتةوا ه عاشقان

  رةسةب ، خاك و تؤ ماين منةئ
  ةئرياد ةو ن ةيبةع ةن

  ةالد بؤ من ندتةذوو ب
  ةزاد حاجي شثتم بؤت
   يتة، شريك تةكةكراس

  ةزادةلةك تةكةوشةك
  ةالد من الي ةل ةرد بةم
  ةسوور ريريةمساص حةد
  ةبلوور لثيةد ديةق
  ةو كافوور ةي سپي كيةلةب

   زاري ةكا بةد ةقس
  ةمتوورةسازو س صثيةر دةه

  ةدوور ةخودا ب ةل ةكافر
  رةدوو ب ريريةمساص حةد

  رةمسةئ شةذ كچث بؤتؤ مردم
  رةوهةگ كةو ذاستت مكيةم

  دا رگمةج ةل تريثكت
  رةبوو كاريگ برينم ةل
  
  

 ناصةشكثنة /  ١٧٨

  )٢(شؤذث 
   ص دذنةه رگمةج رنةو
  رةوهةپذ ج باينةد ةب
  لثو ئاص باآلي بؤ مةكةي

  رةدولب بؤ چاوي مةدووه
   گيان ةتؤي ر باآليةسةل
  رةدةربةد دنيا بووم ةل
  و تؤ من دصي ئاهي ةل

  رةروث تا پشدةسووتا م
   بوون موو جووتةه عاشقان

  رةس ةب خاك و تؤ ماين منةئ
   ينةگةمراد د ةب شةئثم
  رةروةس يديةس ةب نام ةپ

  شؤذث شؤرث ماصم
  پؤذث ماصم ةل ردتةد

  گؤرثةدص د ةگوتوو چيم
  برثةو ذاد ند دثتةرچةه

  چؤذثةد دصم ةل خوثن
  بث رامةح من ةبذؤ لةد
   شثخان ةل ذابةش كةر وةه

  ةنيي راستت ويلةق هيچ
   دانةفرةدرؤ و ت يريةغ
  يتثةدةد وملةر قةگةئ
   وانةك ةرةو بؤم راست ةب
   يب ةتةحلةو نةنا بةد
   يتانةش ةل خودا كردي ةك

  ةدصدا نييةل خوات رومحي
   و ئيمان بث دين كافري

  
  



  ١٧٩/ ناصةشكثنة

  شوفثر
   يارم ةياصآل شؤفثر ياصآل زوو بگ

   فادارمةتؤ خودا و ياري ةزوو بگ
   رارمةبث ق وي دووري ةل

   بثزارم گيامن ةبيلال ل
   بارم ةردو لثو بةز نگةر بؤي

   كارم ةخب ، زوو رثكةتث بكؤش
  ةوثر ةالندر شوفثر ماشثنت
  ةبوثر ةترسةم ةتوندلث خبوذ

  خثرا يارم ةيةر بگةگ
  ةكوثر ينمةز بيصآل بث وي

  ةئوتذ پؤست شوفثر ماشثنت
  ةستةربةد ة، لث خبوذةداو پوصم

   ةستةو چاو مةئ ةرةزوو بگ
  ةستةيوةبرؤ پةچاو بازو ئ
  ةستةدةب قيةمبكوژث ح

  ةشار تاكسي شؤفري ماشثنت
  ةرارةبثق بؤ يارم دصم
  ةنارةه يةوثن يةمكؤصةم

  ةسارةخ يةكةگول ةبيلال ل
  ةرلثتةوةش اشثنتشؤفري م

  ةصثث جثتةفذثدة،دةيةبد گازي
  ةكوثت مايين يةثنو يارم

  ةپثت توند توند بذؤ كارم
  ةشثت كةصث زيرةم تةق تةق

  ةكار خيتةت شوفثر ماشثنت
  ةئثوار ، اليةتوند لث خبوذ

  ةدارةزةو مةئ ةرةبگ
  ةرارةو بثقةدص بؤ ئ
  ةنارةه يةوثن مكيةم جووت

 ناصةشكثنة /  ١٨٠

   تاران كاري شوفثر ماشثنت
   وثران ةكةلث م ذؤ تؤ ماصمزوو ب
   بانةميهر ياري ةرةزوو بگ

   قورئان ةبيصآل ب كوشتوومي
  ةكاديالك شوفثر ماشثنت

  ةهيالك رؤحم يارم ةرةزوو بگ
  ةفا و زؤر چاكةوةب يارم

  ةشار تاكسي شوفثر ماشثنت
  ةنيا يارةو تةئ ةرةزوو بگ

   ةرارةبث ق من دووري ةل
  ةبثزار گياين ةبيصآل ل

  
  
  )١(الر  ةدةش

   تةداي ةل قمةخودا بيستثنث ح
   تةساي ةكثشا، كث نيشت ورمةج من
  ةبان يةكةحاكم... الر،ةدةش الر، ئؤفةدةش
  .....ةبچكؤالن مة، د مةك ماچت ة، بثنةبثنةد
  و يارث يبث دوو دؤستةن سثكةر كةه
  و ئثوارث قوذ، سوبح ةربگرث لةس
   نگةر وتةح يةحوجر ة، لةرةوسةتؤ لةئ
   نگةو دص ت ريبةغ ةلثر وام منيشةئ
  زستانث ية، چل مبرم ترسمةد
  زانثةپثن سةخوا، ك و داص مب لةق
   بؤكان يةكةالر، حاكمةدةش الر، ئؤفةدةش
   حاصزان ، شؤخي مةك ، ماچتة، بثنةبثنةد
  
  
  
  



  ١٨١/ ناصةشكثنة

  )٢(الر  ةدةش
   تؤراوي من ةل الر بؤچي ةدةش

   رمث گوآلويةه تةكةمكةم ةجووت
  ...الر ةدةالر ش ةدةالر ش ةدةش

  دارةزةم الر گيان ةدةش ئؤف
  ةبان يةكةخومار حاكم ةپار چاو ب بووكي

  ةبچكؤالن مةد/ ةدان ةخاص دان مةك ماچت ةبثن ةبثنةد
   باينةن من ةل الر بؤچي ةدةش

   بؤكاين شاري دؤسيت ةكؤن تؤم
   ريةبةبث خ لثم الر بؤچي ةدةش
   ريةقةال و تؤ چاو سةموفت منةئ
   ئاوا گؤذاوي الر بؤچيةدةش

   تؤ ژاكاويةئ رچيةب ةث لبص پثم
   زويري من ةتؤ ل الر بؤچي ةدةش

   و زجنريي كؤتةزا نيوي دايكت
  
  
  )١( ةو شلثر ةمامةش
   شلكي مامةش      ةو شلثر ةمامةش
   نكيةت يةو يةئ    ةئثر ةرةو مثكةك

   شلكي مامةش     ةبنثر خؤت يةبراك
   نكيةت يةو يةه     شانةبرؤ ذ چاو كاصي

   شلكي مامةش     بث ئيمان شؤخي يةه
   شلكي مامةش     ئيمان ةل ذامةر گةو

   شلكي مامةش      بيال بؤ تؤ مردم
   شلكي مامةش     قوربان ةب واي ئاي
   نكيةت مامةش      ةو شلثرةمامةش

   نكيةت يةو يةئ    ةنثو دلثر يةبراك
   شلكي يةو يةه    ةزؤر جوان ةندةو بةئ
   شلكي يةو يةه       ةبؤ منداآلنةل

 ناصةشكثنة /  ١٨٢

   شلكي يةو يةه      ةبث كابانةب مال
   شلكي مامةش    ةهارةو بةو شةو شةئ

   شلكي مامةش     ةنازدار من ياري
   شلكي مامةش    ةدارةو غ بث رؤحم

   شلكي مامةش      ةو شلثر ةمامةش
   شلكي يةو يةئ    ةئثر ةرةو مثگةك

   شلكي يةو يةئ    ةخثر ةي ين گوناح
   شلكي يةو يةئ   رمانةچاو ن ةل ةجوان چاوت
   شلكي يةو يةئ   رمانةو د ةكل ةل كردوون پذت
   شلكي يةو يةئ   رمانةر شةب ةل ةص نايةه بؤت

  
  
  )٢( ةو شلثر ةمامةش
   نكيةت يةو يةئ ةتةخ تةخ ةتةخ تةخ ةمامةش

   و شلكي ناسك ةتةقيم ةب ةتةقيم ةب ةبؤ گوص
  ةشلثر مامةش ةتةل تةل بؤي ةتةل تةل بؤي رگمةج

   تةكةئاص ةلثو ةب لثوم تةكةكاص ةچاو ةب چاوم
   تةكةو خاص تةخ مةك ماچ من تةكةماص ةبثم ةك خوصقم

   نكيةت يةو يةئ ةشلثر ةو شلثر ةمامةش يةه
   نكيةو ت سكةك ةئثر ةرةو ةئثر ةرةو مثكةد

   و شلكي رمةن ةخثر يةه ةخثر ةني خؤ گوناح
  ةدايةودا هةتؤ ه زولفي ةغدايةب الي ةل هاتووم من

  ةناي ژوامن ةوث لةش بؤچ يةيةدةد وملةرؤژ ق ةكچث ب
  رةوهةگ كةو بؤم يةپةچ مكيةر مةمسةئ شةر منةل ردتةثدكچ
  رةسةب كةو ةجوان وقتةر كچث شةدةربةد ر تؤ بوومةس ةل من
   رمثنةگ ةل قورينگي ةسوور تؤي هثنةبذؤ شةچاو باز و ئ يةئ

   گياين ةب ةيةكچث مبدةد زمثةخ مندا مل ةل ئاورت
  دانث ةكورتث خاص دان بؤكانث ئاي الي ةل هاتووم من
  نازانث درتةق ةگول دانث، بؤچ رچاومةس ةل تةپثك

  



  ١٨٣/ ناصةشكثنة

  ةرةماص وةش
  بث دصم ةل داغ مبرم ترسمةد

  مببث ژنثكية، بةئثر دصي ئاوري
  ةرةماص وةر شةو ةرةو
  ةرةبؤ يار ب مةكةدص رديةد
   من يةكةدص رديةد ةل

  ةرةبةيار بث خ
   خودانيم بديةع يةجومل ةل من بؤچ
   ها نيمةر تةميحن ستةد ةل عاتثكةس
  ةرةماص وةش ةوةرةو
  ةرةبؤ يار ب مةكةدص رديةد
   من يةكةدص رديةد ةل

  ةرةبةيار بث خ
  
  

   گيان شريين
   گيان شريين     خودا نيم بديةع گيان شريين يةجومل ةل من بؤ چ

   گيان شريين     هانيمةذ تةميحن گيان شريين ستةد ةعاتث لةس
   گيان شريين    وثةد چيم ةبزان گيان وث شريينةخ ةل ةستةه
   گيان شريين    وثةد دوو ماچم گيان شريين ردتةز ردينةگ ةل

   گيان شريين    وثةناسر بؤ من گيان شريين ةگرتوو دص گذووي
   گيان شريين  ، شريين ، شريين شريين ، شريين شريين شريين يةو

   گيان شريين    ،  گيامن ، ئارامي گيان ، شريين وامنةذ رؤحي
  » گيان ، شريين ماص بثكابامن

   گيان شريين    ةخوداو الي ةب گيان بث شريين ييةگل ةرتةش
   گيان شريين    ةكراو بؤ من گيان شريين تةينةم يةروازةد

   گيان شريين    ةچاو ةو جووتةئ گيان شريين ردامةتث ب ئاوري
  
  
  

 ناصةشكثنة /  ١٨٤

  ةمامةو ش و شريين شريين
   ناو خريانةل تؤماري
   جنريانةناو هةل قؤخي
  ةربثنةو ردمنةگ ةل باسكت

   پريان و جوان رماينةد
  ةمامةو ش و شريين شريين

   چوار بثستاين يةمامةش
   و جوان و پثك ذثك ژنةب

   رماينةف صثيةئ ناسك
   وانةناو بذنةل كيةچ
   وانةو د كوخ رماينةد

  بث شتةپثشك ةوةلثر
   لووان تاكوو بارامةه
   مب ئاوثزانت ةرةوةد

   لوانةرةنثو ق قؤخي
  ةقامةرشةس ةل ماصيان

  ةخام ريةكةش يةوثن
  ربثةو ردينةگةل كمباس

  ةئام رمامنةرد و دةد
  ةتاوص ةب ينةك ستةبا دةد
  ةدام و من تؤ داشةئ
   ينةبا قومارث بكةد
  !ةدام و من تؤ داشةئ

  هاوار يا صآل يا سوصتان
   بورهاين ةذوانثتةد
  هاوار جان ةكاك يديةس
   هؤآلين ةس يةزرةم ةل

   يةك رمةن يارم دصي
   باينةبا بكا ميهر

  صدابثد ةل خواي رؤمحي



  ١٨٥/ ناصةشكثنة

   ر كوصماينةس مةك ماچ من
  ةمامةو ش و شريين شريين

   كوردستاين يةمامةش
   و جوان و پثك ذثك ژنةب

   چوار بثستاين تؤ گوصي
  يزانثةموو دنيا دةه)  يةو(
   باباين ر دصيةبةل
  )رةمسةئ( چاوي ةب تةبارةس
   بث سلثماين دانةئاو
   ليمةح ماصم ةل ردتةد
   بث تؤ بژمي ةتةمحةز

   دميةق يبةكتةم سنگت
   ليمةچث موعةردةد لثي

   بث سوتام خثرت رومحي
   ژميةذ يةوثن ةكچث بةه
  كاصث ماصم ةل ردتةد
  مشاصثةذ نديةب تةزيةك

   كوردي زيةگ ةز بةدوو گ
  ئاصث ردنتةگ ةل باسكم

  ةك ذازي تؤ بذؤ بابت
  ناصث هيچ بؤ من دايكت
  ةئرياد و پثم ةيبةع پثم
  و ماصث ةماص مةبك بؤت

  
  
  )١( مةكةچاو ، مةكةمرةع
  و يارث دوو دؤست يبث، جوانث گيانةسث نةر كةه
  و ئثوارث سوبح قوذ، باوامنةر بگرث لةرث سةئ
   مةكةد تؤي ةو بةگبرية، ت مةكة، چاو مةكةمرةع
   مةكةذزگار د تةندةو بة، ل يب ذازي ر بؤ خؤتةگةئ

 ناصةشكثنة /  ١٨٦

   مةكةرماندا و دةد تةكة، دايك يب ذازي ر بؤ خؤتةگةئ
   نيهاين دوو دؤست  و گيان يانيبث، گةسث نةر كةه

   و گياين و دين خودا بسووتث، ماص و رؤح
  ةوةزام ةو ستة؟د كث بچم بؤ الي
  ةوةالم ةو، بة، ش و مل كا؟ شل رمامنةكث د

  جارث ةب ماچ وتةيتث حةمدةر نةگةئ
  شارث ةل كةر يةوث، هةك كؤستت وتةح
  
  
  )٢( مةكةچاو مةكةمرةع
  ةينث بارةبحس گبري جوانث گيانةرث ئثوارث تةئ
  ةيار ةب نزيك مةكةخامن وارمةه ةذؤ پايزةم
   مةكةد تؤي ةب من ةگبريةت مةكةچاو مةكةمرةع
   مةكةرزگار د تةندةو بةل يب رازي خؤت ةر بةگةئ
   مةكةد قوربانت ةب ماچث خؤمت ةيةد ر مبةگةئ
  ةپارشثو خيتةو ةنگةگبري درةرث ئثوارث تةئ

  ةو لثو مةو دةئ ةجوان راميوسم مةد ةب بؤ خؤم
   ياينةب خيتةو ةنگةگبري درةرث ئثوارث تةئ
   بؤكاين ةچوو يارم جثژوان ةل منةرث ئةئ
  رةفةينث سةهاوار سبح يةگبري ئةرث ئثوارث تةئ
  رةمسةئ شةر ةرةبؤ تؤ و خؤشمةن رث خؤ منةئ
  ةيانةب خيتةو ةنگةگبري درةت يةرث ئثوارةئ
  ةردانةرگةدص س مةبك چي جثژوان ةل رث بؤ خؤمةئ
  
  
   فامت مةكةمرةع
   فامت مةكةمرةع/  بابتبينم ةصثنةر هةس
   فامت مةكةمرةع/  شريينم گياين تؤيةر ئةه

   فامت مةكةمرةع/  بينمةن رگتةم يبةياذ
   فامت مةكةديد مگينمةزؤر غ كچث ياري تؤي



  ١٨٧/ ناصةشكثنة

   فامت مةكة، ديد فامت ، چاوم فامت مرمةع
   هامت ةمببوور ة، كچث گيانةدوورو درثژ ذمث
   فامت مةكةمرةع ةجار مةكچث ئ ةصثنةر هةس

   فامت مةكةمرةع ةرارةبثق دص بؤ باآلت
   فامت مةكةمرةع ةسارةخ يةگول ةل زامنةد

   فامت مةكةمرةع ةجارو بار زؤر بتبينم
   فامت من ، چاوي فامت مة، ديد فامت مرمةع

   هامت نگةدر جمار بؤ التةئ مةكة، گيانةمببوور
  
  

  فامتؤكث
  ناچثتؤ يفرةخاص خاص ب كوثستانان

  نابثتؤ ئاشيت ، بؤچيةژاص تؤراوةك
  ةشينةكثل فامتؤكث كويستامنان

  ةهاوين هار بذواتة، ب ژميةن بؤت
   وشانةشان فريةخاص خاص ب كوثستانان

   بانةن بووي منة؟ ل بؤچي يةبصث د پثم
  ةنديلةق ةل فامتؤكث كوثستانامنان

  ةليلةز بؤتةل مةو دصةئ با مبرم
  خوثنثةد وباذةخاص خاص ك كوثستانان

  ردثنثةد رگمةج يةو، ذيشةش ةنيو ةل
  ةئثران ةل فامتؤكث كوثستانامنان

  ةيرانةج ةخاس صثيةد گيان فامت
  ةكليل ةخاص خاص هثشتا ماو كوثستانان

  ةمبيلةز مانةتؤ ب جيگاي گيان فامت
  ةرةپشد ةل فامتؤكث كوثستامن

  ةرةمسةئ شةر د باريكة، ق گيان فامت
  
  
  

 ناصةشكثنة /  ١٨٨

  )١(و ةك يةقاسپ
  !ةنارةيا ه ةجنريةه    ةدار ركييانةر دةبةل
  ةسثدار ةل نةبا مبد    لثو ئاصث ر باآليةس ةل
  ةو كارةل صگر نيمةه سةد     مكوژنةتاكوو ن ةرتةش
  ةرارةدص بؤ تؤ بثق  هارةو ن يلةو و رؤژ، لةش

  ردووةب بناري ةو لةك    و دثةك قاسپي ةقاسپ
  ردووةصث دةد و پثمةئ  لثو ئاص مةكةد بانگ ر منةه
  ردووةبا و مؤر و زةكار   پسثنمةثو ئاصث دل ستؤيةل

   و رثواسان كارگ بثنم   ند نيمةل كوثستاين خؤمن
   بصباسان عثلي يةورةگ     ئاغا نيم ينةرةق حاجي
   و باسانةبؤ قس نثنةد دام     نيم فزيؤنةلةت من هيچ

   و ئاسان سووك يذفثنمةد     بازم دوو چاوي عاشقي
   راندار و نسا بن ةل    و دثةك قاسپي ةقاسپ

   تاران راديؤي يةئثستگ ةل    خوثنثةوباذ دةو و كةك
   داران رديةب با بكرمث  لثو ئاصث ر باآليةس ةبا ل

   جاران جاري كةلثو ئاص و    ةستؤكةد ستمةد ةرةوةد
  ةمةت ةب رمةس ةدامي   بثستوون كوو كوثستاينةو
  ةمةش گرمةد جوو بؤت كةو  بثةن خودام ر خؤيفةب ةل

  ةمةجةع صكيةصث خةد پثم   مةك ماچ يةو كچةئ ناوثرم
  ماةن سمةك تةآلقةت   بني ، با جووتةرةوة، دةرةوةد
  
  

  )٢(و ةك يةقاسپ
   و ذثواسان كارگ بثنم   ند نيمةل كوثستاين خؤمن
   و باسانةبؤ قس نثيةد دام     نيم فزيؤنةلةت من هيچ

   بصباسان عثلي يةورةگ     ئاغا نيم ينةرةق خؤ من
   و ئاسان سووك ثنميذفةد     بازم دوو چاوي عاشقي
  ردثةب بناري ةو لةك    و دثةك قاسپي ةقاسپ

   كوردي يةئيزاع ةل    خوثنثةد وباذمةو بؤ كةك
  ةمةتةب رمةس ةدامي   بثستون كوو كوثستاينةو



  ١٨٩/ ناصةشكثنة

  ماةن ستةك تةآلقةت    ةمةپذغ مةكةدص ةدامي
   ةمةجةع صكيةخ صثنةد پثم     عرياق مب ةد ساص لةس من
   صووانةرةو قنث كؤخي     نثو سنجووان ناريةه

   لووان بارام تا زينوي    بث شتةپثشك ةوةلثر
  ةدص داي ةل ردمةند دةچ    ةيدايةو ش شثت مةو دصةئ

  ةباآلي ةكورت مثكةك    ةودايةودا هةه زولفي
  !ةكاي ةشكةذ صثيةر دةه   گبابةس يةگول ةل نةصدةه تثي
  ردووةب بناري ةو لةك    و دثةك قاسپي ةقاسپ

  ردووةصث دةد و پثمةئ   ژن ةكورت كةكةد بانگ ر منةه
  ردووةبا و موور و زةكار   پسثنمةد لثو ئاصي ستؤيةد
  
  
  . ياري مريةن تةق
   چا بووي يلث جارانةل مانةئ
   فا بوويةو ةب ند يارثكيةچ
   مندا بووي يةمر و نثيةع ةل
   بانةميهر ياري مريةن تةق

   زمان رز و شريينةباآل ب
   فنجان مكةو م د باريكةق

   قوربان ةببث  خثرت رؤمحي
  بوو عينوانت بووي تا كچةه
  بوو غوالمت ةبوو ب ميوانت من كةو ديةس

  بوو ديوانت شاهان ميسلي
  ةجوان دؤسيت يةو ةب مةسةق
  ةسوصتان حثآلنةنثو ج ةل
  ةئيمان مرث ساحيبةد ةك

   ريازيةد يةستريةئ چاوت
   نازي ةند بةچ دثين صيانةه
   خوازي ئاوات كوشتنم ةب
  رةنگةس ر پردث گرتيانةس ةل

 ناصةشكثنة /  ١٩٠

  ةمةع يتةسوور ةب مةسةق
  رةسةخؤص ب ستث نيزاميةد

  ةمةغ ةپذ ل مةكةدص ةدامي
  رةجنةو خ ةستةدامث د لنگيان
  ةمةك عومري بث دؤست پياوي

  
  
  ولثرةه آليةق
  ولثرثةموو هةر هةرابة، ب نثو شاري آليةق ةةد

  خثرثةب بصث جاذثك ،پثم گيان ئامني ةوةديتةن خؤم ياري
  شلثرث تصيةش ژنتةب،  ، ئامني ئامني
  ةو چاو كاصةئ كردم ، شثيتةآلصةگ ةكرد ل ماچم

  ةو خاص تةبؤوخ ، مبرم كرد، با الص مبةن ولثر ماچمةه ةل
  ةماص ةل يةكةوابث گول پثم

  شلثر تصيةش تؤم ژينةولثر، بةه باخي گوصي ةسوور
  ستثرةدوچاو ئ ر باآليةس ةر، لةجنةخةب نةك متةل تةل
   لديرانةئ ةر بةراب ة، بةقآلوةش ريةس ةةد
   ر و شريانةجنةخ برينداري تةل تةل موويةه رگمةج
  
  

  ةكاروان يةه ةكاروان
  صثنثةن الي ةل هامت

  صثنثةد ةد خوثن رگمةج
  ستثنثةن منت ةل وسةغ

  رمثنثةگ ةخثر بث ل ةزؤر ب
  بتوثنث كاري ژنتةب
  ةخؤ پثگرتوو جارم وتةح

  دثنث كوريت سث قامك
  ةكاروان يةه ةكاروان
  وثةو ل ةلثر ةنكاروا



  ١٩١/ ناصةشكثنة

   رينةسةب ةبؤ بك باسكم
  وثةلث بك ومانةخ جووت ةب
   مثردت يةكةگول ةو ل من ةل

  وث؟ةد زؤر خؤش كاممانت
   ر خؤيةس ةل هثدي ةندةچ
   كصؤ  كصؤي نديةق كةو
   ر بؤيةنبةع كوو برجنيةو

   زؤيةگ ميسلي ةب شرييين
   گبابةس يةكةگول ةبصث ب پثي
   خؤي خيتةو ةب نگر و ماستةك
  ةكاروان يةه ةروانكا
  ةجيدخانةم چؤمي ةل

  ةبؤكان ةل لثو ئاصثم
  ماچث ةيةمبد صثمةد
  ةمانةحرةم ةو ب دزي ةب
  ةر هاتووةسةب ندثكمةپ
  ةتووران رديةد ةوةئ
  ةشتاصةذ ةو ژنةر ئةبةل
  ةمششاص صثيةد ديةق

   ر ذانتةس ةمةر كةس من
  ةمساصةو دةب ةداد پثم
  ةكثي پرسي ةر گولةگ

  ةبصث منداص ةرامژثن
   نيمةرمةئ جووم عرووسم

  ةتاصةبؤ تؤ ب دينم
  ماچث ةيةمبد صثمةد يةه

  ةو چاوكاصةئ كوشتومي
  وثةش يةستثرةئ چاوت
  وثةك ندوكيةد كوصمت

   بني لثو ئاص با جووت ةرةوةد
  !وثةسكةم چييت كراس ةب

 ناصةشكثنة /  ١٩٢

  ةردانةرد و مةم ةرةوةد
  وثةتؤ د ةل دوو ماچم

  ةكاروان يةه ةكاروان
  ةبان شاري كارواين

  ةخان يلةو كةل وتةكةر نةس
  ةستؤكةد ستمةد ووت پثم

  ةردانةردو مةلثو ئاص م
  ةرداوةب من ةل ئاوري

  ةند جوانةچ تةو كوصمةئ يبةر
  ةكانةبثم يةو خودايةب
  ةكان ةلثر ريبمةغ

  ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةردانةرد و مةلثو ئاص م

  ةستؤكةد ستمةد صثمةد يةه
  ةمانةحرةم ةو ب دزي ةب
  كوژثةد مينةئ يةردةو دةئ

  ةمثردان يةگوص خؤژين
  ةر خرثيةس ةل ماصيان
  ةيابانةخ ةب نزيك

  
  

  ةكاروان ةكاروان
   مثرگان ريةب الجانث، ئثواران يناينةسبح

   بؤ كوثستان برؤي صگرية، ه الن ذيةر مةد سةوسةح
   ندانةمذةس ينةندةبة، ل يةصدةمشاصث هةچادرث و ذ

   ندانةبو  ستةصبةه ، دانيشث، بوث بلثي ژاص چاو جوانةك
   سيتة، بث ه رؤيي ، كاروانة، كاروانةكاروان

   سيتةم چاوي يةمز ةغة، لةيرانةو ح دنيا مات
   سيتةگ وكمةئ مزاينة، نةببوور لثم جوانث گيان

   رستمةتپةد كوو بوتة، و ويژدامنةب خؤمةسوثند د



  ١٩٣/ ناصةشكثنة

   ستمةد ةوتةك يةمكؤصة، مةوةكرد سنگيم يةدوگم
   ستمةگ يةجنةرپةپذ سة، لةداي يةكرد و هاواري

  
  

  ليمؤ يةكاصث ه
  ناچثتؤ  فريةخاص خاص ب كوثستانان

  نابثتؤ ،ئاشيتةتؤراو مةقيبل
  ...تؤ چاوي غوآلمي ةب مبةد من

  ليمؤ يةكاصث ه
  تؤ رگيةم چاو جوان

  تؤ؟ةئ يان رمتةش مةك من
  تؤ چاوي غوآلمي ةب مبةد من

   يةكةيلةژاص مةك ةلثماو فريةخاص خاص ب كوثستانان
  ةماوةن جاراين بؤچي 

  ....ةوزةس ية، هةوزةس
  ليمؤ يةكاصث ه

  تؤ رگيةم چاوجوان
  تؤ؟ةئ يان بووم رتةش مةك من
  ذؤةجنةببث ذ باعيسي ئاخ

  ؟ جوامن كوا ياري شاين ةل فريةخاصخاص ب كوثستانان
   قورباين ةرؤببم يةه
  ... ميواين ةببم منةئ يةئ

  ...ليمؤ يةكاصث ه
  
  

   ر كاينةو س كاين
   كاصم چاويدوو  سيتةو م خؤشةن
   ر بناصمةگةئ ةستةد ةب قمةح

   بداصمةجمار عةئ جوان بؤ دوو چاوي
   و مل شل يةد باريكةق

 ناصةشكثنة /  ١٩٤

  پذ ةپاژن رديةز كةلةب
  ةلثد ئاوذثكم

  دص ةب سوتام بؤت
  گوص بث يةمشةر چةس ركاينةو س كاين

  دص بثةناب شووي يةو كيژةل تةعلةن
  ةلث ناي تؤي بؤي ةمينةر زةوسةئ

  ةالي ةو لةشر ةربث هةتث ب ئاوري
  ةنيايةت ةبا زاهيد پث بزانث دص ب

  منارث يةهثند ةرزةب تةباآلك
  لث بارث رديةب داوي يةفرةكث ت

  نزارث ةو لةش خوثينةو دةك كةو
  ةكوثستان نزصمةم ةدوور مةرثگاك

  ةميوان لثم مةردادث خةسةو بةش
  ةئثران ة، يار ل رييبةغ ةل من
  وث؟ةد چيم ةوث، بزانةخ ةل ةستةه
  وثةد دوو ماچم ردتةز ردينةگ ةل
  وثةك كؤستت وتةح ةبةصةت خودام ةل

  ةك دصنيام خثر يان ةجوابث ب يان
  ةك المةو م شثخ و دامثنةستةد مةك
  ةك المةزياتر دص موفت ةوةل سةب
  
  

  دلثر يةكاو
  دلثر يةكاو يةوةتةن يةئ
  شثر ةچكةب ية، ئ كانةكورد يةئ
   جوان ، نيشتماين نيشتمان يةئ

   كوردان ينةتةئاريا و خاكي
   گيان ةدصو ب ةب كؤشمةتث د بؤت
   كوردستان خاكي وتينةركةبؤ س

  ةكةالو ية، ئةكةكاو يةئ



  ١٩٥/ ناصةشكثنة

  ةكةتاو رگمة، ج تثبكؤشني
   جوان ، نيشتماين نيشتماين يةئ

   كوردان ينةتةئاريا، و خاكي
  
  

  )١( شةر كراس
   توو قورعان تويب بةوا بوو يا رةك
   د ئامانةس مانة، ئ دوورم لثت منةئ
   رامانةذؤ خة، م بؤ تؤ مردم نم

  ةوةشارةم خؤت فرؤشيةناز ئ كؤشيةتثد شيةذ كراس
  ةوةو دار ژثر، چرپي ةب ةكةم خؤت

  ةوةپثرار ةل تؤم عاشقي منةئ
  تؤ ماصي رانةنزا، بةشثخ ةةد
  تؤ شاصي غوآلم د و ئابادمةج

  ةماوةن بوو رؤحم عيفةز دصم
  ةقاقآلو ةماص ل ةبؤ تؤب دمث من
  ةوةشارةم جؤرث، خؤت ةر بوا بؤرث، جؤةك

  ةوةو دار ژثر چرپيةب ةكةم خؤت
  ةوةپثرار ةل تؤم غوآلمي من
   زمبيل يةكةيدةبؤ خاتر س بةيار
   ليلةز يةكةدص ن ريبمةغ منةئ
  
  

  )٢( شةر كراس
   بولبول زماين ةب مزاينةر دةگةئ
  دصةناب كرد كاريةمدةرگيز نةه
   بوويةص وا دةوةئ مزاينةر دةگةئ

   بووي ةچاد بؤ خؤت كردةدةن مةنوشت
   دصداري نعيةيكا مةسث دةر كةه
   پاساري يةوثن ركاتةذو پؤ دةپ

 ناصةشكثنة /  ١٩٦

  و تؤ منةئ نعيةيكا مةسث دةر كةه
  نؤةو ب شتةه ةب مبرثت ماصي ةل

***  
  ةوةشارةم خؤت ذوو داپؤشي ودا خؤشيةس شيةر كراس
  ةوةكؤصث دار) هاوار يةئ(ژثر ةب ةكةم خؤت

  ةوةثرارپ ةل مردوم بؤت بووم باآلت عاشقي
  ةوةشارةم خؤت باينةن لثم باينةميهر جواين كراس
  ةوةو دار ژثر چرپيةب ةكةم خؤت

  
  

  )٣( شةذ كراس
  ةكوثستان نزصمةم ةدوور مةرثگاك

  ةميوان لثم مةردا دث غةسةو بةش
   فروشيةناز د  شيةذ كراس
  ..ةوةشارةم خؤت  كؤشيةتث د
  ةوةژثر كوصث دارةب ةكةم خؤت

  ةوةرارپث ةل بووم باآلت شقيةع
  ةرمثنةگ نزصمةو م ةدوور مةرثگاك

  ةهثنةالو، يار چاو شةموفت منةئ
  ةوسثنةد ة، ماص ل يارثكم عاشقي
  ةبؤكان نزصمةو م ةدوور مةذثگاك

  ةزؤر جوان چاوت تؤم شقيةع منةئ
  ةو مان زؤر خان يارثكم عاشقي
  ةيشةعةزؤر ب ةشةذ كراس
  ةوةشارةم خؤت ةفرؤشةناز م
  ةوةارو د ژثر چرپيةب ةكةم خؤت

  ةوةپثرار ةل بووم باآلت شقيةع
   تةبؤ زيار چمةد ةو ژوور ةرةس رمث
   تةبؤ توجار كةپري ن وايفةبؤ ت

  



  ١٩٧/ ناصةشكثنة

   كرماشان
   رهاديةف ، جثي شريين جثگاي     ژدادمةئ جثگاي كرماشان

   يادم ةل تؤ ناچي تةق تةق
***  

   زگريانةو تؤ د دؤست منةئ     جريان ةكچ وثيةد خؤشم
   وثران بابان ةرةوة، دةرةوةد

***  
   كوردستاين يةورةگ شاري     جواين شارثكي كرماشان

   ستاينةتاق و ساحييب
***  

   شرييين رهاد جثيةف يةجثگ     نگيينةذ شاري كرماشان
   بيبيين ةدامي يةكةز دةح

***  
   زگريانةتؤ د دؤست من     جريان ةكچ وثيةد خؤشم

   نثو موكريان يةكةگوص ةسوور
***  

   رامؤشيةتؤ ف يةمكةن رماشانك     دصخؤشي شاري كرماشان
   رخؤشيةو س شريين شاري

***  
  ةساوةح من دا ماندووي تثي  ةواوةت تؤم تاريفي كرماشان

  ةذازاو بؤم بووك يةوثن چوون
***  

   و كوردنشينم جوان شاري     شريينم شاري كرماشان
   بتبينم ةدامي ةخؤش پثم

  
  

  ةكةم ةتيوةه ةكةم ةكور
   دوان ردية، دةخؤم ميةخ
   مردوان كة، و تؤم رديةز نگةر
   نووشتوان ةب مةقا ناكةب

 ناصةشكثنة /  ١٩٨

  ةنا ديوارة، پةكةتيو مة، ه گيامن ئارامي
  ةديار صكية، خةكةتوخوا م

  ةچاك بؤمن مةعال ميةخ
  ةرپاكةس دذمةد خؤم يةخةي

  ةصث كاكةد ةو كچةچونكث ئ
  ةنا ديوارة، پةكةم ة، كوذ گيامن ئارامي

  ةديار مةعاص ةكةتيو مةه
  ةايسز ذؤنة، نةخزمين

  ةيدايةش ةلةو كةل جنوومنةم
  ةياليةل بؤ باآلي من كةو

   تةكةكاص ةچاو ةب چاوم
   تةكةئاص ةلثو ةب لثوم
   تةكةمساصةد ژثر توثي مةك ماچ

  ذژثةد مةكة، شريةكةتيو مة، ه گيامن ئارامي
  مكوژثةد ، دايكمةكةتوخوا م

  
  

  سوور ةكؤصوان
  ةوايةه بادي يةوةب

  ةودايةودا، هةه زولفي
  ةكةصةب ويجووتث چا

  ةناي ژوامن ةوث لةش
  بث ةسوور تؤب ةبث كؤصوان ةسوور تؤب ةچارؤك

  بثةو هؤب ةتاوص وث، فثريةد خؤش من مةو يارةئ
  ةتؤراو من ةل ةبؤي
  ةژاكاو زولفت گوت پثم

  ةصآليةو ةخوارد، ب سوثندي
  ةلث داو ستتةد ر خؤتةه

  ةذةذمةم خيتةت سنگي
  ةذةالش ماري زولفي



  ١٩٩/ ناصةشكثنة

  ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةذةت و لثوي ةزؤر جوان

  كاصث بامب ماصي يةه
  مشاصثةر نديةب تةزيةك

  ةك رازي تؤ بچؤ بابت
  ناصث هيچ بؤ من دايكت
  ةئرياد و پثمةيبةع پثم
  و ماصثةماص مةبك بؤت ةل
  ةرانةيزةح داري ژينةب

  ةخان يلةك فريةب سينگي
   مب ئاوثزانت گوت پثم
  ةمانةحرةم ةو ب دزي ةب
  
  

  مةي بؤ گرث دةدةكؤصوان
   رخؤشمةو خومار و س ستةم   پؤشم شةر ةتؤي دووري ةل

   رامؤشمةدث ف ماچت ةب
   مةدةبؤ گرث د يةچارؤك     مةدةبؤ گرث د يةكؤصوان
   مةدةد مكتةم ةستث لةد  بث رازي ر دايكتةگةكچث ئ

   بداصمةو خومار و ع ستةم     بث حاصم ةتؤي دووري ةل
   حاصم گاورث نابينثت هيچ

  ةي ولثريةه تةؤصوانك    ةي ولثريةه تةچارؤك
  ةي بثري ةنگةش يارم  ذثةم ر رثيةس ةةد ةوةئ
   نازن ةو خومار پذ ل ستةم   بازن ميسلي تةو چاوانةئ

   ربازنةس تريي برژانگت
  تؤ كؤصي يةكةكؤصوان    تؤ  كؤصي يةكةچارؤك

  تؤ ةب مةيدةد دياري ةب     هثناوي بؤم ةپثي ترمةع
  تؤ آلينمكؤةم نثوان   مةكةد ماچي ةخواردو سوثندم

  رةسةب خؤل ستث نيزاميةد  ر ةنگةس ر پردث گرتيانةس ةل
  رةجنةو خ ةستةدامث د لينگيان

 ناصةشكثنة /  ٢٠٠

  ةگازر يةكةكؤصوان     ةگازر يةكةچارؤك
  ةوث حازرةل دايكي     پثبصثم يةدوو قس ناوثرم

      ةئاگر صثيةد ةتؤند
   نازي ةب نةچ دثين صيانةه   ريازيةد يةستثرةئ چاوت

   خوازي ئاوات كوشتنم ةب
   نگثينةيذةد رمانةو د ةكل ةب   دثين صيانةه يةو چاوانةئ

   مرثينةلث ن مردووم ةي رؤژ ين     نامدوثين زيزي بؤ لثم
  
  

  )١(خاص خاص  كوثستانان
  دوو جثگا ةدص ل ريوانةم ةماص ل

  رثگا ةرةو سة، ل ماوم ريبةغ من
  ناچثتؤ فريةخاص خاص ب كوثستانان

  نابثتؤ ئاشيت ةتؤراو مةقيبل
   سلثماين ةل خؤم ارانت ةماص وا ل
   يزاينةنابث ن تؤم چاوي عاشقي

   رمانةبؤ تؤزث د مةبك چي يبةيار
   و ئيمان بث دين يةكةگول ةب مةبيد
  بثةبث چار ةك لةزةئ ةل ختثكةب
  بث ةبا ئاوار نةدةلث م سيتةد

  ةوةزامةب ستةد كث بچم بؤ الي
  ةوةالمةو بةكا ش رمامنةكث د

  
  

  )٢(خاص خاص  كوثستانان
  كاةد كؤي ةروو ل يةكةستثرةو ئةب

  كاةتؤ د باآلي يةصةصكةك دصم
  كاةتؤ د چاوي بيلالهي هاواري ةدامي

  ناچثتؤ فريةخاص خاص ب كوثستانان
  نابثتؤ ئاشيت ةتؤراو مةقيبل



  ٢٠١/ ناصةشكثنة

   مب ئيخالس عاشق تا مردن ةرتةش
   مب ناسةكةر يةه مةكةن چةك ةكاب
  ةمثكةردوو دةه مةد و ساحيب مةد
  ةمثكةد ةنوقص مايةت ةردوو بةه

  ةك دصنيام خثر يانةيا جوابث ب
  ةك المةو م شثخ و دامثن ةسةد سةب
   ةوةبينم تةن مبرم ترسمةد
  ةوةربنثمةس رگيةم ةجوان ةب
  تا بثتوثنثةه كؤي شاري ةر لةه
  داهثنث مةرچةپ غوآلمي ةب مةكةد
  ةك ردوونةگ ةروو ل ةصثنةرث هةس
  ةك روونةد ةپري يةقرچ ماشايةت
  
  

  )٣( صخاص خا كوثستانان
  ناچثتؤ فريةخاص خاص ب كوثستانان

  نابثتؤ رؤ ئاشيت يةه ةتؤراو مةقيبل
  تؤ چاوي غوآلمي ةب مبةد من
  ليمؤ يةكاصث ه ةوزةس يةه ةوزةس يةه

  تؤةئ يان بووم رتةش مةك تؤ من رگيةم چاو جوان
  تؤ چاوي غوآلمي ةب مبةد من

  ةلثماو فريةخاص خاص خؤ ب كوثستانان
  ةماوةن اراينج بؤچي يةكةيلةژاص مةك
  ليمؤ يةكاصث ه ةوزةس يةه ةوزةس

  تؤةئ يان بووم رتةش مةك تؤ من رگيةم چاو جوان
  ذوةجنةبث ر باعيس يةئ

   شاين ةل فريةخاص خاص ب ةكوثستان
   قورباين ةرؤ ببم يةه جوامن كوا ياري

   ميواين ةببم منةئ يةئ
***  

 ناصةشكثنة /  ٢٠٢

  و نؤص و گرد و مرد رمةن
  برد مكيةبؤ م ةل ستمةد

  ةالسوور ويسث يةكوصم
  وردورد دا خاصي تثي ةجوان

  
  
  )١( ةتانةو ك ةتانةك
  ةتانةك يةو يةئ   نةك بؤ بانگ مةتانةك يةد

  ةتانةك شل شل     نةك چاوان ةل يةجا كل
  ةتانةك خامن     نةك رمانةد من رديةد
  ةتانةك يةو يةئ    ةديوةن رمي رؤمةد
  ةتانةك يةو يةئ      ةلث باريو فرمةب

  ةتانةك رممب    ةمصثوةلث خ جا گوصم
  ةزؤر جوان من ياري    ةو زستانةو ش ةمشةئ

  ةرمانةخ صثيةر دةه      ةچاوان ةل كلثي
  ةصؤيةه خوثننةد    ةكؤي ةكؤ ب ورانةه

      ةتؤي اليةدص موبت
  ةصوازةگ خوثننةد    ةگاز ةگاز ورانةه

      ةندازةدص سووتابث ئ
   دادذي كراسيان مكانةم     خوذيةد تثكيان ورانةه

   كوذي مرث دايكيةن
  
  
  )٢( ةتانةو ك ةتانةك
  ةتانةك يةو يةئ   نةك بؤ بانگ تامنةك يةه
  ةتانةك مردم     نةك چاوان ةل يةكل يةد
  ةتانةك ئؤف ئؤف     نةتيمار ك من رديةد
  ةدرةو ق يلةص دث لةه  ةدرةب ويةو شةوشةرث ئةئ

  ةزرةن گرمةد خؤم ةل
        ةتانةك يةو يةئ



  ٢٠٣/ ناصةشكثنة

  ةزيزةگ ةگوص يارم  ةو پاييزةو شةوشةرث ئةئ
  ةزيز بؤچي بصثن پثي

  ةچاوان ةل يةكل ةتانةو ك ةتانةك/  ةتانةهاوار ك
  ةخاص دار من ياري  ةهارةو بةو شةو شةرث ئةئ

  ةناوةه كةو مكيةم
  ةچاوان ةل يةكل... و ةتانةك/  ةتانةك مبرم

  ةتانةك ذخذخ     ديباي مةر نةبريا ه
  ةتانةهاوار  ك     ناسيباي مةن دي مةد

  ةتانةك يةو يةه     باي من ياري ناسك
  ةكؤآلن گرت فرانةب  ةو زستانةو شةوشةرث ئةئ

  ةخانومان يارم
  /  ةتانةك مبرم

   باز و نثچريي كةو       مرييةئ يةتانةك
   مريي ةكوذ ةب و قابيلةئ

  ةشريين خوثن يارم  ةو هاوينةو شةوشةرث ئةئ
  ةشريين نگوينةه گةو

  ةتانةو ك ةتانةك/ ةتانةك مبرم
  ةتانةك رممب/  ةمشيالنةن يارم ةجؤالنةو مةم
  
  
  )٣( ةتانةو ك ةتانةك
   زياتر جواين ند بصثمةچ

   كوردستاين كيژي
   باينةو مثهر شؤخ

   ر دآلينةب ةل نةچ
  ...، وةتانةهاوار ك

  ةتانةك مبرم
  ةخان يلةك فريةب

  ةبيلال زؤر جوان
  ةكوثستان يةوشةنةو

 ناصةشكثنة /  ٢٠٤

  ةتانةك �هةب �هةب
  ةكوردستان يةكثژؤص
  ةو زؤر جوان ةناسك

  رارةق مةب شؤخي
  و نازدار ةناسك چ
  ةزارةرمةكجار شةي

  ةفسوونكارةو ئ شؤخ
   نةك بؤ بانگ مةتانةك
   نةك چاوان ةل يةكل يةد
   نةك رمانةد من رديةد

  ... ةتانةهاوار ك
   مرييةئ يةتانةك

   دصگريي من ةل بؤچ
   چرييةباز و تؤ ن من

  ... ةتانةهاوار ك
   مريقازي يةتانةك

   بازيةراو مةكةد من
   زيو مومتا جوان نةچ

  ... ةتانةهاوار ك
   ةجمارةئ ديبام من
  زارا منةئ رديةد
  ةگوار ةداي گوثت ةل
  ةو نازدار ةشؤخ چ
  
  
  )١(ژاصث ةژ و كةك

  ژاصث ةژو كةك     تةكةكاص ةچاو ةب چاوم
  ژاصث ةژو كةك     تةكةئاص ةلثو ةب لثوم
  ژاصثةژو كةك     تةكةماص نثوي ةيةتان
  ژاصثةژو كةك     تةكةخاص ريكيةش ةنامب



  ٢٠٥/ ناصةشكثنة

  ژاصثةژو كةك  ژث ةك مةژث، ديدةك مانةئ
  و مندالث ناسك وثيةد خؤشم   خاصي ةب ردنةشؤذو گ زوصف

  ژاصثةژو كةك   ميةرچةپ ةب ةخوار دوو سوثندم
  ژاصثةژو كةك     ميةنثو د ةنثمةن مةتا د
  ژاصثةژو كةك     ميةخ ريكيةش ةب نامب

  ژاصثةژو كةك   جثةح ةنا ةخواردوو سوثندم
  ژاصثةژو كةك  جثةنثو، ل ةبؤ بثت جمةح

  ژاصثةژو كةك  جثةخ خاصي مةكةن تا ماچ
  ژاصثةژو كةك  جثةجثب بووص بثةق جمةح
  ژاصث ةژو كةك  ةميحراب ةب رتةس يةدةش

  ژاصث ةژو كةك     ةكاب ماصي ةراديار لثي
  ژاصث ةژو كةك    ةراب مة، ديد مةمرو ديدةع
  ژاصثةژو كةك  بث مريات ةب رتةس يةدةش
  ژاصثةژو كةك  بث قاتةو ب رتةو شةل تةحلةن
  ژاصث ةژو كةك    بث ماتةتةبا شثتث بةن
  ژاصث ةژو كةك    وتثةكا رةذوا دةروا دةه
  ژاصث ةژو كةك  وتثةر مزگةب كوو كؤتريةو

  ژاصث ةژو كةك  وتثةك مةچؤق برژام سووتام
  ژاصث ةژو كةك  ةجوان دؤسيت يةوةب مةسةق
  ژاصث ةژو كةك  ةسوصتان حثآلنةنثو ج ةل
  ژاصث ةژو كةك    ةئيمان مرث ساحيبةد ةك
  
  
  )٢(ژاصث ةژ و كةك
  ةئاودار ية، وةئاودار ،گيانةئاودار ناريةه مكتةم

  ةدارةزةم ية، هةدارةزة، مةدارةزة، م و شريين ترش
  ةسثدار ة، لةسثدار ة، لةسثدار ةمبدا ل حاكم
  ژاصثةژ و كةژث كةك مةژث ديدةك ئامان
  خاصث ةب ردنةشؤذ و گ زولف
  و منداصث ، ناسك وثيةد خؤشم

 ناصةشكثنة /  ٢٠٦

  و چاو كاصث ، ناسك وثيةد مخؤش
  ةكافثك ية، وةكافثك ، گيانةو كافثك دوو ميم مكتةم
  ةكافثك يةه ةسافثك ية، وةسافثك ةسين باآلي ةل
  ةوافثكةت يةو ةوافثكة، تةوافثكةت ر ماچثكتةه

  و دوو بيست  يةودوو د بيست يةودوو و بيست يةستريةئ چاوت
  لووةصمةه يةدوو، ئ ةمةك يةتوو هةمةك يلةك ةصدث لةه

  جوو ةمبةد جوو، بؤت ةب ةمكةجوو، م ةب ةمكةم موسصمامن
  ةرووت ةل يةه ةرووت ة، لةرووت ةل يةو خاصةب مةستةق

  ةياقووت يةو ةياقووت يةد ةياقووت ستتةد فنجاين
  سووتا رگمةسووتا ج رگمةسووتا ج رگمةج ةصثنةر هةس
  ةجوان ياري ةجوان ياري ةجوان ياري يةوةب مةسةق
  ةسوصتان يةو ةسوصتان يةو ةسوصتان ننثو جحثآل ةل
  ةئيمان گيان ةئيمان يةو ةئيمان بةمرث ساحةد ةك
  سث و دوو ةب يةسث و دوو، و ةسث و دوو، ب ةب گرن صمةه

  ژووروو مانةئ يةژووروو،وةل ژوورووگيان گيةرةگةنةمبب
  مووروو ةب مووروو، مل ةب مووروو، ملةب مل نةبؤبك شينم

  
  
   وملةك
   مةكؤص ك ةشكؤص لةك داخت ةل ةرتةش

   مةچؤص ك ر چاوتةغدا بةب ةل بذؤم
   واينة، ك وملة، ك وملةك

   جواين چاوي كوشتمي
  كوژثةد من رديةو دةئ

   مثرداين يةگول ژين
***  
  ةديار دا بورجثك نثو سابآلخةل
  ةبار دصم ةل مةغ ةو بورجةد ئةق ةب
  ةبار ةب لثوم عيفةردو زةز نگةذ

  ةوةرزةب ةهاوار ماص و يا سوصتان



  ٧٢٠/ ناصةشكثنة

  ةوةرزةل مةد ةمبرث ب تةكةگول
  دا چؤم ةب مةد خؤم نديةك سصثمان ةل

  ردداةزةردةب ةل ستةبؤ ئايشث چاو م
  وثةد چيم ةوث بزانةخ ةل ةستةه
  وثةد دوو ماچم ردتةز ردينةگ ةل
  وثةك تةكةگول ةو تؤ ل منةئ رديةد
  
  
  )١(ويار ةك
   ويارثكيةك ويار، خاسةك ويارثيةك
   يارثكي بةجةع لوول ذ و لثو ئاص زولفةت دم
  صؤةم ةصؤ بة، م چينةد مةوشةنةو
  ذؤةجنةر منيشة، ئ شادبوون پثي صكانةخ
  ةآلنييةردةويار، ئةك ويارثيةك
  ةموكريانيي و مل ، شل د بارثكةق يةوزةس
  ةخؤ بؤكانيي يناسمةد ةد باريكةو قةئ
  گوص ةدا ل مةجنةپ چينةد مةوشةنةو
  دص ةب ميةگةق كرد نةش وگارمةش
   خؤمي يةويارةويار كة، ك يويارثةك
   چؤمي يةنثرة، ك شاخان زايةر ةب
   رؤمي سوصتاين من ر دصيةبةل

  ةك دص نيام خثر، يانةجوابث ب يان
  ةك يدامةو ش زياتر شثت ةمةل سةب
  ةتاي صؤ تايةم چينةد مةوشةنةو
  ةهنايةت ةيار ب ريبةغ مةكةدص
  ةوةبينم تةن مبرم ترسمةد
  ةوةر بنثمةس رگيةمةجوان ةب
  
  
  

 ناصةشكثنة /  ٢٠٨

  )٢(ويار ةك
   خؤمي يةويارةويار كةك يةويار هةك
   چؤمي يةنثرةك شاخان زايةر ةب
   رؤمي سوصتاين زؤر جواين من ر دصيةب ةل
  ةي آلينةردةويار ئةك يةويار هةك
  ةي موكرياين يةو يةئ د باريكةق يةوزةس
  صؤةم ةصؤ بةم چينةد مةوشةنةو

  ذؤةجنةر منيشةشاد بوو ئ دنيا پثي
  ةتاي صؤ تايةم چينةد مةوشةنةو
  ةهنايةت ةيار ب ريبةغ ختث منةو
  ةوةبينم تةن مبرم ترسمةد
  ةوةر بنثمةس  رگيةم ةجوان ةب
  
  
  )٣(ويار ةك
  ةي آلينةردةويار، ئةويارث كةك
  ةي موكرياين و مل شل يةوزةس

  ةك دصنيام خثر، يان ةجوابث ب يان
  ةك يدامةو ش زياتر شثت ةوةل سةب
  ةك المةو م شثخ و داوثن ةستةد سةب
  گوص ةدا ل مةجنةپ چينةد مةوشةنةو
  دص ةب ييمةگةق كرد نةش وگارمةش

  ةداو يةرمانةخ يةو مانگةسث جار ب
  ةداوةن سةك ةب تؤم يليةهثشتا م

  صؤةم ةصؤ بة، م چينةد مةوشةنةو
  ذؤةجنةر منيشةئ شاد بوون پثي صكانةخ

  تؤ ةبدا ب من يةد دي خودا جارثكي
   مةغ ةل يةك رقمةصناگرث غةخودا ه

   مةك زؤر و يان يان ةيةبد يلمةم
  ةخوداو الي ةب مةكةد ييةگل



  ٢٠٩/ ناصةشكثنة

  ةكراو بؤ من تةينةم يةروازةد
  ةتؤراو من ةل كمةگوص ةسوور مةكةگوص
   ويارثكيةك ويار خاسةويارث و كةك
   يارثكي بةجةع لوول ذ و زولفةت مةد
  
  

  )١( مثر گؤآلن ةچنةد كيژان
   مثر گؤآلن ةچنةد كيژان

  ةمثرگين يةو يةئ
   آلآلنةه چننةد عام ةب

  تكثةد يةو هاني ةق لةعار
  خوار ةدثن ةگيان

   خاآلن ةورد نةكةذ دةت
   مةك ماچت ةكيژث بثني

   آلآلنةد ستؤيةباص بةو يةه
  خومار و نثرگيز چاوي
   بيبينم ةناي بؤچي

   صناگرمةه باآلي ةل سةد
   شريينم درچث گياين

   مثر گؤآلن ةچنةد كيژان
  ةمثر گين يةو يةئ

  ةبيزاي چننةتثكذا د
  تكثةد يةنيةو هةق لةرةع
  خوار ةدثن يةد يةد
  ةياليةل خاصي ذ بوونةت
  ةديو مةو كچةتا ئةوةل
  ةبري نايةو سمةك تةق

   مثر گوآلن ةچنةد كيژان
  ةمثر گين يةو يةئ

  ةوشةنةو چننةتثكرا د

 ناصةشكثنة /  ٢١٠

  تكثةد و كؤصميةق لةعار
  خوار ةدثن يةد يةد
  ةكوش يةپاني نةكةذ دةت
  ةسترةم دايكت ةيال لةل

  ةوشةح ركيةد ةرةو بؤم
   ر شاخيةس ةچنةد كيژان

   نثو شاخان يةو يةئ
   رثواسان چننةتثكذا د

  كردةزاهري د ياينةب
   بؤ الم گيان هات

   ناسانةن مانةخاص و م
  بث باآلت شيةپيشك ةب
   سناسان موو مؤلكيةه يةئ

   مثر گوآلن ةچنةد كيژان
  ةمثر گين يةو يةئ

  نثرثةك چننةتثكذا د
  تكثةد يةنيةهو ةق لةرةع

  خوار ةدثن تك تك
  مثرث خاصي نةكةذ دةت

   يال بوومةل چاوي عاشقي
  خثرث ةب تا ماوم من
  
  

  )٢( مثر گؤآلن ةچنةد كيژان
   رثواسان ةچنةد كيژان

   صآل كوثستانانانةو
  ةوشةنةو چننةتثكذا د

  تكثةد يةنيةو هةق لةعار
  خوار ةدثن تك تك
  ةوشةك يةپاني نةكةذدةت



  ٢١١/ ناصةشكثنة

  بثةن تةمحةز باري ةب
   مامةن بؤت خؤ من

  ةوشةركث حةد ةرةو بؤم
  خومارو نثرگيز چاوي
  ؟ بيبينمةناي بؤچي
   مةبك ماشايةدص ت ةپذ ب

   شريينم ربچث گياينةد
   بينمةن رگتةم يبةيا ذ مانةئ

   كوثستانان ةچنةد كيژان
   صآل نثو شاخيةو
   ذثواسي نةكةد عام ةب
  بث باآلت رديةر گةس ةب
   مامةن رث بؤتةئ

   بصباسي دانگ شةش تام
   جوانث گيان خؤمت خزمي
   و نامناسي بث لوتفي بؤچ

   مثرگؤآلن ةچنةد كيژان
  ةصآل مثرگينةو

   وشانةنةو چننةتثكذا د
  تكثةد يةنيةه ةق لةعار
  خوار ة، دثت تك تك
   وشانةك يةپاني نةكةذ دةت

   مةك ماچت ةكيژث بثن
   مووسم با ذاتةد
   پث خؤشان ستؤيةباص بةو

   ر گؤآلنمث ةچنةد كيژان
  ةگينمثر يةو يةئ

  نثرثةك چننةتثكذا د
  تكثةد يةنيةهةق لةرةع

  خوار ةدثن تك تك
  مثرث خاصي نةكةذدةت

 ناصةشكثنة /  ٢١٢

  ،ةوةهات جيبةن صثنةد
  .... من صآل ياريةو
  خثرث ةب بصثن عام ةب

   مثر گؤآلن ةچنةد كيژان
  ةمثرگين يةو يةئ

   آلآلنةه چننةتثكذا د
  تكثةد يةنيةه ةق لةعار
  خوار ةدثن تك تك
   خاآلن ةورد نةك ةذدةت

   مةك ماچت ةكيژث بثن
   موسم جار جار ذات

   آلآلنةد ستؤيةباص بةو
  
  

   منيةز كوردستان كثژي
  الجانث يةينانةسبح
   مثرگان ريةب يةئثوار
   يةصدةمشاصث هةو ذةچادر

   ندانةسامذ كوثستاين ةل
  ئازيز دانيشث ياري
   ندانةو ب ستةصبةه بصثي بؤي
   مب دانتةر گةس بصثي پثي
   فنجان ةوث نةد مةقاو ةن

  ةرة، گوص وةرةو ئاي
   منيةز كوردستان كيژي

   رهاد و تؤ شريينةف من
  شثوث بابانت ريةد
   بث تؤ ژينةب ةتةمحةز
  كثوث»  سثذيت«ر ةس ةل
  ر بارانثةب ةل ذبوومةت



  ٢١٣/ ناصةشكثنة

   مرمةد تةگرجيةر ئةبةل من
  سانث گرنةد يةنيةه ةل

  دامث ولتةق ةناسكؤص
  انثكو رتتةبلث ش پثم سةب

***  
   است با حور خوش بهشت گويند كسان

   است انگور خوش آب هك گويم مي من
  
  

  )١( رؤ جواينةم ةكيژ
   يةد ةبذاو رگمةج تةكةلوتفي بث ةل
   يةد ةالو مةب ةركة، ب) مردم( يد تؤ شاصتةس

   يةد ةالو مةب ةركةب تؤ خودا، گيامن توويب
   آلينردةب ةند لة، چ رلكاينةس ، سثوي ذؤ جواينةكيژث م

   يةد مةخ ةل يةك رقمة، جوانث غةردارةخودا ب چ
   يةد مةك زؤر و يان يان)  مردم(، ةيةبد يلمةم
   يةوث دةد چيم ةبزان يةو يةوث ئةخ ةل ةصسةه
   يةوث دةد ر دوو ماچمةمسةئ ردتةز ردينةگةل

   خاين نةسةح باخي رلكاينةس سثوي ذؤ جواينةكيژث م
  
  

  )٢( رؤ جواينةم ةكيژ
   خوصقاوي ستةربةس يةكةكورد ةكيژ
   ، ماويةگريؤد ردوونةگ داوي ةب

  ؟ وا ژاكاوي بؤچ ناصثي تو خودا پثم
   كوردستاين گوصي  ذؤ جواينةكيژث م
   بثستاين ماميةن  كوثستاين ةل ئاسكي

   ئاسكي صثيةردةه يةكةكورد ةكيژ
   و باسكي ةر باسكةس يةزيزةگ صثيةد
   ذو ناسكيةند تة، چ خؤشي بؤن ةندةچ
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   وا داماوي بؤچ ةكةوردك ةكيژ
   تؤذ گرياوي ةب ويةك صثيةر دةه

   ناويةخ ردنة، گ جوان ةپاو پاموور
  
  

   خوثناوي گوصي
  شثعري گؤران

  نيگاكاص پرشنگي  لثو ئاصي قژكاصي
  ئاص ختثكةن رگؤناتةس  يةكةكورد ةكچ يةئ

  كچ لة رثي جوانيتا جوانيتا رثي ةل كچ
  كانيتا نثو نيگاي  و چؤي هات رثي ةل كچ

  پكثةرد چةز پكثةئاص چ : رمةبث بؤ سةگوص ن
  ذكثةصپةبؤ ه مةناي ندةماوةبؤ ز ناچم
  ةرئاوةو بةپاشا ل ماصي
  ةداو يةورةد دومشن خثصي

  ةلث گرياو ، رثگام ذؤمةئ
  ةتؤراو لثم ، يارم ناذؤم
  وةشةمانگ يةتريف رووين كيةكاني

  وةباز و ك يةگرث چريكةبث د يارم جثژواين
  
  
  ةردانةرد و گةگ
  ةوةددان ةب مب متةد فيداي ةب
  ةوةدووكان ةب ةفةدةس صثيةد
  ةردانةردو گةردو گةگ يةئ
  ةقوربان ژينةج بينم تةد
  ةزستان يةچل بينم تة، ن يةه

  ةوگؤيان گفت سةفةق ةو لةدوو ك
  ةو تؤ يان من بذين يلةم مايةت
  ةردوةردو گةردو گةگ يةه



  ٢١٥/ ناصةشكثنة

  ةوةبا بذؤين ةخؤش رمثنةگ
  ةوةبذن يةكارخان سنگت

   پؤتني تةكةوشةك ماسيةد سكرا
   لث بذين شثوث هثزت باوانت

   زاصيةغ مةه ژاصيةك مةه
   و نؤص و لثو ئاصي رمةن

   كاصي چاوي يةسيل ةب كوشتوومي
   منداصي ذث ساحيبةگ لثم گوت پثم

  
  
   ةردةو گ ةردةگ

   جواين من ملي ةب جواين
   و ماين صآل خانةين ةب
   من ياري ةب تةبارةس
   بث سلثماين دانةئاو
  كوژثةد من يةردةو دةئ

   مثرداين يةگول ژين
  ةردةگ و ماصم ةردةگ يةئ
  ةردةز يةآلصةه ردنةگ
  ةردانةردو مةم ةرةوةد
   ةردةب يةگبابةو سةل ستةد
  قاصةليمؤو پرت مكتةم

  تاصةبؤ تؤ بوو ب دينم
  بيلال كردووم خؤشتةن

  كوذو كاص نةكةد مةلؤم
   آل جواينةينةب جواين

   رزاينةمليؤنث ه ةب
  ةرداوةب من ةل ورتئا
   رداينةد وتةح رماينةد
  ةردةگ و ماصم ةردةگ يةئ

 ناصةشكثنة /  ٢١٦

  ةسوور يةآلصةه ردنةگ
  ةبلوور صثيةد دتةق

   بووم و باآلي ژنةب عاشقي
  ةكافوور صثيةد ةي سپي

  ةواي صثمةد ر چؤنثكةه
  ةدايةصوةه بؤي مةو دصةئ

  قورعانث ةب خؤمةسوثند د
  ةتثداي بؤ من ةو ژنةئ
   ذالينةت بازي صثيةد
   الينةرمةگ روثشكي ةك

   باين يةگةيا بار بازي
  بث يارم ئاگاداري

   سلثماين ةد لةمحةئ كاك
  
  
  )١(رث ةوهةگ
  رثةوهةگ گيان ريةوهةگ
  رثةمسةئ يةد باريكةق

  رثةد ةروو، وا دثت ةخاص ل
  لثكرد دوو ماچم داواي

  رثةب بوو، ئابذووم ريكةخ
  ةكةي وملانةص يار قةگةل
  رثةمتةكانث ق ةهار بچينةب
  ةخوداي ماصم ةاوار به
  ؟ةناي بؤچ ةداو ويلةق

  !!ةغدايةب ةةد يةسبح
  ، بؤ تؤ دارمةردةو د خؤشةن

  صآلة، وةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ةناي نگمةو ساد نگةد

  صآلة، وةلؤم نةمكةم ةخزمين



  ٢١٧/ ناصةشكثنة

  ةچراي يةوثن يةشوعل
  رثةوهةر، گةوهةر، گةوهةگ
  رثةد ة، دثتةعيشو ةب

  صآلةلثكرد،و دوو ماچم داواي
  رثةب بوو، ئابذووم نزيك
  صآلة،وةخؤش ردنثتةرگةب قوصكي

  رثةوسةك وزيةح يةوثن
  
  
  )٢(رث ةوهةگ
  ةمةت ةب رمةس ةدامي بثستوون كوو كوثستاينةو
  ةمةك يليةم ق منةرحةد مثنمةيار د ةل عجبةت

  ةمةو لثو و دةئ مةك بدا ماچ مةئيجاز يارم
  رثةوهةگ رث، ماصمةوهةگ

  رثةوسةك وزيةح سينگت
   زمزم ويئا ةخؤشتر ل

  رثةس ةچنةد جاجيةح
  لث كرد دوو ماچم داواي

  !رثةب بوو، ئابذووم ختةو
  ةخاص خاص رمةواسةئ بثستون كوو كوثستاينةو
  كا سكاآلةد دصم ردونةگ تاوي رخيةچ ةل
  ةو چاوكاص شريين خوثن بووم د و باآليةق شقيةع

  ةمايةو ك كارگ ، بثنم نيم» ندةل« كوثستاين خؤمن
  ةياليةل بؤ چاوية، ل مةزك، ساةفايةير و سةس
  ةبري نايةو سمةك تةق ة، جوانةديو مةو ژنةتا، ئةوةل
  رثةوهةگ رث ماصمةوهةگ

  رثةوسةك وزيةح تةسين
  ةستووةب مان ولةص يار قةگ ةل
  رثةمتةق ةكاني ةهار بچينةب

  ةرداوةب من ةل ئاورت

 ناصةشكثنة /  ٢١٨

  رثةمسةئ مژمي خوثنت
   و رثواسان كارگ بثنم ند نيمةل كوثستاين خؤ من
   و باسانةبؤ قس نثنةدامد جار نيمةكارخان من هيچ

   و هاسان سوك يذفثنمةد جوامن دوو چاوي عاشقي
  
  

  )١( ةالد
   و پثكي و ذثك جوان ژينةب

   ختثكيةر تةسةل نثمةدايد
   بذوا تاوثكي صمةناي
   چاوثكي مة، نادةو شارةب

  بث من ميواين يبة، يا ذةبث، الد من ميواين
  ةئثم بؤ ماصي، ة، تو خودا الدةالد ةالد

  ةزمثةو خةو گوص و گوارة، ئةتؤ جوان ةر لة، هةجوان
   و ناسك رمةو ن جوان ژينةب

   ئاسك يةوين ةو چؤ، ب هات
   ، قؤص و باسك بازن ةپذ، ل
   سكةك كراس يةشل پشتثن

   رزيةب و باآلي جوان ي» ژنةب«
   رزيةو تةو شثو و چوون هات

   زيةو ك بسك ئاآلن ملي ةل
   سيةو دةصقةئ ردنةرو گةس
  دو باآلةو ق جوان ژينةب

  ةخاص ةو چوث، پذ وورد هات
   ةئاص ، لثويةجوان چاوي

  ةقاصةپرت يةوثن مكيةم
   رميةو ن و ناسك جوان ژينةب

   رميةگ و خوثين شةر چاوي
   رميةياو شةو ح و چوون هات

   رميةجگ نديةب كوردي ةب



  ٢١٩/ ناصةشكثنة

  )٢( ةالد
   و دارستان ةالدث و بان كيژي يةئ
   و گاصوان ةمازووساصث  تؤم سيبةك
  ...ةالد ئؤف ةرث الدةئ
  ةمشينةند پةرووب ةالد ةالد يةه
  ةشريين هاوار خوثنت يةئ
  نگوذةم حاصيةم الدثي كيژي يةئ

  ر بذةجگ شؤخي ماومةبؤ تؤ ن
   شاروثران حماصي يةكةكورد ةكيژ

   گريان ةتؤ چاو ب بينم تةد بؤچي
  ةگزادةب حماصي يةكةكورد ةكچ
  ةالد ندتةرووب بؤ تؤ مردووم من
   داماوي بؤچي ةكةكورد ةكيژ
   ماوي ةگريؤد ردوونةگ داوي ةب

   دثبؤكري حماصي يةكةكورد ةكيژ
   گريةتؤ د بؤچي داماوي بؤچي
   شامايت وريةد يةكةكورد ةكيژ
   بايتةن صثيةند شريينتر دةق ةل

   شيةمام حماصي يةكةكورد ةكيژ
   خؤشي بؤن ةهثند بصث بؤچ تؤخودا پثم

  
  
  )١( نستاةد ةب ةالل

   ناومة، هثزو ه تؤي من بايب يةكةباوان
   گؤذاوم نگةذ ة، ل تؤ بذام ةل من يةو ذؤژةل

   نگاومةبوو ه ، شل بوويةجث ژوانث ن ةل هامت
   ستاومةق وةمؤل ة، چاو ب وتوومةك ةخانةستةخ ةل

  ةوةخوثن ةپذ ل دصيكي ةيال بةبؤ ل نووسمةز دةكاغ
  ةوةدثن انچيكؤيست صثنةوا،دةح ةدث ل قورينگان يةچريك
   و داماوي شؤخ كةزير بايب يةكةباوان
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   گؤذاوي نگةذ ةل ردية، ز وثرامن ماصي بؤچي
   جثماوي ةب لة، گةكوردستاني يةكيژؤص

   ماص سوتاوي ملمةبرا كوژراو ب
   ستانةدةب ة، اللةذيز ةب گرت تيانةو داوةش
   كوردستاين ية، كيژؤص ميزيةو ت و شؤخ ند ذثكةچ
  
  
  )٢( ستانةد ةب ةالل

  جوانث مردم بؤت تؤي من بايب يةكةباوان
  كوانث؟ تةكةيلة، م كوردستان و كيژيةناسكؤص
  بؤكانث ةماص ل ، ناسكةرداوةب من ةل ئاورت

  و بؤتانث ةبث، تاكوو جزير قوربانت ةب ةوةلثر
  ةوةخوثن ةپذ ل دصثكي ةيال، بةبؤ ل نووسمةز دةكاغ

  ةوةدثن كوثستانچي صثنةوا، دةح ةل دثن قورينگان يةچريك
   ستانةدةب ة، اللةريز ةب گرت تيانةو داوةش
   كوردستان ية، كيژؤص ميزيةو ت و شؤخ ند ذثكةچ

   ناومةهثزو ه تؤي من بايب يةكةباوان
   بؤ تؤ سووتاوم ماومةن ةپث بك ذمةباو

   نگاومةبوو ه ، شل بوويةجثژوانث ن ةل هامت
   ستاومةق وةمؤل ة، چاو ب وتوومةك ةريزخانةو مةل

  رةمسةئ مامةن ، بؤت تؤي من بايب يةكةباوان
  رةمبةخودا و پثغ ةب قورعان ةب خؤمةبؤ د سوثندت

  رةدةربةد بووم من تؤ ديسانيش ر باآليةسةل
  رةمسةئ شةر بث مردم رومحت ماومةبؤ تؤ ن

  
  

  النكؤصث النك النك
   سوث ياين ةل ماومةن   دوو لثواين يتاينةق

   شثخاين باغي سثوي  ةرداوةب من ةل ئاوري
   ميواين ةمبةو شؤ دةئ  ندةس دايكي ةل مةئيجاز



  ٢٢١/ ناصةشكثنة

   رزاينةملوثنث ه ةب  مب ئاوثزانت گوت پثم
  ناسكؤصث بؤ تؤ مردم النكؤصث النك النك

  و نؤصث رمةو ن ةباريك رينثةژوور سةو باسكم
  ةپساو دصم ةل نديةب  دوو لثواين يتاينةق

  ةند و خاوةگيا ب زولفي كوردي نرييةپ سينگي
  ةداو لثي مست ةب ةو ژنةئ ةونك مةپةچ يةكةلةك

  خودا حافيز ماصئاوا  يارم ةب نايب گوت پثم
  ةمششاص صثيةد ديةق ةشتاصةر ةو ژنةر ئةب ةل
  ةمساصةو دةب ةداد پثم گيان ر رانتةس ةمةر كةس
  ةبصث منداص ةژثن رام ةكثي پرسي ةر گولةگ
  ةبصث  بث حاص ةشثل مب كرد يةقةجار چ كةر بؤ يةگ
  ةكوردستان رتؤپيةس ةجوان نةچ ةو ژنةر ئةب ةل

  ةرزانةه ملوثنثك ةب  قورعان ةب بؤ خبؤم سوندت
  ةمثردان يةگول ژين ةرداوةب من ةل ئاوري

  ةمانةودةينث ئةتا سب  بني با جووت ةرةو گوت پثم
  
  

  النكؤصث
  ةوانةك ماصي برؤيةئ ةو نؤص و زؤر جوان رمةن

  ةكانةلثيدا، ي بةيار ئاتث كثوي ةل تةگول
  ةدار خورماي ةل النك النكؤصث يةالنكؤصث و

  ةياليةكا بؤ ل النكث درووست ةغدايةب ةستابث، لةو
  ةمايةو س رخة، چ ينةساز ك بؤي يار نانوث بؤچي ةصث لةد
  ةناي وتةخ رچيةبةل بنوو ةبنوو، ذؤص يةد
  ةغدايةب ة، ل مردوويب باب  ردص خذيبةس ةرؤص كةد
  ةزؤر جوان يارم صنيةد ةرادان ةةد ذؤمةد
  ةئثران ةب ةكينيز پاپاغاةرةنثو ق ةل

  ةشار وثران ر تؤپيةس ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةكانةدا ي لثي يبةذ كةد ئاتث كثوي ةل تةگول

  ةو ساتانةئو  و مستةئ جث مبثنث ةب بؤم صكمةب
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  ةيتانةق ةولثوةبؤ ئ  دارمةردةو د خؤش ةن
  نارثةدار ه ةل النك النكؤصث النك النك
  كا بؤ چاوجوانث كث دروستالن تارانث ةستابث لةباو
  جؤالنث ينةسازك با بوويةد النكثدا نانوومةصث لةد
  بؤ جثژوانث ةنگةو درة، ش مردوويب باب  ر دص خذيبةس ةرؤص كةد
  يزانثةد مةموو عالةه كرد رووناك وا رؤژيةئ يةه
  
  
  )١( مةك والنتةالن
  ةماوةچ پشتم يةه پري بووم من ةوةئ
  ةونياةدار ك ةخؤ ل گيمةزند آليةگ

   مةك تةو شان ةشان مةك و النت ةالن
  باخچث دا ةنثو جثدا رؤژ ل ةو لةش
  ةخوداو الي ةب من مةكةد ييةگل
  ةكراو بؤ من بؤچ تةينةم يةروازةد

   مةك تةو شان ةشان مةك و النت ةالن
   بؤكاين ةجوانث ماص ل  ةپاموور

   خودا نيم بديةع يةجومل ةل من بؤچ
   مهانيةر تةمثهن ستةد ةل عاتثكةس
   ژيام يلتةم ةب بوو من يلتةتا مةه

   دصنيام منيشةئ يةه يليةئثستا تؤ بث م
   كردي يلمةم ةب بوو منيش يلتةتا مةه

   مردي بذو وامزاين يليةئثستا تؤ بث م
  
  
  )٢( مةك و النت ةالن
   مةخةل يةك رقمةتؤ غ ةردارةخودا ب چ
   مةك زؤر و يان يان ةيةبد يلمةم

   مةك النت يةو ه ةالن
   مةك شانت  يةو وةشان



  ٢٢٣/ ناصةشكثنة

  نيؤ جثدا ةو لةش
  باخچثدا ةرؤژ ل

   تةداي ةل قمةح خودا بستثين
  ؟ تةساي ةكثشا، كث نيشت ورمةج من
   مةك و النت ةالن

   مةك و شانتةشان
   جواين ةموورةپاب

   بؤكاين ةماص ل
***  

  كث بث باآلي ةب من ننامةمةبث تةجا ئ
  لث بث تؤي يةيار؟ گوص شثو ةب كث بگرم

  صآل بثةئ زريةبا ن من ةمةه يةو ماصةئ
  و دوا بثةرةب تةكةكؤچ رتةش ةب

  ةداو يةرمانةخ يةو مانگةسثجار ب
  ةداوةن سةك ةب تؤم يليةهثشتا م من

  !؟ةتؤراو بؤچي بپرسن تو خودا لثي
  ةشثوةپ حاصم ر مانگث نوث بث منةه

  ةپثو تؤي برؤيةئ يةشثو هيالل چون
  ةپثو دص مةندةچ من ةي صكيةخ يةندةفرز

  
  
  )١(گوص  ةسوور الي يال

  ةكوثستان نزصمةم يةو يةو ةدوور مةرثگاك
  ةميوان لثم مةخ گيان ر دادث ئامنيةس ةو بةش
  ةردانةرگةدص س گيان تؤ ئامني باآلي سوثي ةل

  ؟ راژثنم چؤنت الي گوص الي ةسوور الي الي
   بثنم مةجنةر پةس ةبد مةئيجاز

   فرؤشمةد مةخ كذث منةد مةخ صكيةخ
   جؤشم ةكوص و ل ةر، لةوماةس كةر وةه

   رامؤشمةف دثت ماچثك ةيةمبد

 ناصةشكثنة /  ٢٢٤

  ةوازةذةپ بووم باآلت دووري ةل
  ةندازةزؤر بث ئ كردم مبارتةخ
  ةباز كةو چاوي بووم ئامني شقيةع
  ةديار دا، بورجثك نثو سابالخ ةل
  ةبار دصم ةل مةخ ةو بورجةد ئةقةب
  ةسوار مةناسةه باآلت دووري ةل
  ةچارنا ، چارم بووم باآلت شقيةع
   مةخةل يةك رقمة، غةردارةخودا ب چ
   مةك زؤر و يان ، يانةيةبد يلمةم

   مةد ةب گرمةد ، من ر لثوتةس خاصي
  صآلبثةئ زريةن ةمةه يةو ماصةئ
  و دوابثةرة، ب تةكةكؤچ رتةش ةب
  ثزاب ةبا ناذ و خوثش ومةر قةه ةب
  
  

  )٢(گوص  ةسوور الي الي
   رتةمبةك گرم ةد دامثن ةب ستمةد

   رتةنؤك ةمبةد يةگزاد ةچونكث ب
   رتةس بث، سندووقي جيا لوتفتةد

   راژثنم چؤنت الي گوص الي ةسوور الي الي
   بثنم مةجنةر پة، سةبد مةئيجاز
   كثنمةچصةن رات ژثنمةراد وات

   داوثنت گرمةد ةوةستةد ةب ستةد
   پذخوثنت رد كوصميةرگةس ةب مب خؤم
   الوثنت مصكي ةتؤص ةل مةديد
  ةداي يةتاقان الي ص، اليگو ةسوور الي الي
  ةو خودايةئ ذثي ةماچث ل ةيةمبد

  ةدايةگ ةب بوو، دات نان ةوابزان
  
  



  ٢٢٥/ ناصةشكثنة

  )٣( گول ةسوور الي الي
   ژيامن باخي يةكةنيا گوصةت

   گريامن ةچاو ب دووريت ةل ةدامي
   زريامن منةئ ومنيةتؤ شةئ

  ؟ ذاژثنم چؤنت الي گوص، الي ةسوور الي الي
   ثنمكةچصةن ، ذات ذاژثنم چؤنت
   بثنم مةجنةرپة، سةبد مةئيجاز
   باغم ية، باخچؤص يةكةگوص ةسوور

   قاچاغم عليةرو دوذو لةوهةگ
   ماغمةد ةي ين بث لوتفي ةچونك
   رينمةب ، باغي ، گوصزارم گوصم
   شريينم ةهجةنازدار، ل يةكيژؤص
   بتبينم رتةش ة، ب مردن ةب ذازمي

  
  

  ةالي الي
   مةكةجوان ةكؤرپ ، هيواو ئاوامتةرؤص
   مةكة، پشتيوان شريينم يةكؤرپ
   يامتةح گية، ر شانازمي جثگاي ةروص
   بامتةخ ، تيين مةكةژيان هؤي ةرؤص
  ةذثت ةل چاوي ، كوردستان مةك ةشريين ةرؤص

  ةپثت دواذؤژي هيواي نيشتيمان
  بث تة، ناص يةدة، د من كةو تؤش ةرؤص
  بث سكاآلت تؤش كةلةف وريةج ةل

   زدانةي رگايةد ة، ل تؤ پاكي ةچونك ةرؤص
   كوردستان خاكي بامب يةكا، براك با رزگاري

  
  
  
  

 ناصةشكثنة /  ٢٢٦

  ةاليلؤن
  ر خيابانثةس ةرنةكوثستانث و روثشيةكاد
  تارانث ريةفتةد ةل نووسيوم مشوليانةم ةب
  ةاليلؤن بامب ةاليلؤن يةو يةئ

  ةريرةح يةكةاليلؤن ةاليلؤن ئاي ةاليلؤن
  ةزجنري برينداري ةتةل تةل موويةه رگمةج

  ةتكاي ةبچن كوثستانث بؤ من يروثشةكاد
  ةياليةل بايب سةد ةل مةبك چي هاوار و داد من

  ةهانةو ب صپةپ يتةسيةكوثستانث ب روثشيةكا د
  ةبانةد برينداري ةتةل تةل موويةه رگمةج
  
  
  )١( مةكةبؤ د تةالي ةالي
  ةدصدار ژينةشادوبيلال ج وثكيةش
  ةدصدار ژينةهاوار ج يةئ
  ةرارةقدص بث  نگث يار دث بؤ المةك

  ةو نازدار ، ناسك مردووم بؤي
   مةكةبؤ د تةاليةالي
  ةوةو بتباتةخ صكمةب
   مكؤآلنت ةنثوم ةمةخ ستةد

  ةوةالت ةب تاكوو رؤژ من
  ةوةپات ةو بةش با خذخاص مب

  ةرةفةس و بيلال مانگي خؤش وثكيةش
  ةرةفةس هاوار مانگي يةئ

  ةرةمسةئ شة، خؤ ذةو، جوان نؤجوان يارم
  ةرةوهةگ مكةوث مةد خؤشم
   نساران ويةك مردم بؤت

  يدةس دوعاي ةن ةال گيانةم يةنوشتةن
   يشتةگةن ردمةد ةگيان فرياي ةب هيچي
  ةوةزام ةو ستةد كث بچم بؤ الي



  ٢٢٧/ ناصةشكثنة

  ةوةالم ةو بةكا ش رمامنةكث د
   زاينةد داينث تؤ داينث چؤين

   ر بؤكاينةمسةئ صگرتةه يةكةگؤز
   ر شانةس ةينثتةد ةگؤز ةب مةخؤزگ

   مالنةل سةد بنةد ر گيانةمسةص ئةگةل
  ةوةرزةب ةماص ب يوانساريةيا ه

  ةوةرزةل مةدةمبرث ب دكارمانةب
  ةينث بارانةگبري سبحةئثوارث ت

  ةيار ةب نزيك وارمةه ةپاييز
   بارث بارانة، د كوثستان ةل لعانةع
   ناسكو نازداران گؤناي ةيدا لةد

   يزاينةد ر چونةداينث تؤ داييث ه
   كاين زينيا ةب صگرتةه يةكةگؤز

   جواين ةزثد صآل تؤشةينةينو بةب
   باينةن يةستةيزانث، دةدنيا د

   جاران جاري كةتو خودا و بث بؤ الم ةستةه
   ياران يةديد ةتو خودا ب دوژمن كوثي ةب
  
  
  )٢( مةكةبؤ د تةالي ةالي
  الموصآل بثةبيلال ك باين ةل ستمةد

  الموصآل بثةك مةكةنازدار
  خودا بثر ةگةخودا م ةتؤ زياتر ب ةل
  ر خودا بثةگةهاوار م يةئ

***  
   مةكةبؤ د تةالي ةالي
  ةوةو بتباتةخ صكمةب
   مكؤآلنتةنثو م ةمةخ ستةد
  ةوةالت ةب تاكوو رؤژ منةه

  ةوةپات ةو بةش خرخاص مب يان

 ناصةشكثنة /  ٢٢٨

   داوان ةل تةكؤرپ بةگرث يا رةن نةسةح شثخ
   داوان ةل تةصآل كؤرپةصآل ئةئ
   باوان ةبثي بؤم ةصكةب ژينةبثو ةب
   باوان ةبثي بؤم يبةاري

   خودانيم بديةجوانث ع يةجومل ةل من بؤچ
   خودا نيم بديةهاوار ع يةئ
   هانيمةر تةمثحن سيتةد ةعاتث لةس
   هانيمةر تةهاوار مثحن يةئ
  ةخوداو الي ةصآل بةو مةكةد ييةگل
  ةخوداو الي ةب ةميشةه
  ةكراو بؤ من بؤچي تةينةم يةروازةد
  ةكراو هاوار بؤ من يةئ
  
  
  )١(ركث لؤ
  لؤركث خاتوونثم  پذ كرد يةذةدانا ج يةگؤز

  لؤركث يةو يةو  خذ كرد مكيةماص مةش باي ةب
  لؤركث خاتوونثم    مذكرد مينةگثذا ئ چاوي

  دايكث يةتاقان    ...لؤركث و لؤركث و 
  نكثةد ناريةه   ةبثن خؤت رووي دثنم ممةد

  شكثةد ستنوثژيةد     مةبك ماچي خؤ ناوثرم
  لؤركث يةو يةئ  دانا يةذةپذ كرد ج  يةگؤز

  لؤركث يةو يةئ    ةو شان هثنا جام ريةد
  لؤركث يةو يةئ     تنةبث غاي ةشةذ چاوي

  لؤركث يةو يةئ      تكثةلث د يةكل
  خاتوونث لؤركث  رووبار بؤ گوثي صگرتةه يةگؤز
  هاوار لؤركث يةئ  دارةزةم شؤخي كوشت مينةئ

  هاوار لؤركث يةئ  والرةجنةل ةذوا بةد ةهثند
  هاوار لؤركث يةئ   ر چؤميةبؤ س صگرتةه يةگؤز

  هاوار لؤركث يةئ   خؤمي تؤ ياري گوت خؤ پثم



  ٢٢٩/ ناصةشكثنة

  هاوار لؤركث يةئ     رمؤينةئ ةجووب ةب مبةد
  لؤركث يةو يةو يةئ  ر بريثةبؤ س صگرتةه يةگؤز

  لؤركث مردم بؤي  گوص لريث چييت كراسي ةب
  لؤركث يةو يةو يةئ    زجنريث ةبةلثنا و بؤي
  لؤركث يةو يةو يةئ  گرث نثچريثةباز، د يةوثن
  لؤركث يةو يةو يةئ  قوذ گريثةب كوو، ماصتةد

  هاوار لؤركث يةئ  ةكرد راي يةن صگرتةه يةگؤز
  هاوار لؤركث يةئ    ةخوداي تؤ بيپارثزي

  هاوار لؤركث يةئ    ةنايةو پةل مةك با ماچي
  هاوار لؤركث يةئ   ة، بيلال، بثهاوتايةجوان
  كثهاوار لؤر يةئ  ةر دثوةبؤ ب صگرتةه يةگؤز

  هاوار لؤركث يةئ  ةرمثوةه مكيةجووتث م ةب
  هاوار لؤركث يةئ    ةجثوةص خةباخ ةبا بچم

  
  

  )٢(لؤركث 
  خاتونث لؤركث  لؤركث و لؤركث و لؤركث و لؤركث

  دايكث يةتاقان       كلي ةو چاو ب و مل شل
  خاتونث لؤركث    دانا يةذةج صگرتةه يةگؤز

  خاتونث لؤركث      ةو شان هثنا جام ريةد
  خاتونث لؤركث     پذ كرد يةذةج صگرتةه يةگؤز

  خاتونث لؤركث    خذ كرد مكيةماص مةش باي ةب
  ناسكث مردم بؤت    وثةش سوور و ئاوي يةگؤز

  ثسكةرؤ تةمةد      وث ةك خاآلنت ةو ممةد
  ذؤ ناسكثةم يةه    ةسارد ئاوي سووري يةگؤز
  خاتونث لؤركث      ةچارد مانگي تثكردم بؤي
  ونث لؤركثخات    رووبار بؤگوثي صگرتةه يةگؤز
  لؤركث مردم بؤي    و نازدار كرد ناسك فسوينةئ
  
  

 ناصةشكثنة /  ٢٣٠

  ذثةمةبان ر بثريةبةل
  ةي توركي: ئاواز

  ةرزايةنثو ز ر بثريةبةل
  ةمايةنثو ك كارگي سينگيان

  ةتؤم مية، غةي ين خؤم ميةغ
  ةذؤمةجنة، ر مبارمةغ
  ةذؤمةتؤ، سثب دووري ةل

  جـوانث مايــرؤ ةكشكـ
  ذثةمةبان ر بثريةبةل

  ذثةبؤ الپ ؤنذةد شل شل
  ةتؤم ميةغ ةي ين خؤم ميةغ
  ةذؤمةجنة، ر مبارمةغ
  خؤةمث مةتيو غةصث هةئ
  ةتؤم و هي ةديو ومنةخ

  پؤلث جوانث مايرؤ
  
  
  دا پثي ةل
   نامب ةي صث بؤ دواييةد    دا پثي ةل يةدا و پثي ةل
   نامب ةي صث بؤ دواييةد    پثيدا ةل پثيدا رؤيي ةل
   و بامبة، داي نةدةد لثم    ةب ردارمةب ستةصث دةد

   مةخ مباريةع ةب ةدص بوو     مةزؤرو ك ةرةو بؤ الم
   مةتؤ شةئ ةروانةپ من

   مةچ مةچ كراسي ةداهاتوو     كذمةد خؤم بؤتوراين
   دي كومث ةل ، بولبول يرانةس   دي كومث ةل يةه دي كومث ةل
   وث ديةيار بؤ ذابورد ش     باين ةدث ل ستثكمةه

  تؤ ناوث بث ةب دنيام    سثآلوث گوصي كوصمت
  خؤشناوث الي ةل هاتووم   گيان ، توران ماندوو مردووم

  هباوث شمةباو ةل خؤت    ةك تةعنةل ةيتانث بةش
  ناوث بث تورامن ةب من    نثةموو بدةه شتمةهةب



  ٢٣١/ ناصةشكثنة

   نديةيوةپ گوصي تةكوصم     نديةذ ماصم  نديةذ يةو
   نديةندو مةذةداميث ب    لث كرد ماچثكم داواي
   نديةدص م ، وا لثمةبؤي    كرد ماچم داواي توران

   باذي يان ويةكةخاس     يانا مشقاذي يباز
   بازاذي ةل كابراي كةو     ر تؤ، مبكوژنةسةبا ل

   توجاذي ةبثچوو صثيةد    ةستؤكةد ستمةد توران
  ةسآلو مةلث بك چؤين    ةالو ةو زثدةنتيكةع

  ةسوتاو مةكةدص توران    ةلؤم نةمكةم ةخزمين
      ةتؤراو من ةل توران

  دوو ةدوو ب دانيشني يةك    ةتةل تةل موويةه رگمةج
  هوصوو كةو ةخذ مكتةم    ذوو ةو خاص ل تةگةصةك

      ربووةتث ب ئاورم دووري
  بوو خراپ بابت ماصي    ةبنثر ثيكةنام توران
  چاو كةصةب توران مردم بؤت  مياندواو يةكارخان سينگ

  بوو شثواو بابت ماصي   پثش ةهات قوربان ژينةج
  خاو و زولف باريك دةق    ةستؤكةد ستمةد صثمةد
  
  
  ةرزانةل
   باخي ةل بووي شني ةرحيان كةروةه

   سابآلخي مةمري ماميةخؤ تؤ ن
  ةرزانةبرا لة، دةرزانةل يةو يةئ
  لث دثنث رزمة، ل كانت ةرزانةل
  ربثنثةد رگمةج چاوان ةب ةي سيتةق
  ةشثوةپ ر مانگث نوث بوو حاصمةه

  ةپثو تؤي برؤيةئ يةشثو چوون هيالل
  ةو لثوةئ مةك اچم ةبد مةئيجاز
   رماصتةب رثگاي ذثيةچاو چاوم

   وث خاصتةركةناكاو د ةصكوو لةب
  ةرمةن ريريةح رتةس ستماصيةد

 ناصةشكثنة /  ٢٣٢

  ةرمةش الم ةل سةزلث كرد، بةح مةندةوةئ
  ةوازةرةپ بووم باآلت دووري ةل
  ةندازةزؤر بث ئ كردووم مبارتةخ
  ةجازةبث م ژن مةپث ناك قاتةب
  
  
  )١(ر ةنگةل

  وثةك ندووكيةد كوصمت    وثةش يةستثرةئ چاوت
  وثةلث بك ومانةخ جووت ةب     رينةس ةب ةبؤ بك باسكتم

  وثةك پثشتةو رگمةم    ناةمةت مةكةخودا د ةل
  وثةد زؤر خؤش كاممانت   مثرت يةكةگول ةو ل من ةل
  رةقةبرؤ سةچاو بازو ئ    رةنگةل ةب يةو يةئ
  رةس ةبثت ئيزرائيلم     صناگرمةه باآلت ةل ستةد

   ليلةنابث بث د رازي     ئيلئثزرا رمةس ةبثت
   مبيلةز يديةس شاصي ةب   قورعان ةب مةدةد سوثندي

   ديل ةب ةمگرةم باوامن     وامنةهثشتا ج صثمةد
   تاآلن ةب بردووم دينت     ماآلن يةستثرةئ چاوت

   و خاآلن تةخ يبةساح    ةستؤكةد ستمةد ةرةوةد
   منداآلن دايكي كوشتومي    ةرداوةب من ةل ئاوري

   تاآلن ةب بردووم ديين    ةئرياد ةن ةيبةع ةن
   ر سوصتاينةس ةصدث لةه    رؤژث يةستثرةئ چاوت
   ميواين ويسيتةخؤش     ةد ريةژوور سةو باسكم

   يبا بؤكاينةناسكث د     مرمةد ةو گوزةر ئةب ةل
   ميواين ويسيتةخؤش    ةر داوةب من ةل ئاورت
   ياينةب ريةصدث بةه    رؤژث ةستثرةئ چاوت
   كوذاين دايكي كوشتمي    ةر داوةب من ةل ئاورت

   زرياين يةسؤز كوشتمي    ةكةلثو رگامةد ةرةوةد
  
  
  



  ٢٣٣/ ناصةشكثنة

  )٢(ر ةنگةل
  ةسآلو مةلث بك چؤين    ةالو ةو زيد ةنتيكةع

  ةند و خاوةگياب زولفت     كوردي نرييةپ سينگي
  ةلثداو مست ةلثو ئاص ب    ةكون پمةچ يةكةلةك
  خودا حافيز ماصئاوا     يارم ةب ر نايبةگةئ
  رةقةبرؤ سةچاو باز و ئ    رةنگةل ةب ةنگةل ةب يةه
  رةس ةبثت ئيزائيلم     صناگرمةه باآلت ةل سةد
   ردانةرگةس ةبوو بؤت مةو دصةئ     چاو جوان ماصم ةل ردتةد

   بؤكان يةمنر ماميةح     فرؤشمةد بث بؤت من هي
   ملانةئ ةمريكا و لةئ ةل    ةكراوةن هثشتا دروست

   ملانةئ ةل بؤ هات پاكي    ةئاسن ردوويةدار و پ
   تاران ةل راهات عام ةب     كيةي كيةيةلةمةع

   گيان چاو جوان بؤ تؤ مردم    ةرداوةب من ةل ئاورت
   كانةجل بؤ جثگاي ةل    ةخان ةتاق تاق و خان

   ئامسان ةچثتةد ئاوي    ةي رزيةئ ةل يةفوار
   لوانةئ ماسي ةداي تثي    ةنگةنگاورةر يةكةوزةح
   ينساننوثنث ئةدا د تثي    ةذةذمةم رديةب خيتةت

   گيان) نادر( ةئاغا چكؤص   گيان كردن دروست ةب ةداوي
   وانةپال مةرؤست يةكةكوذ     يةماسةو حةب ةكردووي
   و بابان ةداي يةتاقان    ستثنثةن مين ةخودا ل
   صثينةدةد خوثن رگمةج    صثنثةن الي ةل هامت
  نامدوثنث ةزيز لثم     لثو ئاصم يدايةو ش شثت

  رثنثةبثتوو دوو س يةك  ةستؤكةد ستمةد صثمةد يةه
   خوثينةد ئامسان ةل پاك    لثو ئاصث ر باآليةس ةل

   ليلةد ةنابث ب رازي     ئيزرائيل رمةس ةبثت
   مبيلةز يديةس شاصي ةب   قورعان ةب مةدةد سوثندي

  ةرزانةملوثنث ه ةب    ةجوان ةو زثد ةنتيكةع
  ةمانةحرةم ةو ب دزي ةب    ةستؤكةد ستمةسكث دةت
  ةبؤكان ةوا ل ماصيان    كابرا چاوي كوثري ةب
  ةمانةو دةو ئةموو شةه    ماچث ةيةمبد صثمةد يةه

 ناصةشكثنة /  ٢٣٤

  ةدنياي رووي ةل مريةن    ةبيزاي چصي كةو ژينةب
  ةبري نايةو سمةك تةق    ةديو مةو ژنةتا ئةو ةل

  ةودايةودا هةه زولفي    ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ةداي ةص گولةباغ ةل يةو    كوژثةد منةئ رديةو دةئ

  ةدايةصوةه دنيا بؤت   مةكةگيان نوويةر دةگةجا ئ
  
  
  )يلثةل يةه(دا  نثو سابآلخةل
  ةديار دا بورجثك نثو سابالخةل
  ةبار دصم ةل مةخ ةو بورجةد ئةقةب
  ةسوار مةناسةيار، ه بث لوتفيةل
  ةبارةب لثوم عيفةردو زةز نگةذ
   باوامن يلية، ل يليةل يليةل يةه

   بث تاوامن ؟ من مكوژيةد بؤچي
  ةدصگري يخاك ةند خؤشةچ سابآلخ

  ةو زجنري كؤت ةو ماصةل ةو كچةئ
  ةوازةذةپ بووم باآلت دووري ةل
  ةندازة، زؤر بث ئ كردووم مبارتةخ
  
  
  دةنگي ساز دث ةرةو سةل

  ةقآلوةش باخي ةچوومةد ساآلن
  ةبذاو لكمةك دووريت ةل مساص خؤ پري بوومةئ
  ةبث باران ةب هارمانةمساص بةئ

  ةياران خوثين سوورمان يةگوآلص
  ساز دث نگيةد يةرةو سةل
  ةمةمزةو ز ةآللةه

  ناز دث خامن يةقريشك
  ةمةو دةئ مةك ماچ

  ةمةر دةس ةل مةد



  ٢٣٥/ ناصةشكثنة

  ةمةر مةس ةل سةد
  ةوةكرد ئاورم الص مب

   تةكةمكةو م ر سنگةسةو لةش
  ةوةكرد رؤژم
   يرانةس ةچوومةهارث دةب ساآلن

   زستان ةلث بوو ب هارمةمساص بةئ
  ةريز ةب ةي شايي ةر چوار الوةهةل
  ةئازيز شيين مان ندانةبةنةخ

   كوردستان شاخي ةچوومةد ساآلن
   و بثستان باخ بوو گشت مساص ووشكةئ
   زستان ةلث بوو ب هارمانةمساص بةئ

   ياران هاوار بوو، خوثين ية، ئ سوورم يةگوآلل
  
  
  هث هث  يالةل
   باينةو مثهر شؤخ    جواين ةيال زثدةل

   كوردستاين كيژي
  يالةل صيرچةس ةل  يالةل و گوصي ناسك
  يالةيال لةيال لةل    يالةل دصي ةزؤر ب

   هث هثي هث هث هث
  دص ةكرد ب ماچم من  موسص ةل دي يالمةل

  گوص يةوثن يتةرووم
  يالةل و ماين خان  يالةل و جواين ناسك

  يالةل جواين ةزثد
   نةك چاوان ةل يةكل   نةك بؤ بانگةل يالمةل

   نةتيمار ك ردث منةد
  يالةل ةنو ما خان  يالةل ةجوان ةزثد

  يالةل ةبانةمثهر
   كؤالين گرت فرانةب   محودكاينةر مةس ةل

   زؤر جواين من ياليةل

 ناصةشكثنة /  ٢٣٦

  يالةل ردصيةب ةل  يالةل و گوصي ناسك
  يالةل رچصيةس ةل

   ناسيباي مةن دي مةد   مديبايةر نةبريا ه
   باي دصث خؤم ةب ناسيم

  يالةل ةو مان خان  يالةل ةجوان ةزثد
  يالةل ةبانةمثهر

   نةك چاوان ةل يةكل   نةك ؤ بانگبةل يالمةل
   نةك رمانةد ردث منةد

  يالةل ةو مان خان  يالةل ةجوان چاوي
  يالةل ةجوان ةزثد

  ةكؤآلن گرت فرانةب  ةو زستانةو شةو شةئ
  ةو مان خان يارم

  يالةل ةبان ةن لثم  يالةل ةجوان چاوي
  يالةل ةجوان ةزثد

  
  

  فاةبثو ةزيز لثم
  فاةبث و ةزيز لثم بؤچ
  فاةور و جةج كثشا زؤرم
  فاةباس باخي سنگت
   چاو جوامن ةزيز لثم..ةزيز لثم
  ة، دوورةعلة، لةرةوهةگ
   تابامن ندو روو ماهيةق مةد

   كوردستاين يةكيژؤص
   بريستاينةد ةل ياري

   و بثستاين گوص و باخ ةل
   هاوژينم ةزيز لثم...ةزيز لثم
  ةدوذ ةعلة، لةرةوهةگ
   روينمةو پ  �و رووماه ةندةق مةد

   مةكةيار ةزيز بوو لثم



  ٢٣٧/ ناصةشكثنة

   مةكةكار ةفيتن ةو يارةئ
   مةكةنازدار ةو يارةئا ئ
   مةكةييارةع ةو شؤخةئا ئ

   مةكةگوصزار  شثواندي
   شمةماهو ياري ةزيز
   شمةگ تكث فرمثسكيةد
   شمةذةو چار تةگبةن

   مةكةجوان ةيار ةزيز
   مةكةگوصدان شكامن لثي
  ... مةكة، دووكانةداو تثكم

  
  

  )١( اصمژةچاو ك ةزيز لثم
  ةكرثش چييت كراس ةب

  ةكثش ةخستمي كوشتمي
  ر داةب ةل كراسثكي

  ةمثش ذيةپ كةو ةنكةت
   ژاصمةچاو ك ةبوو ةزيز لثم

   خاصم ةب ردنةشؤذ، گ زولف
  بث  يرانتةح ةكابرا ب
  بريندار بريندارم گيان

  ةريرةح يةپارچ كراس ةب
  ةزجنري ةلثناب گؤي

  ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةتري سث ةب ةبريندار دصم
   بؤكاين صگرتةه يةگؤز قاقاين چييت كراس ةب

   نازاين ردمةد ةب بؤچ مب ئاوثزانت گوت پثم
  
  
  

 ناصةشكثنة /  ٢٣٨

  )٢( ژاملةچاو ك ةزيز لثم
  ةيةم جرياين ةو ژنةئ     ةيةمسةل چييت كراس

  ةيةن صثيةد د باريكةق  ةنگةو ش زؤر شؤخ بؤ خؤي
   خاصم ةب ردنةشؤذ و گ زولف     ژاصمةچاو ك ةزيز بوو لثم

  بريندار بريندارم    بث يرانتةح ةب كابرا
  ةمششاص صثيةد ديةق    ةئاص چييت پشتثين

  ةبث حاص بؤي ةل حاصم     ةئرياد ةن ةيبةع ةن
  ةوشةنةو يةوثن ردينةگ    ةشةر چييت پشتثين

  ةوشةح ةرةو و جار بؤمةئ  ةترسةم مثردت يةگول ةل
   ستثينةن منت ةل وسةغ    ناصثنث الي ةل هاتووم
  رمثنثةگ قورينگي ةسوور    ةرداوةب من ةل ئاوري

  صثنثةدةد خوثن ةبؤي    ةتةل تةموو لةه رگمةج
  مثنثةو دةخ ةل برؤتةئ    رؤژث يةستثرةئ چاوت

  ستثنثةن مين ةل يبةر    خودا ةل مةكةنا دةمةت
  ةالد بؤ من ندتةرووب    ةئرياد ةو ن ةيبةع ةن
  ةداد پثم تةو كؤصوانةب    ةمبشثل تةجنانةو پةب
  
  

  ) بستامنةنثو د ياري( ةزيز لثم
   بستامنةنثو د ياري

   كوردستامن يةكيژؤص يةئ
   و بثستامن گوص و باغ

   هاوژينم ةزيز لثم.. ةزيز لثم
  ةدوذ ةعلة، لةرةوهةگ
   روينمةو پ �ند و رووماهةق مةد

   مةكةجوان يةئ مةكةگيان
   مةكةدثوان ةدص ةرؤمحث ب

   مةكةخان ةرووخا ديو
   چاو جوامن ةزيز لثم ةزيز لثم
  ةيةدان كةي ريةوهةگ



  ٢٣٩/ ناصةشكثنة

   تابامن ند و روو ماهيةق مةد
   مةكةيار ةتؤراو لثم
   مةكةكار ةعيشو ةژاصةك

   مةكةمبارةغ ةدص ةرومحث ب
   نينمةناز ةزيز لثم
   روينمةو پ �گوص و ماه يةئ
   وژينمةه تؤي ةرةو يةد

  ةتؤراو و لثم ةزيز لثم
  ةنگاوةر يةباغچ ر سينگيةس

  ةخاو ئاوريشمي زولفي
  
  

  ةينسرةن بامب ماصي
   تثر تثر بگرين ةدانيش     سرينةن بامب ماصي يةئ

   كردين لثكيان ةبثهوود    مبرث كوذيان ماص وثران
   رينةس ةب ةبؤ بك باسكم   ياينةوث تاكوو بةش يةئ
   شريين و خوثن تةگةصةك     دنيام ماصي ةل ردتةد
  ةوةدامةلث ن ئاوذي    ةوةلث پاذام يةندةچ
  ةوةستامةنص ةه ومتةك    ةوةدام لثي يةو ئاوذةئ
  ةوةالمةب لثو ئاص بثت     دارمةردةو د خؤشةن
  ةسرةع ميةو دةب دمي من    ةسرةن بامب ماصي يةد

  ةدرةغ ةكةم ريبمةغ     مب ئاوثزانت گوت پثم
  ةكرةش يةوثن ةب ةشرين    ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ةكرةم ةصآل بةد ماشةس    ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةشريين و خوثين ةجوان    ةسرينةن بامب ماصي

  ةزثذينةكؤلك ميسلي    ةصآل وايةينةو ب ينةب
  ةقين ةب لثم رچيةس ةل    ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةشين ر باصةكؤترث س كةو    ةرداوةب من ةل ئاوري

   ناريةه نكيةد صثيةد     داريةزةزؤر م سرينةن
  

 ناصةشكثنة /  ٢٤٠

  )١( بؤكاين مةمري
   چاوت يةگؤش ةب خؤمةسوثند ئ

   داوت ةومتةو ك سري بوومةئ
   خاوت فيزول دثنم داي خؤم

  ةستةباص ب ، ديلي سريمةئ
   ةستةد ةب قتة، ح مبكوژي
  ةستةيوةپ برؤتةئ جوان چاوت

   ملةل تؤم ، كؤيت سريمةئ
   كلةپذ ل ، توو چاوي تؤيب

   گول پياوي ةب ةوةگؤذ مةم
  ... ئامان مةمري
  ... چاو جوان مةمري
  !مثةمري... بؤكاين مةمري

  
  

  )٢( بؤكاين مةمري
   او الصبمو ماخولي شثت من يةتاك
   بداص مبةع باآلت تاوي ةل يةتاك
   يزامنةد من يةمةو مريةئ
   شامن ةب بؤ بكثشم رديةب

   گيامن ةب ةتةهثشتا من
   چاو جوان مةمري ئامان مةمري
  مثة، مري بؤكاين مةمري
  ةرزةب باآلي يةمةو مريةئ
  ةرزةر تةس يةمامةش مكيةم

  ةرزةف بؤ من ليمؤي جوتثك
  ةجوان چاوي يةمةو مريةئ
  ةو مان و خانةد بصندةق

  ةنثو كوردستانةل ةگوص
  ةرةمسةئ شةذ يةمةو مريةئ



  ٢٤١/ ناصةشكثنة

  ةرةقةس برؤيةباز ئ چاوي
  ةرةوهةگ يةوثن مكيةم جووت

  درثژث ةزيةك يةمةو مريةئ
  و لثژثةرةوراز و سةه ةل

  منثژثةد بؤ خؤي كوشتوومي
  
  
   ستمةم ستمةم

  ةك خثر يا دصنيام ةيا ماچث ب ةگيان
  ةك المةو م خشث و دامثنةستة، د سةب
   چاوي سيتةبؤم ستمة، م ستمةم ستمةم ستمةم

   خاوي زولفي ، كوشتومي لثوي يةردةز كوشتوومي
  ةيانةب ةستةه و مل شل پشتثن

  ةمانةئاخر ز بذينةتا پث دةذؤ هةم
   ويةد چيم ةوث، بزانةخ ةل ةستةذؤ هةم
  وثةد دوو ماچم ذتةت زولفي ةل
   ويچا سيتةبؤ م ستمة، م ستمةم ستمةم ستمةم

   خاوي يةگرجيةئ ، ئامان باريكي ديةق كوشتمي
  ةوةرزةب ةهاوار ماص ب ياصآل يا سوصتان

  ةوةرزةل مةد ةمبرث ب يةكةجمار بابةئ
   چاوي سيتةبؤ م ستمة، م ستمةم ستمةم ستمةم

   خاوي يةگرجيةئ ، كوشتمي زباين شريين ئامان
  
  
  ةرزةلةم
  ةرزةلةكچث م ية، ئةرزةلةرز، مةلةم

  ةرزةدوو ت ، ئاآلي نيشةشانةو كؤشك
  بث ذتةت يةكةدص قوربان ةب مةكةدص
  بث ذتةش كؤچي كردت يةو كؤچةئ
  ةرزةلة، تو خودا مةرزةلةكچث م يةئ

 ناصةشكثنة /  ٢٤٢

  ةرزةدوو ت ، ئاآلي شنيةشانةو كؤشك
  بثصث ميةد ةب نةر كةسةو گصم
  بثصثةردةبرد بؤ ئ تيانةزاكةن
  ةرزةلةرز، تو خودا مةلةكچث م يةئ

  ةرزةدوو ت ، ئاآلي شنيةشانةو كؤشك
  ةرزةف ر بؤ منةه كچ ةورةگ ماچي

  پاچث ميةد ةب نةر كةسةو گصم يةه
  رناچثةد دصم ةل تةزاكةن داخي

  نيا ماچثةكرد بؤ ت ركةت مينةئ
  ةندةق گياين ند گشتةند و لثو قةق مةد

  ةندةب ةو ةمكةم كةدار مثخ يةوثن
  ةندةب يةكوذ پثو كةدار مثخ يةوثن

  
  
  ةرزةلةرز مةلةم

  بثصث ميةد ةب نةر كةسةو گصم
  وثصثةردةبرد بؤ ئ تيانةنزاك

  ةرزةلة، تؤ خودا مةرزةلةرز مةلةم
  ةرزةدوو ت ئاآلي و ژين ةنةو شةكؤشك
  ةرزةف ر بؤ خؤمةه ژنةبثو ماچي

  پاچث ميةد ةب نةر كةسةو گصم يةه
  رناچثةد دصم ةل تةنزاك داخي

  وثةد چثم ةوث بزانةخ ةل ةستةه
  ثوةد دوو ماچم من ردتةز ردينةگ ةل
  صآل بثةئ زريةن ةمةه يةو ماصةئ
  و دوابثةرةب تةكةكؤچ رتةش ةب

   زانةن سةك ةچثتةبث دةد ر شثتةگ شثت
   زانةپث ن يةسپص تؤم شثيت منةئ
  
  



  ٢٤٣/ ناصةشكثنة

   بولبول ةناصةم
  ةناصةم ، بولبول بولبول ةناصةم

  ةگوص يةعدةو هار هاتة، ب چون
  يزانثةد جيهان ةجومل

  ةگوص ةب عاشق بولبول
  وثةش يةستثرةئ چاوت
  وثةك ندوكيةد تةكوصم

   رينةس ةب ةبؤ بك باسكم
  وث ةلث بك ومانةخ جووت ةب
  ةساد ريريةمساص حةد

  ةالد ، بؤ من ندتةروب
  ، جوانث ند چاكمةبؤ رووب

  ةدا د خاآلمن رووي ةب
   بارمةردو لثو بةز نگةر

   رارمةبث ق بؤ باآلت
  لثو ئاص چونكث ناتبينم

   بثزارم گيان ةل ةدامي
   داريةزةو م ةنتيكةع
   ساريةخ يةگول ةجمار لةئ
  يزانثةموو عثراق دةه
   بثزاري يةگول ةتؤ لةئ
  
  

  )١(رمث بث ةص هةگ ةل نارنج
  ةبثي مةو هةنارجن مةه

  ةدثي ةشار ةل ماليان
   جنوونةم ةب ةبوو من يةو دصةئ

  ةيلثيةل باآلي شثيت
  رمثبثةص هةگ ةل نارنج
  گذوث بث شريين يارم

 ناصةشكثنة /  ٢٤٤

   مةك ماچ كوصمي ناوثرم
  بثةمث فثر دةالبؤ ع

  دووةدووب دانيشني يةك
  ذوو ةو خاص ل تةگةصةك

   دمةمةموح يتةئؤمم
  جوو ةمبةد بؤ يارث خؤم

  ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ربووةئاور تث ب بؤ ومي

   باينةتاص ناريةه
   رماينةد بؤ برينامن

  ةستؤكةد ستمةد صثمةد يةئ
   كوردستاين رتؤپيةس
   رزاينةه ملوثنثك ةب
   بامب ةصثنةه نگتةد
   نامب حاصي ندتةب ةل

  مثالقث باغي سنگت
   تثدا مب واينةسث ش

  ةستؤكةد ستمةد صثمةد يةئ
   نامب رابةخ يةو جؤرةب
   جواين ةو زثد ةنتيكةع

   كوث ميواين ةبصث ل پثم
  ةستؤكةد ستمةد صثمةرث دةئ
   ياينةو و تاكوو بةو شةئ
  گوژثةد منةئ يةردةو دةئ

   مثرداين يةگول ژين
  انثبؤك الي ةل هاتووم
  دانث ةخاص دان ژن ةجوان

  ةستؤكةد ستمةد صثمةث دةئ
  دانث يةكرةو مةئ پري بووي

  
  



  ٢٤٥/ ناصةشكثنة

  )٢(رمث بث ةص هةگ ةل نارنج
     دوو لثـواين يتاينةقـ
   سوث ياين ةل ماومةن
   رزاينةه ملوثنثك ةب

  ماچث ةيةمبد صثمةد ئاخ
   كوث ميواين ةبصث ل پثم

  رمثبثةص هةگ ةل نارنج
  گذوث بث شريين من ياري

   مةك ماچ يةو كچةئ ؤ ناوثرمخ
  بثةمث فثر دةبؤ عال

   بدوثنم يارم صثمةد من
  بثةكوثر د چاوي دوژمن

   ر دوو لثويةه يتاينةق
   و سثوي نارنج مكيةم

   بزثويةد دث بسكان باي
   مب ئاوثزانت صثمةد ئاخ
   مثوي ةتوول صثيةر دةه

  ةرمثيةص هةگ ةل نارنج
  ةي گذؤي شريين يارم
   يارمركث ماصث ةر دةخؤ ب

  ةرثي ةو جاد ةراغةم
   يارم ماصي ركيةردةب

  ةرثيةد ةگوثچك پؤسيت
  ةجوان لثوي يتاينةق
  ةكوردستان رتؤپيةس

  ةبؤكان شيتةد مامزي
   مب ئاوثزانت گوت پثم

  ةمانةو دةينث ئةتا سب
  ةر داوةب من ةل ئاوري

  ةرانةيزةدار ح ژينةب

 ناصةشكثنة /  ٢٤٦

  ةرمثيةص هةگ ةل نارنج
  ةگذوثي شريين يارم
   مب ثزانتئاو صثمةد ئاخ

  ةلثي يفمةك من دوو ماچ
   يارم ركث ماصيةر دةب
  ةرثيةو جاد ةراغةم
  ةتاص شةر ةو ژنةر ئةب ةل
  ةمششاص صثيةد ديةق

   ر رانتةس ةمةركةس من
  ةمساصةو دةب ةداد پثم
  ةكثي پرسي  ةر گولةگ

  ةبصث منداص ةرامژثن
  ةكثي پرسي ةر گولةگ

  ةبصث بث حاص ةمبشثل
  ةبثي مةو ه نارنج مةه

  ةرثي ةو جادةل يانماص
   ركث ماصث يارمةر دةب
  ةرثي ةو جاد ةراغةم

  ماچث ةيةمبد صثمةد ئاخ
  ةلثي يفمةك ريبمةغ
  دوو ةدوو ب دانيشني يةك
  روو ةو خاص ل تةگةصةك
  هوصوو كةخذ كرد و مكتةم

  ئاصماصوو فريةب سينگ
  بؤ لثو ئاصث خؤشمةن ئاخ

  ربووةئاور تث ب بؤ ومث
   مةبك چي بةيار مةبك چي من

  رچووةد ستمةد ةو ل رؤيي
  ةبثي مةو ه نارنج مةه

  ةر خذثيةس ةل ماصيان
   ركث ماصث يارمةر دةب



  ٢٤٧/ ناصةشكثنة

  ةرثيةد ةگوثچك پؤسيت
   يارم ركث ماصيةر دةب
  ةرثي ةو جاد ةراغةم
  
  
  

  )١( كث پرسم ةل نازامن
   رزاينةمليؤنث ه ةب جواين دينم ةب جواين
   كوردستاين ر تؤپيةس ةرداوةب من ةل ئاورت

   يبا بؤ كاينةناسكؤص د مرمةد ةو گؤزةر ئةبةل يةه
   ميواين ويسيتةخؤش ةد ريةژوور سةو باسكم
  ةكثي ميواين گوصم كث پرسم ةل من نازامن

  ةو دثيةبث ئ دانةئاو خؤم ياري ةب تةبارةس
  ةكثي ةلةك يةمانچةد ةييارةع ةژدةه زثذي

  ةگوثي ةل ةو گوار ، شؤخ بووم دو باآليةق عاشقي
***  
  ةمششاص صثيةد ديةق ةشتاصةذ ةو ژنةر ئةبةل
  ةبؤ خرخاص ةل باسكي ةرةمبةبؤ كةل ديةق

  ةتاصةب بؤ وي دينم جوانث نةكةم مةلؤم هيچ
  ةو خاص تةخ مةئ مةك ماچ وثةش چواري ةل عاتةس
  روو ةو خاص ل تةگةصةك دوو ةدوو ب دانيشني يةك
  ربووةئاور، تث ب بؤ ومي جوانث نةبك مةلؤم ةن

  تووةغةج ر  چؤميةسةل  ةندةق يةكارخان سينگي
  رچووةد ستمةد ةو ل رؤيي  ؟ ماص وثرامن مةلث بك چي

  ةليمؤي گوصي يةكوصم ةشنؤي باغي سينگي
  ةو گؤي گفت ةل تثر بووم  دانيشتم ص يارمةگةل

  ةتؤي شثيت من يةو دصةئ بث خثرت رومحي كوت پثم
  ةگوثي ةل ةو گوار ةشؤخ ةلؤم نةمكةم ةصكينةخ
  
  

 ناصةشكثنة /  ٢٤٨

  )٢( كث پرسم ةل نازامن
  ؟ةكثي ميواين ةو گوصة، ئ كث پرسم ةل نازامن

  ةو دثيةبث ئ دانة، ئاو خؤم ياري ةب تةبارةس
  ةكثيةلةك يةمانچةد ةيارةع ةژدةه زثذي
  ؟ مب ماصتةج حويةم ؟ من يةتا كةه نازامن

   مب خاصت ، گرفتاري رخؤشةو خومارو س ستةم
   مب ژاصتةك ، دوو چاوي غوآلمي ةب ناسكؤص من

  ؟ زباين و شريين ـ شؤخ جواينوا بؤچ نازامن
   يبا بؤ كاينةد ـ ناسكؤل مرمةد ةو گؤزةر ئةبةل

  !؟ وا سستم من ر چيةبةتؤ، ل ةب مةگةد نازامن
   رستمةتپةد كوو بوتة، و ويژدامن ةب ژاص گيانةك

   ستمةد ةوتةك يةمكؤصة،مةوةكرد مةخةي يةدووگم
  
  

  )٣(؟  كث پرسم ةل نازامن
   كوثستاين ويةكةخاس رالينةت ةيان بازي

   چوار بثستاين ماميةش مب ئاوثزانت ةرةوةد
   بريستاينةد يةكيژوص بتبينم ةرةوةد ةرةوةد

   كوثستاين ةتؤ ل ياري ةرداوةب من ةل ئاورت
  ةو جثيةبث ئ دانةئاو خؤم ياري ةب تةبارةس

  ةكثيةلةك يةمانچةو د ةيارةع ةژدةه زثذي
  ةلثي يفمةك ريبمةماچث غ ةيةمبد ةرةوةد

  ةگوثي ةل ةو گوار شؤخ ةرداوةب من ةل ئاوري
   رستمةپ يةد ژينم ةب زاننةم ر خؤشمةس ةب
   ستمةد ةوتةك يةمكؤصةم رؤكيةب ستمةد

   ستمةگ يةجنةر پةپر س ةل ةداي يةكرد و هاواري
   ستمةم چاوي اليةموفت ةلؤم نةمكةم ةخزمين
   كوردستاين رتؤپيةس جواين من دصي ةب جواين

   يبا بؤ كاينةسكؤص دنا مرمةد ةو گؤزةر ئةب ةل
   ميواين ويسيتةخؤش ةد ريةژوور س ةو باسكم



  ٢٤٩/ ناصةشكثنة

   زاينةوذاوث دةش ةل ةرداوةب من ةل ئاورت
   مثرداين يةگول كوژث ژينةد من ةردةو دةجا ئ

   رزاينةملوثنث ه ةب جواين ملم ةب جواين
   رماينةخ صثيةبيلال د نيينةو ناز ةناسكؤص

   كوردستاين ر تؤپيةمثنث سةن خؤت ةب دصت
   زباين و شريين ناسك

   يبا بؤ كاينةناسكث د مرمةد يةو گؤزةر ئةب ةل
   بث سلثماين دانةئاو خؤم ياري ةب تةبارةس
   نازاين درمةق مةبك چي تؤ بووم باآلي عاشقي من

  ةكثي ميواين يارم كث پرسم ةل نازامن
  
  

  )١(نازدارو نازدار 
   ماآلن يةنازدارو نازدار، نازدار

   تاآلن ةبؤدا ب،  تةو خاص تةو خةئ
  لآل بثةئ زريةن ةمةه يةو ماصةئ
  و دوابثةرةب تةك ةكؤچ صكومةب
  تؤ بث دووري كةو كثشان ر گيانةگةئ

  ركؤ بثةس گاوري نسييب ةب بةيا ذ
  صؤةم ةصؤ بةم چينةد مةوشةنةو
  ذؤةجنةذ منيشةئ شاد بوون پثي  صكيةخ
   رگيةم ةجوان ةب مبرم ترسمةد

   نگيةدصت يةناص ژثر خاك ةمةبيب
  بث دصم ةل داخ مبرم ترسمةد

  بث غدا ئاوو گصمةب يةكةخاك
   جاران جاري كة، و بث بؤ الم ةستةه
   ياران يةديد ة، ب دوژمن كوثري ةب
  ةوةتبينمةن مبرم ترسمةد
  ةوةر بنثمةس رگيةم ةجوان ةب

   بايب نازدارو نازدار، نازداري

 ناصةشكثنة /  ٢٥٠

   يبةشؤذ ةباص ب يةباريك ةكؤتر
  
  

  )٢(نازدار و نازدار 
   بايب يةار و نازدار نازدارنازد
   يبةجوانث شاباص شؤذ يةباريك ةكؤتر

   نايب تؤ بؤ من زاين زووم خؤ من
  ةهانةب ةو بةنازدار زيز

  ةگران ردمةد ةبؤي
   مةكةد بؤ درووست تاغثكيةو

  ةنتؤ و باآلخانةچيم
  ةو لثوانةو ل ةو خاآلنةل

  ؟..ةو دووانةل مةك ماچ كاميان
   تةمارةع چوين باين تةعاد ةب كردت

   تةچاو ئيشار ة، ب يةكةئ شقةم سةد ةب
   كردم نازدارو نازدارو نازدارت

   كردم ، بث مرادت ، بث تاوان بث سوچ
   كردم نامتة، ب يب خودا گريم

  
  

  )٣(نازدار و نازدار 
  صآل بثةئ زريةن ةمةه يةو ماصةئ
  و دوابثةرةب تةكةكؤچ رتةش ةب

   ماآلن نازدار و نازدار نازداري
   تاآلن ةب ةدةم ةخاص و تةو خةئ
  تؤ بث دووري كةو كثشان ر گيانةگةئ

  بث ر كؤيةس گاوري سيبةن ةب بةيار
  صؤةم ةصؤ بةم چينةد مةوشةنةو
  ذؤةجنةر منيشةئ شادبوون پثي صكيةخ
  ةوةبينم تةن مبرم ترسمةد



  ٢٥١/ ناصةشكثنة

  ةوةر بنثمةس رگيةمةجوان ةب
   رگيةمةجوان ةب مبرم ترسمةد

   نگيةدص ت يةژثر گص ناص ةمةبيب
  بث دصم ةل داخي مبرم ترسمةد

  بث غدا ئاو و گصمةب يةكةخاك
   جاران جاري كةو بث بؤ الم ةستةه
   ياران يةديد ةب دوژمن كوثري ةب

   بايب نازدار و نازدار نازداري
   يب ةذشؤ ةباص ب يةباريك ةكؤتر

  
  

  )١( نامدوثين
  ؟ تؤراوي ر بؤچيةمسةئ

  ؟ جناويةذ بصث بؤچي پثم
  رهاةب يةسوور ةگوآلص گةو
   مآلويةو كثو غ شتةد ةل

  ؟ نادوثين بؤچيم نامدويين
  نامدوثنث؟ زيز بووي بؤ لثم

   مزثينةش مة، ن جنثينةذ مة، ن ر بث و مبدوثينةگةئ
   مزگثين ةل مةدةد ذؤح مانة، ئ مزگثين ةل مةدةردةس
   صآل جواينةينةر بةمسةئ
   كوردستاين ر تؤپيةس
   دؤستاين ر دصيةب ةل

   رماينةخ صثيةبيلال د
   دآلين وجار ئاراميةئ
   كوث ميواين ةر لةمسةئ

   مثرداين يةگول ژين
   رزاينةملوثنث ه ةب

   خاينةكرد ل مةئيجار
   بؤكاين شيتةد مامزي

 ناصةشكثنة /  ٢٥٢

  و گرد و مرد و مل شل
  برد مكيةبؤ مةل ستمةد

  ةالسوور سثوي يةكوصم
  ورد ورد خاصي ةداي تثي

  
  

  )٢( نامدوثين
  دينار شةش ةساد سپي

  اردين ستةش سوورو سپي
  ذوو بث ةر بثو خاص لةمسةئ
  هوصوو بث مكةم
  د دينارةس شةزارو شةه

  ؟ نادوثين بؤچم نامدوثين
  ؟ نامدوثين زيز بووي بؤ لثم

   ر بثو مبدوثينةگةئ
   مزگثين ةل مةدةر ئةس

   مزگثين ةل مةدةئ رؤح
  ةالشةب ةو ساد سپي

  ةقوماش سوور و سپي
  ذوو بث ةر بثو خاص لةمسةئ
  صوو بثةه مكةم
  ةو باشةا دا ئدني ةل
  ةئرياد ةو ن ةيبةع ةن

  ةالد زولفت دثنم رووم
  لثو ئاص ند چاكمةبؤ روو ب

  ةداد خاآلمن رووي ةب
   نديةر مةكةگوص نديةر يةئ

   نديةق يةكارخان سنگت
  لثكرد ماچثكم داواي

   نديةدصم لثم يةر وةسةل



  ٢٥٣/ ناصةشكثنة

  ةرداوةب من ةل ئاورت
   نديةيوةپ گوصي كوصمت
  ةبث كار ةساد سپي

  ةچار ناچار ر بثةمسةئ
  روو بث ةر بث خاص لةمسةئ
  هوصوو بث مكةم
  ةنارةه نكيةو دةر ئةه

  ةرارةبثق بؤ وي دصم
  
  

  )٣( نامدوثين
   نامدوثين زيزي لثم
   جنثينةمذةد ريبمةغ

   ئاسكي صثية، دةگورجيل
   هثينةو ش كوو قومريةو

  ؟ نادوثين بؤچيم نامدوثين
   نامدوثين زيز بووي بؤ لثم

   ر بثو مبدوثينةگةئ
   مزگثين ةل مةدةئ رؤح
  ةتؤراو و لثم ةزيز لثم
  ةجناوةذ ةبث هودةب

   قوربان ةب بردم رؤحت
  ةماو مةكةحاص قالبةب

   ليلةبث دةب ةزيز لثم
   تيل مساصيةو دةسرؤ كةد

   بوومنةردو زةز ةبؤي
   ديل ةمگرث بةد سريمةئ
  
  
  

 ناصةشكثنة /  ٢٥٤

  )٤( نامدوثين
  رةوبةسن يةد باريكةر قةمسةئ ر باوامنةمسةئ
  رةجنةخ ةب نةك متةل تةل ص ناگرمةه تباآل ةل سةد

   نامدوثين زيز بووي ؟ بؤ لثم نادوثين بؤچيم نامدوثين
   مزثينةش مة، ن جنثينةر مةن ر بث و مبدوثينةگةئ
   مزگثين ةل مةدةد رؤح مانةئ مزگثين ةل مةدةردةس
   رزاينةملوثنث ه ةب صآل جواينةر ماشةمسةئ

   تاينةكص ةگ ةل مشنيةپ چيةر دث ودةگ ةجوان لثت
  و نؤص و گرد و مرد رمةن
  برد مكيةبؤ م ةل ستمةد

  ةالسوور سثوي كوصمي
  ورد ورد خاصي ةداي تثي

  
  
   بث بؤ دصداري تةسيحةن
   بث بؤ دصداري تةسيحةن

   رثبواري ةب بنةن عاشق
  ةخوثن دصي عاشق ةچونك
   ناچاري ةكوژث لةد خؤي

  ةبريان دصيان پاك  عاشقان
  ةردانةرگةوثصو س ةبؤي
  ةرثشانةردو پةز اننگيةذ

  ةچاوجوان باآلي ةب عاشق
   دوور ديارن ةل دثن عاشقان

   بارن ةرد و لثو بةز نگيانةر
   گرفتارن نةكةم نعيانةم

   چاوكارن باآلي ةب عاشق
   گرفتارن نةكةم نعيانةم

   بيمارن رپاكيانةس ةبؤي
  ةناسك دصيان پاك عاشقان



  ٢٥٥/ ناصةشكثنة

  ةئاسك كةو يانةعشووقةم
  ةو باسكةو باسكةذث ئةپةد
  ةهاسكةد خؤي ةمذؤ بؤيةئ
  
  
  )١( ةمامةن مامةن

   مامةن صآل بؤتةو     تةكةجوان ةجنةپ ر دصمةبينث س
   مامةت ةب جواين     تةكةو مان خان ميواين ةمبةد
  ةزؤر جوان مامة، نةمامةن مامةن
   مامةهاوار ن يةئ  ةرحيان مةرچة،پ و پثك رثك ژين ةب

   مامةر نهاوا يةئ   تةكةجنةپ ر پثنجةه مةكةر دصةبينث س
   مامةن بيلال بؤت     تةكةجنةبرا گ خاتري ةب ةمبك
  ةزؤر جوان مامة، نةمامةن مامةن
   مامةهاوار ن يةئ  ةرحيان مةرچةپ و پثك رثك ژينةب

   مامةهاوار ن يةئ     رتةوهةگ يةجنةپ ر دصمةس بثين
   مامةن بيلال بؤت     رتةتةخ ةومتةك مةبثچار منةئ
  ةزؤر جوان مامة، نةمامةن مامةن
   مامةهاوار ن يةئ  ةفنجان مكية، م رانةيزة، ح ژينةب
   مامةهاوار ن يةئ      ةوةتبينمةن مبرم ترسمةد
   مامةن بيلال بؤت    ةوةر بنثمةس رگيةم ةجوان ةب

   مامةهاوار ن يةئ     الوالوت ژينةبث ب نيزيك بالثم
   مامةهاوار ن يةئ     خاوت بؤ زولفي ةشان ةب مبةد
    ةنزؤر جوا مامة، نةمامةن مامةن
   مامةهاوار ن يةئ  ةگوصدان ردنة، گ و پثك رثك ژينةب
  
  
  )٢( ةمامةن مامةن

   مامةهاوار ن يةئ   تةكةجنةپ ةناسك مةكةدص بينث بان
   مامةهاوار ن يةئ     تةكةگرجيةئ ةب ةك شثنمةباو

   مامةهاوار ن يةئ     تةكةبانيج ةرجث لةس ةبا بچين

 ناصةشكثنة /  ٢٥٦

   مامةو نةن ياري بؤ تؤ سوتاوم     مامةهاوار ن يةئ ةمامةن مامةن
   مامةهاوار ن يةئ     مششاصت يةجنةپ ر دصمةبينث س

   مامةهاوار ن يةئ   ئاصت لثوي ةب ةمووس جار جار ذام
   مامةهاوار ن يةئ     كاصت دوو ليمؤي بگوشم با منيش

       سووتاوم بؤت ، من ماومةن مامةن
   خاوم يةگرجيةئ يدايةو ش شثت من
  
  
  )٣( ةمامةن مامةن

   مامةهاوار ن يةئ     تةكةجنةپ ةناسك ر دصمةبينث س
   مامةهاوار ن يةئ     تةكةگرجيةئ ةب ةك شثنمةباو
  ةزؤر جوان مامةن ةمامةن مامةن

  ةرثحان مةرچةپ ردامةتث ب ئاوري
   مامةهاوار ن يةئ     مششاصت يةجنةپ ر دصمةبينث س

   مامةهاوار ن يةئ     ئاصت دوو لثوي ميژمةد منةئ
   مامةهاوار ن يةئ     باريكت يةجنةپ ر دصمةبينث س

   مامةهاوار ن يةئ     ريكتةف ليمؤي ةل ريكةش ةمبك
   مامةهاوار ن يةئ    جارث ةر جار بةه ر دصمةبينث س

   مامةهاوار ن يةئ    لث بارث رديةب داوي يةفرةكث ت
  ةند جوانةچ مامة، نةمامةن... مامةن

  ةمامةو نةو نةئ ردامةتث ب ئاوري
  
  
  ةديو مةو ن ةديو مةن
  ةو ديو ةو ديوةئ برينم    ةديو مةن و ةديو مةن
  ةر شيوةس فريةبيلال ب     جوامن ياري ر سينگيةس
  ةديو بؤ من تؤي ةگيان   يةو دايكةل تةمحةرث رةئ
  ةمصيوةگوصث غ ةسوور كةو    بؤ ليؤ ئاصث خؤشمةن

  ةتاران نيوي ةو لةئ    ةشيمران يةكاف سنگت
  ةئثران هليةموو ئةه    ةيرانةس ةچنةد تثي



  ٢٥٧/ ناصةشكثنة

  ةوانةباغ ودثزيةش    رمث ةب رث پارثزيةئ
  ر خيابانثةس ةرنةو    كوثستانث روثشيةكا د

  بؤكانث ريةفتةد ةل     نووسيوم مشوليانةم ةب
  نازانث كارم ةب سةك     نيزام ةب مبةرث دةئ

   يا باذي ويةك ةخاس    ؟ يانا مشقاذي بازي
   بازاذي ةل كابراي كةو     ر تؤ مبكوژنةسةبا ل

   جاذي يةيلس ةل كؤتري    ةستؤكةد ستمةد صيمةد
  ةوةماصث كؤن پشت ةب    ةمبابةر دوو شةس ةةد
  ةوةگرمةد يةچلدان     گيان توران ةب تةبارةس
  ةوةذمثةگة، د مةسث ش    حاسص بث ر مرادمةگ
  ةوةو دمث دثنم»  توران«     ئثران ةةر دةفةس ةب
  ةقاقآلو ةوا ل ماصيان    هاوار يد كاملةس ديةج
  ةتؤراو نم ةل بؤچي   گيان»  توران«بؤ  خؤشمةن

  خودا حافيز ماص ئاوا     يارم ةب نايب گوت پثم
  ةبذاو يةباآلك ةب     ر دارايبةمخةم كراس

  ةوثستاو يةجنةر پةس ةل    ةدرثژةن ةكورت ةن
  
  

  )١( نيزام
   و ذثواسان كارگ بثنم   ند نيمةل كوثستاين خؤ من
   و باسانةبؤ قس نثن دام     نيم فزثونةلةت خؤ من

   بصباسان عيلي يةورةگ     ئاغا نيم ينةرةق منةئ
   و ئاسان سووك يذفثنمةد   بووم ةو كچةئ چاوي عاشقي

   رمةسكةو ع نيم نيزام من     نيزام و خؤم نيزام يةه
   رمةد ةر بةدنيا د ةل    لثو ئاصث ر باآليةسةل

   رمةمسةئ شةذ اليةموفت    يزانثةموو دةدنيا ه
  » رمانةد« موصكي» ةگوليج«  » بورهان«ص ةگةل» ةرةمتةق«
  » قازليان«ص ةگةد» سارةح«    » بؤكان«ص ةگةد» اوامري«
       خانان موصكي» ةرمثلةه«
  » ندانةسامر كاويل«ص ةگةد    بث قورباين ةب موتةه
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   ر بازمةس ةكانةلثر     نيزام و خؤم نيزام يةه
       بازم دوو چاوي اليةموبت
   خوازمةلث د ئيزين من    رةب ةوتةك رثكمةفةس
   فامت ستمةد يةسرؤكةد     گريفامن يةمؤر ةردةب

  ! جامتةنابث ن نةمتةح     داوي ةوتؤتةك داوم
  مثنثةو دةخةل برؤتةئ    ةرؤژ يةستثرةئ چاوت

  مبثنث بابت يبةذ    ةزؤر جوان و باآلت ژنةب
  صثنثةدةد خوثن رگمةج    ةستؤكةد ستمةد ةرةوةد

  نامدوثنث لثو ئاص گيان    ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةكان ةلثر ريبمةغ    ةكانةبث م يةو خودايةب
      ةمانةغ حريةب مةو دصةئ

  ةموورووان تاقي سنگت     مب ئاوثزانت گوت پثم
  
  

  ) ٢( نيزام
   و كوشتاري بانةد ةب     صبدذنةه رگمةج رنةو
   ريةو دوودةرةجنةر پةب  ص كردةگةد ند، جثژوامنةچ

   ريةر كوثندةصث برادةد پثم    نامناسث لعانةلثو ئاص ئ
   ربازمةس كانث ةلثر     نيزام بؤ خؤم رث نيزامةئ

     بازم دوو چاوي اليةموبت
   بث الزمةو د ةدوور رمث    ماچث ةيةمبد صثمةد يةه
  رزگار بث با گيامنةد يةو     صبدذنةه رگمةج رنةو
  رد و دار بثةر قوذ و بةه     من ريةر و ژثر راخةس
  يار بث ةل ر چاوثكمةگ   من يةرتةو شةر بةه ممانةئ

   رمةسكةع نيم نيزام خؤ من     نيزام بؤ خؤم نيزام ئاي
   رمةدةربةدنيا د ةل من     رمةمسةئ شةر اليةموبت

      لثو ئاصث ر باآليةسةل
  رةوهةبانث پذ جةد ةب     صبدذنةه رگمةج رنةو
  رةمسةئ شةبؤ ر ةل مةدووه   خؤم بؤ لثو ئاصي ةص لةوةئ
  رةدةربةد دنيا بووم ةل من     گيان ةتؤي ر باآليةس ةل



  ٢٥٩/ ناصةشكثنة

  ةواوةكرد، ت نيزامم     نيزام ، بؤ خؤم نيزام ئاي
      ةتؤراو من ةلثو ئاص ل

  ةداو لثي مست ةلثو ئاص ب    بوو كون پمةچ يةكةلةك
  ةمزاوةش بؤچي ةوكچةئ    لثآلبوو مةورةگ آليةت
   رمةجنةخ برينداري    ةتةل تةل رگمةموو جةه

   رمةژوور س ةرةجوانث و    ةك رمامنةلثو ئاص تؤ د
   رمةفةر سةس ةل ذؤمةد   نةستؤكةد ستمةد جووت ةب
  
  
  )٣( يزامن
    ةالو الو داري ژنتةب

  ةمياندواو يةكارخان سنگ
  ةسثآلو گوصي تةكوصم

  ماچث ةيةمبد ةرةوةد
  ةماوةعومرث ن مةهثند
   نيزام بؤ خؤم نيزام ئاي
   ربازمةس ةكانةلثر
   بازم دوو چاوي اليةموبت
   گريفامن تريةع ةشوش

   فامت ستمةد يةسرؤكةد
   داوي ةوتؤتةك چاوم

   جامتةبث ن ةتةمحةز
  ةالو ةو زثد ةنتيكةع

  ةسآلو مةلث بك چؤين
  ةند و خاوةگيا ب زولفي
   كوردي نرييةپ سينگي

  ةتؤراو من ةلثو ئاص ل
   ميواين ةنگث؟ ببمةك
   ستؤ جواينةب باصمةو
   كوردستاين رتؤپيةس
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   سلثماين الفاوي
  رچووةد ستمةد ةسكث لةت
   وثراين ماصي يةو يةو
  ةدار ركيانةر دةب ةرث لةئ
  ةنارةه يان ةجنريةه

  لثو ئاصث ر باآليةس ةبا ل
  ةسثدار ةل نةمبد من
   مكوژنةتاكوو ن ةرتةش
  ةو يارةل صگري نيمةه سةد

   صآل جواينةيةجوانث ب
   شار وثراين حدودي
   ماينةغ حريةب مايين
  ةد ريةژوور سةو باسكم
   ميواين ويسيتةخؤش

  
  
  ورؤز ةن

  )بة دةسكارييةوة(شثعري پريةمثردي نةمر 
  ةوةهات ةورؤزةن ةيةتاز ساصي رؤژي مةئ

  ةوةهاتةو ب خؤشي ةب ةكورد كؤين جثژنثكي
  ةوةوآلت رزيةب ينةندةب ةل آلتةوا رؤژ ه

  ةوةداتةوق ئةق شةبةش ةزيزةو گ ةگوآلص نگيةر
  ر بوو تاكوو پارةبثب ةئثم هيواي ساص گوصي نةچ
  و كرثكار جووتيارص ةگ ةرموو لةف لوتفي......... تا
  
  

  ماصةل ةي ين
   رمانةچاو ن ةل ةمرةن چاوت
   رمانةو د ةكل ةل كردوون پذت
   رمانةر شةبةل ةص نايةه بؤت



  ٢٦١/ ناصةشكثنة

  ماص ةل ةي ين چمةد رچيةه
  ماص ةل ةي ين تةق ةي ماص ين ةل

  ماصةج خؤش ماص ياري ةل ةي ين
  ماص ةل ةي قاص ينةپرت مكةم
   دثين صيانةه يةو چاوانةئ
   نگثينةيذة، د رمانةو د ةكل ةب

   مرثينةنلث  مردووم ةي رؤژ ين
   نامدؤيين زيزي بؤ لثم
   و بثشن شةر شتةر چاوي

   كثشن مةصةق جووت ةب برؤتةئ
   ندثشنةو بث ئ ترسةزؤر ن

  ةوةخومار ةب يةو چاوانةئ
  ةوةدار ة، ب سثون مكتةم

  ةوةيشارةم ةي خودا، داوي
   ص برؤتةگةل ةجوان چاوت

   ليمؤت وريةد يةو خاآلنةب
   ر بؤ خؤتةه يان مةك ماچ داكت
  ةصثنةه بؤم شتةر چاوي

  ةمبدوثن ةردانةردو مةم
  ةبستثن لثم چاوت كرثي

  
  
  )١( ةكةم وا

  كاص پرچت ةشين چاوت
  داص ةشةر ذيةپ برؤتةئ
   تذفثنمةو د مةتبةد

  زاص ةشثخ ماييين يةوثن
  بث ليؤ ئاص خثرت رؤمحي

  بداصةو عةبوو، ب بؤت مةو دصةئ
  ةرةمبةبؤ ك ةل دتةق
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  بؤ خذخاص جوان باسكت
  ةكة، وا مةكةم ، واةكةوا م
  چوو و ئابذوومةديار دايكم

   ص بنيةتثك ةرةوة، دةرةوةد
  ربووةئاور تث ب بؤ تؤم

   وانةبرؤ كةئ چاو بازي
   بؤ تؤ بوو ميوان رؤحم

   مب مالنت ةستةد ةرةوةد
   تاكوو رؤژانةه وانةش

  ةرداوةب من ةل ئاورت
   قوربان ةبث ب منت دايكي

  ژنؤ ةو ئةستةبؤ؟ د منتةئ
   مثردان يةگول تؤ ژين

  
  
  )٢( ةكةم وا
  ةدار ركيانةر دةبةل
  ةنارةه يان ةجنريةه

  لثو ئاصث ر باآليةسةبا ل
  ةسثدار ةل نةبد من
   مكوژنةتاكوو ن ةرتةش
  ةو يارةل ص ناگرمةه ستةد

  ةكة، وامةكة، وامةكةوام
  چوو ، ئابذوومةديار دايكم

   پسثنمةلثوئاص د ستؤيةد
  ردووةبار، مووروو، زةكار

  ةرداوةب من ةل ئاوري
  ذوو ةو خاص لةتةگ ةصةك
  ةجوان ةو زثد ةنتيكةع
  ةرزانةه ملوثنثك ةب



  ٢٦٣/ ناصةشكثنة

   ص بنيةتثك ةرةوةد ةرةوةد
  ة، دانةوث خاص دانةك

  ةهارةب سصيةچونكث ف
  ةكوثستان ةختث بچينةو

***  
  روو ةو خاص ل تةگةصةدوو ك ةدوو ب دانيشني يةك

  هوصوو كةخذ كرد و مكتةلوو ـ مةئاصم فريةب سينگت
  تووةغةج ر چؤميةس ةـ ل ةندةق يةخانكار سينگ

  داةد لثم ةديار ، دايكمةكة، وامةكة، وامةكةوام
  ةدةغةو شنؤو ن رچوو، سابآلغةد ستمةد ةر تؤ لةس ةل
  ةدةص شةگ ةل ةباتث، گثلگثلةلثو ن ةلث جوان نديةچ

  ةدايةصوةه بؤي مةو دصة، ئةواي بصثم جوانث چي
  ةودايةودا هةه ، زولفيةوايةه بادي يةوةب
  ةناي ژوامن ةوث لةداتث، شةد وملةرؤژ ق ةب
  
  
  )سيلةي قةبران(  مب ذث ئاوثزانتةرگةو
  ةهاوار برانةق يةسيل ةل

  ةسثدار ةمبدا ل حاكم
  ةو يارةئ يليةم نانثم تةق
  ةو نازدارةئ يليةم نانثم تةق
  ةسزاي برانةق يةسيل ةل

  ةآليةو قةمبكوژث ل حاكم
  ةياليةل يليةم من نانثم

  ةناي ژوامن ةلو ةدا شةد ولةق
  ةخاآلن ةو ريزةحا لةت

  ةو چاوانةئ چاكن بؤ من
  ةبانةن لثم ةخؤم ياري

   بو خزمامن رنةر بةبةخ
   رمامنةخ ةربؤتةئاورث ب
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   بابامن ريةد ةشثواو
   ببينم ذث باآلتةرگةو

   شريينم رچث گياينةبا د
   بينمةتؤ ن رگيةم تةق يبةيا ر

  ةچين حرايةس چراي چاوت
  ةرژينةنثو پ گوصي تةكوصم

  ةيبينةكافر م دمي من كةو
  ةو شينةه باغي يةسوثسن چون

   مب ذث ئاوثزانتةرگةو
   مب مالنت ةل سةد يبةيار
   مب ميوانت ةو بةش ةبك رمث
   مب جريانت ةب من يبةيا ر

  
  
   ببينم ذث باآلتةرگةو

   دوورذا ديارن ةل دثن عاشقان
   بارنةرد و لثو بةز نگيانةرث رةئ
   ارني بةساح نةكةم نعيانةم
   دص گرفتارن رديةد ةرث بةئ

   ببينم هاي ذث باآلتةرگةو ةگيان
   شريينم گياين رچثتةرث بادةئ

   گثذنةد يةم هات جووتث ساقي
   گثرنةردةو دينةل رث عاشقانةئ
  ةهاوار برانةق  يةسيلةل

  ةسثدار ةمبدا ل حاكم
  ةويارةئ يليةم نانثم رث منةئ
  ةستاي هاي برانةق يةسيلةل
  ةآليةو قةل ثتمبگر رث حاكمةئ
  ةياليةل يليةم من رث نانثمةئ
  



  ٢٦٥/ ناصةشكثنة

  
  )١( قوربان ةرةو

  ةخش ةب مب خؤت جواين ةب    ةشةذ ماري كةو زولفي
  ةوشةح ركيةد ةرةو بؤم  بثةن تةمحةز باري ةب كةئ
   قوربان ةرةو كردم شثتت  ... دآلن ئارامي قوربان ةرةو
   قوربان ةرةو ، برژام سووتام  ، بردم ، هؤشت بردم قصتةع

  ةو باريو ةفرةب يارم    ةدوو ميترو نيو فيزول
  ةتيوةصث هةد و پثمةئ    ةديو مةن ةدوثنثو ةل من

  ةمصثوةخ گوصي ةسوور كةو    ةرداوةب دصمةل ئاوري
  ةيتانةق ميسلي لثوي    ةجوان ميةر پرچةبةل
  ةيتانةق ميسلي لثوي  ةند جوانةچ زثيةر كةبةل
  ةكوث ميوان ة؟ ل بصثن پثم    هاوار كردووم خؤشيةن
  ةئاوات يةجثگ ةكچ مةئ    ةياتةخ كةر وةه ولفيز
  ةجاتةن يةثگذ بو من    بداتث ر ماچثكمةگةئ
  
  
  )٢( قوربان ةرةو
   و لثژي ةرةو س بصندي ةل     درثژي ر پرچيةبةل

   ولثژيةرةو س بصندي ةل     درثژي بؤ پرچي شثتم
   مبنثژي بث بؤ خؤتةد يةه   مرمةد كردووم خؤشتةن ئاخ
   قوربان ةرةو كردم شثتت     ندآل ئارامي قوربان ةرةو

   قوربان ةرةو برژام سووتام     بردم قصتةع كردم شثتت
   ميواين ةمبةد چمةد     جواين يةگرجيةر ئةبةل

   باينةو ميهر ند ناسكةچ   تؤم چاوي يدايةو ش شثت
  ةماوةن بؤيةل رؤحم    ةخاو يةياتةخ زولفي
  ةچاو ةو جووتةئ كوشتمي   مةبك چي كردووم خؤشيةن ئاخ
   ماصيةج شقيةع منمةئ     و خاصيةگرجيةئ رةبةل

   ئاصي دوو لثوي كوشتمي     كردووم يدايةو ش شثت
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  )٣( قوربان ةرةو
   لووانةرةنثو ق كؤخي     نثو سنجووان ناريةه

   لووان تاكوو بارامةه    بث شتةپثشك ةلثراو
   قوربان ةرةو كردم شثتت     دآلن ئارامي قوربان ةرةو
   قوربان ةرةو برژام مسوتا     بردم هؤشت بردم قصتةع
  ةنثو لري دؤآلري    ةجنريةنثو ه ناريةه

  ةو پري جوان رماينةد   بووم ةو كچةئ جواين عاشقي
   صماسيةنثو ئ ةل دوذي     نثو رثواسي ةل كارگي

   واسيةغ سيتةد ماسي    وثةناك بؤچ من چنگي ةو
  
  
  )١( ةرةجنةر پةب ةرةو ةرةو

  ةيةمسةل چييت كراسي
  ةيةم جرياين ةو ژنةئ
  ةنگةو ش زؤر شؤخ ؤ خؤيب

  ةيةس صثيةد يةگول ةمثرد
  : تةئافر

   ماومةصآل بؤ تؤ نةو
  ةيةن صثيةد دباريكةق
  دارثةگثلگثل ةرةجنةر پةب ةرةوةرةو
  دارثةزةم يةئ مب باآلت رديةر گةس ةب

  : نةسةح
  ةشةر چييت كراسي ةب
  ةوشةنةو يةوثن ردينةگ

   بووم د و باآليةق عاشقي
  ةوشةبثخ زثذي كةر وةه

  : تةافرئ
   ماومةصآل بؤتؤ نةو
  ةوشةح ةرةپارثز و ةب
  



  ٢٦٧/ ناصةشكثنة

  
  )٢( ةوةجنةر پةب ةرةو ةرةو
  ةمششاص صثيةد ديةق    ةواص چييت كراسي ةب

  ةتاصةبؤ تؤ ب دينم   نيمةرمة، ئ ، جووم عورووسم
  دارث ةگثلگثل    ةرةجنةر پةب ةرةو ةرةو

  دارث ةزةم يةئ    بث قوربان ةب داكث منت
  ةيةم جرياين ةنو ژةئ    ةيةمسةل چييت كراسي

  ةيةس صثيةد يةگول ةمثرد  ةنگةو ش زؤر شؤخ بؤ خؤي
  دارث ةگثلگثل    ةرةجنةر پةب ةرةو ةرةو
  خوارث ةرةو بؤم     مب باآلت رديةر گةسةب

   مةرةمنةوار بثز هدمةئ     مةرةم نةگثز داغآلري
   مةرةمنةگثز ردانةرگةس      ئاچخ باش ياخآلرمةئ
  ةوشةنةو كووةو ردينةگ    ةكرثش چييت كراسي ةب
  ةوشةك ةل تؤپث زثذي   خواري ةدثت بؤم ةجنةل ةب

  ةخؤش دار و بؤنةزةم    ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةبللور صثيةد ديةق  ةسوور ريريةح كراس  ةب
  ةژوور ةرةو جما بؤمةئ  ةترسةم مثردت يةگول ةل
  
  
  )١(سةرباصم شينة قومري كةو
  رةنگةس ر پردث گرتيانةس ةل
  رةسةخؤص ب نيزامي ستثكةد
  رةجنةو خةستةدامث، د نگيانل
  رةمسةئ شةر ر دوو چاويةسةل
  ةباران ية، و ية، و يةو
  ةجوان چاويان رانةمسةئ
  ةشين ر باصمةس قومري كةو
  ةهاوين مةب چريكثنمةد
   بازانةپرد ر پرديةسةل
   چاو بازان ئينتزاري ةب

 ناصةشكثنة /  ٢٦٨

   بؤ دصخوازان كوو عاشقةو
   نازان ةند جؤرةچ كثشمةد
  
  
   )٢(ينةسةرباصم ش قومري كةو

  گرث ةبوو ب ر دصمةسةل  خورثةد شريينيت ةبيستووم
  مبرث دكارمانةب من ئاهي

  ةشين ر باصمةس قومري كةو  ةباران يةو يةو يةو يةئ
  ةشريين خوثنيان رانةمسةئ    ةهاوين مةب چريكثنمةد

  ةباران يةو يةو يةو يةئ
   الو الوي يةوثن ژنتةب ةب     تؤراوي صثنةد ةبيستووم

   ناويةه ثتب شةذ دكارمانةب
  ةباران يةو يةو يةو يةئ
   بتبينم تاوثك وثتةمةد   چينم حرايةس يةك ةنيا گوصةت

   شريينم گياين رچثتةجا د
  ةباران يةو يةو يةو يةئ
   باينةو ميهر نگةو ش شؤخ   بؤكاين ةل يةكةنيا گوصةت

   زوباين صآل شريينةماش
  ةباران يةو يةو يةو يةئ

   تةكةئاص ةلثو ةب لثوم     تةكةكاص ةچاو ةب چاوم
   تةكةو خاص تةخ ببينم

  ةباران يةو يةو يةو يةئ
  
  
  كث؟ ةل و واي من ةل يةو
   ريةو كوشت بانةد ةب      صدذنةه رگمةج رنةو
   ريةو دوودةرةجنةر پةب  ص كردةگةد ند، جثژوامنةچ
   ريةر كوثندةصث برادةد     بؤ نامناسي ةحلانةئ
   ريةس تؤ تاجنيةر ئةه    لثو ئاص ماصم ةل ردتةد

  تكثةئ چاوان ةل يةكل  ركثةر دةب ة، لةستاو ةراو



  ٢٦٩/ ناصةشكثنة

  تكثةئ مةكةد يةكةگول ةب    بث ةخوا ن ر خؤيفةبةل
  رزگار بث با گيامنةد     صدذنةه رگمةج رنةو
  ردو دار بثةر قوذو بةه     من ريةرو ژثر راخةس
  يار بث ةل ر چاوثكمةگ   من يةرتةو شةر بةمما هةئ

  مار بث ريهةژ ر خواردمنةگ     مةنةهةج ةب ةك حساب
  كثةلةم يةجنةر لةبةل    كث ةل و واي من ةل يةه
  تكثةئ مةكةد يةكةگول ةب    بثةخودا ن ر خؤيفةبةل
  
  

  )ةياتةخ مةرچةپ( ةجنةل ةب هات
   ند جواينةچ    كاصث ماصم ةل ردتةد
   ند جواينةچ    مشاصثةر نديةب تةزيةك

   و ماين خان     كوردي زيةگ ةز بةسث گ
   جواين ندةچ    ئاصث ردنتةگ ةل باسكم

  ةجنةپ ةب رؤي    ةجنةل ةب هات ئاخ
  ةجنةزثر و گ

  ةالتةذؤ دص موفتةم      ةياتةخ مةرچةپ
  ةماتةت ةدص ب مةكةگيان

   ند جواينةچ    بث وثران ماصت يبةر
   ند جواينةچ     كةلةف كردم زوو پريت

   و ماين خان    خوار ةداهاتن يةكوچ ةب
   ند جواينةچ     كةلةو م مةئايشث و مري

   ند جواينةچ     كرمةد تتارانث بؤ ةل
   ند جواينةچ     كةو كرم كةتر و مثخةع
   ند جواينةچ     دثنم سابالغث بؤت ةل
   ند جواينةچ   كةو كرم ةگوص و الچاو ةو

   و ماين خان    بكا گوثي ةل لثو ئاصثم
   ند جواينةچ   كةرةگ وتةبذوا ح يةهاذ
   ند جواينةچ    ةو زستانةش ةوشؤكةئ
   واينند جةچ    ةكؤالن گريت فرانةب

 ناصةشكثنة /  ٢٧٠

  ةو مان ةخان    ةرداوةب من ةل ئاوري
   ند جواينةچ    ةدآلن ئارامي يارم

   ند جواينةچ     نديةر ماصم نديةر يةه
   ند جواينةچ     نديةق يةكارخان سنگت
   و ماين خان    لثكرد ماچثكم داواي

   ند جواينةچ     نديةند و مةذةداميث ب
   ند جواينةچ    ةكشميش لثيةد ةشريين
   ند جواينةچ    ةساروقاميش ةماص ل

  ةبانةمثهر     كرمةد خؤم بؤ ياري ةل
   ند جواينةچ    ةرموو دانيشةف كراسي

  
  

  ةوةهات
  ةوةمامةح ةناسكث ل ةوةبا بثت ةوةهات
  ةوةتص و جامةس ةو ستةو د ننيةپثك ةو مةد
  ةوةو بيباتةبا خةد نةبؤ داخ جثگاي رنةو
   مرمةد بؤ خؤم ةن مكوژث، چاو جوانةخودا دةرث، نةئ
   درمةناگرث ق سة، ك ، جوانث گيان ريبمةغ ةچونكرث، ةئ

  ةوةناو باغ ةناسكث ل ةوةبا بثت ةوةهات
  ةوةباغ ةگوص ةو ستةو د ننيةپثك ةو مةد

  ةوةو بيباتةخ شكمةب نةبؤ داخ ، جثگاي نةزووك
  كرماشانث ة، ل ، جوانث گيان مبرم ترسثمةرث، دةئ
  زانثةپث ن سةو داص مبخوا، هاوار، ك لةرث، قةئ
   داينةئاو ية، ه يةو يةداد و بثداد، ئ يةه رثةئ
   كاين رثگاي ةبذؤ، ل ، سووك ننةصكة، ه برمةرث قةئ
   دابذواين بث، جوانث پثم يارم شكمةب صيمةد
   ماومةن خؤ من داد و بثداد جوانث گيان يةرث هةئ
   چاوم ةدث ل خوثن مةبك ئاو چي يةلةجؤگ كةو ةرةو
  
  



  ٢٧١/ ناصةشكثنة

  )١( كاكي جووتيارهؤ 
  گوص بثشاوتيار براكةم جووتت هؤي كاكي جو

  تووةكةت ذازيانة، خةرمانت گوص بث
  هؤ كاكي ذثبوار، ذثگام كوثستانة

  دةچم بؤ بؤكان گوص لة ئثرانة
  وةي كاكي جووتيار، براكةم جوت بكة بةتاص

  ، با بذؤين بةرةو ماص ميوانتم دث ماندووم
   هث خامني  ذثبوار، ذثگا نازامن
   رمث پث نيشان دة خةصكي ئثرامن

  هؤ كاكي جووتيار براكةم جووتت بةكاربث
  خةلة و خةرمانت يا رةب بةرةكةت دار بث

  هث خامني ذثبوار، رمث كةوتة دؤصث
  تووشم بوو بة تووش هةوري لة كؤصث

  هؤكاكي جووتيار، برازا، گا كانت زةردة
  با دث دةي كثصي هاوار ئةوكثوو هةردة

   وةي كاكي رثبوار رثگا نازامن
   ة خةصكي بؤكامنرمث پث نيشان د

  
  

  )٢( جووتيار هؤ كاكي
  ةتووالني رمث يةو يةئ جووتيار كاكي هؤي
  ةموكرياني يةو يةئ ردمةهاو د ياري

  ةكوثستان رثگام يةو يةرثبوار ئ رث خاصؤيةئ
  ةبثستان نةخاو يةو يةيار ئ بؤ بؤ الي چمةد

  نگوص بثةش جوتت يةو يةئ جووتيار كاكي هؤي
  گوص بث انترمةخ كاكم ةرازيان تةكةتؤو

  ةتووالني رمث يةو يةرثبوار ئ رث كاكيةئ
  ةبؤكاني خاصؤ يارم ريبمةغ بؤ خؤم
  ةنةمةي رثگام يةو يةئ جووتيار يةهؤ خاص
  ةنةچيم تةجثك يةو يةئ سام نةب تؤزثك

 ناصةشكثنة /  ٢٧٢

  ر ناچثةب ةل رمث يةو يةرثبوار ئ رث خامنيةئ
  رناچثةدص د ةل يةو يةئ ريبيمةغ داخي
  ةردةب تةجثگاك يةو يةه جووتيار كاكي هؤي
  ةردةز كتةو خاصؤ گاي ةشةر كتةگاي
  ةردةد يةهاوار ئالوود كوو منةو ويشةئ
  ةردةو هةئ ةنةصكةه يةو يةه ةردانةرد و مةم
  
  

  ةيالنةو ل يلةو ل يلةهؤ ل
  دا چؤم ةب مةد خؤم نديةك سلثمان ةل

  ردداةز ةردةب ةل بؤ ئايشث چاو جوان
  ةيالنةو ل يلةو ل يلةهؤ ل

  ةقوربان جثژين بينم تةر دةگ
  ةوثران ماصم بينم نات

  ةگزادةب شية، ب نديةك سلثمان ةل
  ةالد ندتةدار رووبةزةم يةو يةئ
   بؤكان تا شاري نديةك سلثمان ةل

  ةالد تةكةچةجوانث پ مردم بؤت
   ئاسان ةب رگيةمداتث مةخودا دةن
   راسانةبث هةد تؤي دص الي ةن
   مرمةد خؤم ةب ةمداتث نةخودا د ةن

   درمةق ناگرثت سةك يبمرةچونكث غ
   مارتةع باين ةفتنةك لةگ خامن

   تةشارةچاو ئةو نةكةئ شقةباص مةو
   موكريان شيةب نديةك سلثمان ةل
   زريان بوو وا بردي نيا گوصثكمةت

   چاوجوان يةباآلك قوربان ةب گشيت
  ةك دصنيام خثريان ةجوابث ب يان
  ةك المةو م شثخ و دامثن ةستةد سةب

  ةوةبثتةث رؤژ نوبةر شةيا خودا ه



  ٢٧٣/ ناصةشكثنة

  ةوةبثتةيار ن يةخةي ةل ستمةد
  مياندواو شيةتا ب نديةك سلثمان ةل

  چاو كةصةب شؤخي قوربان ةب گشيت
  
  

  ثليةهؤ ل
   يليةـ هؤ ل دارم ةردةو د خوشةن

   يليةـ هؤ ل رارمةبث ق بؤ باآلت
   يليةبث ليؤ ئاص ـ هؤ ل خثرت رؤمحي

   يليةـ هؤ ل بارمةردو لثو بةز نگةذ
   يليةسو يةستثرةـ چاو ئ يلية، ل يليةل يلث،ةهؤ ل

   يليةتؤ ل جنومنةم من يليةبث م منةق بةرحةد
   يليةـ هؤ ل شوانان يةستثرةئ چاوت

   يليةـ هؤ ل يانانةموو بةصدث هةه
   يليةـ هؤ ل و كؤآلنةكوچ ةدا لةد

   يليةـ هؤ ل وث جوانانةكةد تةبازن
   يليةقاص ـ هؤ لة، ليمؤو پرت نارنج
   يليةكوذ و كاص ـ هؤ ل نةكةد مةلؤم

   يليةـ هؤ ل ئامساين ةل يةستثرةئ
   يليةخاص ـ هؤ ل ةب بوون خؤم ياري ةل
   يليةـ هؤ ل رماينةد يب خؤشمةن
   يليةـ هؤ ل رزاينةملوثنث ه ةب

   يليةـ هؤ ل رد كردوويةز نگيةذ بؤ چي
   يليةـ هؤ ل يب وثران خودا ماصي يةه

   يليةوث ـ هؤ لةش يةستثرةئ چاوت
   يليةوث ـ هؤ لةك ندووكيةد تةكوصم

   يليةـ هؤ ل ةد ريةژوور سةو باسكم
   يليةوث ـ هؤ لةك پثشتةو رگمةم

   يليةرؤژث ـ هؤ ل يةستثرةئ چاوت
   يليةمثنث ـ هؤ لةو دةخ ةل برؤتةئ
   يليةمبثنث ـ هؤ ل من ةب ژنتةب

   يليةرمثنث ـ هؤ لةگ قورينگي ةسوور

 ناصةشكثنة /  ٢٧٤

   يليةـ هؤ ل عامساين يةستثرةچاو ئ
   يليةـ هؤ ل ياينةموو بةدث هصةه

   يليةـ هؤ ل  ةد ريةژوور سةو باسكم
   يليةـ هؤ ل كوردستاين رتؤپيةس

   يليةبؤكانث ـ هؤ ل اليةل هاتووم
   يليةدانث ـ هؤ ل ةكورتث خاص دان

   يليةبث ـ هؤ لةن پيس تةكةوشةبا ك
   يليةدانث ـ هؤ ل ر چاومةسةل پثت

  
  

   ننيةهؤ ناز
   باينةتر ل شةذ ةپؤشاو شمةذ

   يزاينة، نابث ن تؤم باري تةعازي
   نازت شثويةن...، ننيةناز رث، هؤيةئ

   بازت دوو چاوي خوآلمي ةب مبةد خؤم
   بؤ پثشوازت دمث جيب ماشثين ةب
  دص بث ةل بث تؤ شادميةر بةگةئ

  گص بث يةئاوثت!  و نؤجوانيم شادي
  بث رامؤشمةف تةكةيلةر مةگةئ

  بث باآل پؤشم كفن يةسفيد
  ةم و زارية، گريةشاوپو شمةذ

  ةرارميةتؤ بث ق جواين بؤ باآلي
  
  
  )١(وث تؤ ةد ر تؤمةه
  يداةبث پةگوص د ةگيان ةهارةوذؤ بةئ

  يداةش بنةد گوص شثت شقيةع ةگوص ل
***  
  پا زثذ بث ةرتا بةس

  باژثذ بث شيتةپذ د
  چاو بگثذ بث موويةه



  ٢٧٥/ ناصةشكثنة

  وث، تؤةد رتؤمةه
   جاران ذ دؤشيةم من بايب يةكةباوان

   تاران خامني ةب ةوةمتؤ ناگؤذ
   نزاران ويةك يةو يةئ

   ناومة، هثزو ه بامب يةكةباوان
   ، كوثر بووم باآلت دووري ةل

   ناومةبوو ه شةر نابينث چاوم
  ةهارةب سصيةيرانگا فةس ةبابچين
   ةخومار ـ بولبول ةناپشكوث ـ بؤي ةخونچ
  ةدص ئينتيزار ةگيان

  ةوشةنةو يرانگا، شريينةس ةبا بچين
  ةپث خؤش يارم كن سر دامبةق ةر لةگ

  ةپث خؤش تؤم كن
   مةخ ةل يةك رقمةگرث غةص دةخودا ه چ
   مةك زؤر و يان ، يانةيةبد يلمةم

   مةد خاصي مةك ماچ ةگيان
  
  
  )٢(وث تؤ ةد ر تؤمةه

   چاوم بينايي بامب يةكةباوان
   ناومةبوو ه شةذ باآلت دووري ةل
  زثر بث پاي ةر تا بةس

  چاو بگثذ بث مووةباژثذ بث ه شيتةپذ د
  وث تؤةد ر تؤمةه
  زثو بث پايةر تا بةس

  و پذ كثو بث شتةپذ د
  لثو بث ةندةخ موويةه
  وث تؤةد ر تؤمةه
  ةنيا شينة، ئاوةهارةب سصيةف
  ةشريين خوثين يارثكم شقيةع

 ناصةشكثنة /  ٢٧٦

  ةو كثو خؤش شتةد ةهارةب سليةف
  ةوشةنةدؤص و ةل ةنثرةشتث كةد ةل
   مةغ ةل يةك رقمةغ ةردارةخودا ب چ
   مةك زؤر و يان يان ةيةبد يلمةم
  ةگوصزار خيتة، وةهارةب سصيةف

  ة، دنيا ديار كثو و چيا جوان
  
  
  ةروايةه
  ةوةرزةب ةماص ب يةو يةهاوار ئ رث يا سوصتانةئ
  ةوةرزةل مةد ةب مبرث جوانث گيان دكارمانةرؤ بةم
  ةباي ةل يةرةجنةپ رووي ةروايةه ةروايةه
  ةو بايةرةب يةرةجنةپ ةروايةه ةروايةه

  ةخوداي رث بيپارثزيةفةس ةتةچوو يارم
  ةبثخوداي لثي ئاگات يرانةبؤ س ةچوو يارم

  صآل بثةئ زريةجوانث ن ةمةه يةو ماصةرث ئةئ
  و دووابثةرةهاوار ب تةكةكؤچ رتةو شةرث بةئ
  دا شني قوتوي ةل نگوينةه تةكةمةرث دةئ
  دا قني ةب چوون  لثم باوان خوازبثين ةرث ناردمةئ
  ةر گؤنايةس ةل خاصثك ةروايةه ةر وايةه

  ةخوداي ةر بيپارثزةفةس ةچثتةد يارم
  و يارث دوو دؤست يبث كاصث گيانةن سثكةر كةرث هةئ
  و ئثوارث سوبح قوذ جوانث گيان ةر بگرث لةرث سةئ
  
  
  ةالمةه

  بانوو گوثي يةقس ةخؤش    و بيانوو صپةپ ةگرةم پثم
  يبانووةبث ك رازي لثت  بث خؤش ر و ژوور دصتةد ةل
  ةالمةه ةچتةشرينث د    ةالمةه المةه المةه
  ةمامةت كفنم مبرم   ستتةد يةسرةو دةل ةرةو



  ٢٧٧/ ناصةشكثنة

      ةئام ماومةبؤ تؤ ن
   جاذي يةسيل ةل كؤتري     يا نا مشقاذي بازي
   ناو بازاذي كابراي كةو     ر تؤ مبكوژنةسةبا ل
   ردانةر گةبؤ تؤ دص بوو س     بوختان كردم پثي تةگول
   بث وثران تةگول ماصي

   وانةموو شةه كورتث گيان    ةستؤ كةد تمسةد صثمةد
  ةكانةبث م يةو خودايةب    ةبوختان ةو ن ةدرؤي ةن

      ةوثران ماصي دوژمن
  ةمثردان يةگول ژين    ةرداوةب من ةل ئاوري

  ةمانةو دةينث ئةتا سب   بني با جووت ةرةو ةد ةرةوةد
  مشاصثةذ نديةب تةزيةك    كاصث بامب ماصي يةه

  ئاصث ردنتةگ ةل سكمبا     كوردي زيةگ ةز بةسث گ
  و ماصث ةماص مةبك بؤت ةل    ةئرياد و پثم ةيبةع پثم
   نديةق يةكارخان سنگت     نديةر ماصم نديةر يةه
   نديةند و مةصآل ذةينةب
   نديةدصب ةزؤر ب گرمت   بووم تووشي ةوث گيانةش

  ؟ نديةلث دصم ر چيمةس ةل    ؟ داوي لثي ةگول ووت پثم
   نديةق يةكارخان سنگت   بني با جووت ةرة، وةرةو
  
  
  )١( ةبثي مةو ه نارنج مةه

  كجارةي ةب ةهثناو دووي    نارةه باخي تةسنگؤص
  دارةزةو م ترش كثكيانةي   تةبثغاي ةشريين كثكيانةي
  ةهثيةب ةردةز مكيةم    ةبثي مةو هةنارجن مةه

  ةلثي جووتث نارجني    ةبثي باخي تةسينگؤص
  ةلثي يلمةم ژاص گيانةك    ةيةد مب شيةپثشك ةب
***  

  ةميو ةتووص كةو ژنتةب     ةسثو باغي تةسينگؤص
  ةو لثو مةو دةتو خودا ل    ماچث ةيةمبد ةرةوةد
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  )٢( ةبثي مةو ه نارنج مةه

  ةوةبردةن منت بؤچ    ةوةبث ش وثران ماصت
  ةوةپثك سنتةيوةپ برؤي     توورامن چاوي شقيةع

  واةدر و پثشةكوو سةو     ر تؤ مبكوژنةسةبا ل
  ةوةكشةي گيةشثرب  كةو     نةد دارم ةل بؤكان ةل

  ةوةك صمةگةيانا ذ    ةمبكوژ يان گيان توران
  ةر خذثيةسةل ماصيان    ةبثي مةو ه نارنج مةه

  ةجثيةخ ذاستم چاوي    ةتوران مةورةگ دؤسيت
  ةرثيةد ةگوثچك پؤسيت     توران ماصي ركيةر دةب
   گرمت رؤكيةب دايكي     دا ذابووردم ركيةد ةب

   لثگرمت گوذووي  تووران     لث گرمت صپيةپ خوشكي
       مردم ة، دايدذ بؤ كراسي

  ةقاميش صثيةد ةجوان  ةتيش كةو ي شووش ژينةب
  ةساروقاميش ةماص ل    ةكشميش يةوثن ةشريين
  ةرموو دانيشةف كراسي     لث گرمت گذووي تووران
  ةكووچ ةب ةكووچ بؤكان    ةكووچ ةب ةكووچ سابآلخ

  تاكوو دؤصث قوذووچا    بث قورباين ةب موويةه
  !؟ةو كچةو ل ةژنةو بثوةل     مةك ماچ كاميان نازامن

  رةس ةب كرد خاكم مثردت    رةدووب ريريةمساص حةد
  رةمسةئ شةذ ةكچث مبشثل     مرمةن يةكةز دةر حةگةئ
  رةدةربةد بووم سابآلخ ةل     گيان ةتؤي ر باآليةسةل
  
  
  ةوارةه

  مثةد ريةبةخ ةي ين سةك    مثةنايگ دوورم بؤ خؤم
  مثةرچةژثر پ ةوتوونةك     هياليل شيةجووتث ر

  مثةغ حريةب ةخستومي     لث بذيوم برو هؤشيةس
  مثةت ةرچث لةد با مانگ    ةالد تةكةچادر يةگؤش

  لث كرد دوو ماچم داواي    و نؤص و گرد و مرد رمةن



  ٢٧٩/ ناصةشكثنة

  ورد ورد خاصي ةئثيداي    ةالسوور سثوي يةكوصم
    كرد بؤچي وام كفري من    بث وثران ماصم يبةرةد

  برد من ةل هؤشي يارم    ةرداوةب من ةل ئاوري
   واريةه ةةد يةسب    ةوارةبصث ه ةوارةه
   دياري ةب بؤ بثنم چيت    ةدوورو درثژ رمةفةس
  ستثرثةچاو ئ چاوبازي    ولثرثةه ةل ريبمةغ

  خثرثةوذؤ بةبلث ئ پثم    ةوةديتة، ن خؤم ياري
  نثرثةك گوصي تةرووم     دوو كوصمانت مةك ماچي

  ةمانةغ حريةب مةو دصةئ    ةكانةبث م يةو خودايةب
  ةكوردستان رتؤپيةس     دارمةردةو د خؤشةن

  ةمانةد مةينث ئةتاسب     مب ئاوثزانت گوت پثم
  ةو لنگدانةقلةت فثري   عليمةت خؤش كوو مايينةو
   و بثخثريةدا، ل صيانةه    ةوارة، بلث هةوارةه
   بثري ةنگةش ةشثل مب     ر ذانتةس ةمةر كةس من
  ةديار ينةدةب غزيةم     نداميةدو ئةق شايةمةت
  ةسثدار ةل با مبدن    ةوژنةئ ر باآليةسةل
  ةدارةكةح بؤي» ولثرةه«   ماص وثران مين ةل مةندةحةج
  ةو يارةل گرمةصنةه ستةد   ديسان من مكوژنةتا ن ةرتةش
   كوثستاين ةدا، ل صيانةه    ةوارةبصث ه ةوارةه

   كوردستاين ةل گوصي    ةرداوةب من ةل ئاوري
   رزاينةوثنث همل ةب     و زؤر جواين رثك ژنةب
   با بؤكاين يةناسكؤص د  ة، كوذ مرمةد ةو گؤزةر ئةبةل

   سلثماين ةد لةمحةئ كاك     مب باآلي ئاوثزاين
   ميواين ويسيتةخؤش    نث رمةژوور سةو باسكت

  
  الر وريةه
  و تؤ منةئ يينةالر ب وريةسث بيكا، هةر كةه
  نؤ ةو ب شتةه ةمبرث ب ماصي ةل يةه

  ةمساص كرثشةد ، رثذث، ئامان ةكؤصوجن
  ةكثش ةوتؤتةهاوار ك يةو تؤ ئ منةئ كاري
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   دصداري نعيةالر م وريةبيكا ه سثكةر كةه
   پاساري يةوثن يبةركا يارةذو پؤ دةپ
   مساص قاقاينة، رث رث دةرث كصؤجنةئ

   زاي الر دنيا پثي وريةو تؤ ه منةئ كاري
  خؤراوا يةردةالر ز وريةخاتر ه ةب ةمبك

  ةژاوةك توثي ةالر، ل وريةر هةد ةرث بثنةكچث س
   مساص قاقاينةذؤ دةرثرث م ةكلؤجن ئاي

   دنيا، زاين پاك شريين و تؤ خوثن منةئ كاري
  
  كؤص ةل وريةه
  ةوةتبينمة، ن مبرم ترسمةد
  ةوةر بنثمةس رگيةمةجوان ةب
  و نؤص رمةن قؤص، سنگ ةل ةكؤص، بازن ةل وريةه
   مبرم سوثت ةل ةختةو
   بگرم شتةباو ة، لةخؤش پثم يانانةب ريةب يةئ
   بگرم ئامثزت ةل ةزؤر خؤش يانانةموو بةه يةئ
  صوارةخ ةمةه كذث منةد مةخ صكيةخ
  نازدار دووري ةل ةرد بووةز نگمةذ
  جاروبار ةرةبؤ تؤ، و من ريزمةم منةئ
  رزدارةق بيب وتوومة، ك خؤشمةن
   مةخ فرؤشمةد كذث، منةد مةخ صكيةخ

   مةبث، كةن تةساي يبةببث يا ذ لوتفثكت
   مةد خايل ةتؤ ل مردم ، بؤت ماچثك ةيةدمب
  كاالذثژ ةهاوار بوو يةئ ممةخ مباريةع
  دوور و درثژ ة، بووةگران ردمة، د خؤشمةن
  
  
  )١( ةخؤش ئثران يةه

   مورادم ةدا حاسص بواي ةو دنيايةل ةخؤزگ
   مةباد ةب نجةر تةكثشا عاقيب دووت ةل فامةج نةچ



  ٢٨١/ ناصةشكثنة

   يادم ةوتؤتةك لعانةئ دوور وآلت ياري مةبك چي
   فريادم ةگبري بةت نةك ةورةگ شثخاين صكمةب
   پشتثن هاآلن د لثيةد قةق رمثنةگ ةخؤش ئثران يةه
   رمثنةگ ةبث ل بؤت ، ناردمةتر جوان يةمشينةو پةل
   و الوثن ةو برووسك بث سابآلخ باآلت شيةپثشك ةب
   و پثنجوثن ةو بان شتةردةبث س باآلت پثشوازي ةب

  ةليمؤي گوصي تةكوصم ةشنؤي باغي سنگت
  ةگفتؤگؤي ةل تةگوار ةخؤي نارجني مكتةم
  ةو گفتؤگؤيةل تثر بووم دانيشتني ص يارمةگ ةل
  روو ةو خاص ل تةگةصةدوو ك ةدوو ب دانيشني يةك
  ر بووةئاور تثب بؤ تؤم ةيةلؤم ةعنا و نةم ةن

  رچووةد ستمةد ةو ل رؤيي ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  هوصوو كةوخذ كرد  مكيةئاصماصوو م فريةب سينگي
  وثةك ندووكيةد تةوث كوصمةش يةستثرةئ چاوت
  وثةلث بك ومانةخ با جووت رينةس ةب ةبؤ بك باسكم

  وثةد زؤر خؤش كاممانت مثردت يةكةگول ةو ل من ةل
  وثةك پثشتةو رگمةنا مةمةت مةكةخودا د ةل
  
  
  ) ٢( ةخؤش ئريان يةه
  رزگار بث با گيامنةد صبدذنةه رگمةج رنةو
  رد و دار بثةر قوذ و بة، ه من ريةو ژثر راخةرةس
  يار بث ةل ر چاوثكمةگ من  يةرتةو شةر بةه مانةئ
   پشتني هاآلن د لثيةدقة، ق رمثنةگ ةخؤش ئثران يةه
   بذلثن ةبث ل بؤي ، ناردمةتر جوان يةمشينةو پةل

   و الوثن ةو تروسك بث، سابآلغ باآلت شيةجا پثشك
  ةايدص د ةل چيم ، بزانن صبدذنةه رگمةج رنةو
  ةياليةل دووري ةل من ةتةسرةو ح مةخ موويةه
  ةبري نايةو سمةك تةق ةديو مةو ژنةئ يةتةوةل
   ريةو كوشت بانةد ةب صبدذنةه رگمةج رنةو
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   ريةو دوودةرةجنةر پةص كرد بةگ ةل ند جث ژوامنةچ
   ريةر كوثندةصث برادةد ؟ پثم نامناسي بؤچ ةلعانةئ
   ريةس يتاج تؤمةر ئةلثو ئاص ه ماصم ةل ردتةد
  رةوهةبانث پذ جةد ة، ب صبدذنةه رگمةج رنةو
  رةدلب بؤ چاوي مةبؤ لثو ئاصث دوه ةص لةوةئ
  رةدةربةد دنيا بووم ةل گيان ةتؤي ر باآليةس ةل
  رةروث و پشدةم ةو تؤ، سوتاو من دصي ئاهي ةل

  ةقةح زارم يةليمة، كةقةبةق تةبةت ئامسان
  ةقةزرةم صثيةد ية، پانيةحدود ةسلةچونكث ئ

  ةواصةواص گةگ ورية، ه خثرثي ةماص بة، ش بةيا ر
  ةخاص ةمام ، دوو بووكيةرداوةب من ةل ئاوري
  ةكاص چاوي ، خؤرشيد يانةماصةج خؤش يان ئامني

  ةمششاص يةوثن ديةبؤ لثو ئاصث، ق خؤشمةن
  
  
  بصث بثةبث د يةه
  وداةش يةنيو ةل بصث بث، يارمةبث د يةه
  كثدا؟ ةب تيلةبصث م لثو ئاص، پثم مردووت بريةق
  دا يةس ةص گولةباخ ةل كوژث تؤيةد من يةردةو دةئ
  ةالوةو زثد ةنتيكةع
  ةجوان ةو زثد ةنتيكةع
  ئاوا بث ةراني يبةذ

  ةسارد و سووك يةكةئاو
   بووم چاو جوان مةمري عاشقي

  ةبووك ةتاز صثيةر دةه
  ةسووك زنةو و گران تةقيم
  ةبچووك يفةشرةئ كةو

  ةلؤم نةمكةم ةخزمين
  ةمثكووك يصثةد ةساف
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  )ريرةمساص حةد( ةبثن يةه
  رةسةو كرد خؤصم مثردت    رةدووب ريريةمساص حةد
  رةمسةئ شةر ةتثر مبشثل     مرمةن يةكةز دةر حةگةئ
  ةبثن تةردةز ةردنةو گةئ    ةبثن بؤم يةو ةبثن يةه

  ةصبثنةرهةب ةجوان لثت     يدةوصةمةند كاباين
  ةالد بؤ من ندتةرووب    ةساد ريريةمساص حةد
    ةئرياد ةو ن ةيبةع ةن يةو

  ةداد خاآلمن رووي ةب  لثو ئاص ند چاكمةبؤ رووب
  برد مكيةبؤ م ةل ستمةد    رز و گرد و مردةباآل ب
  ورد ورد خاصي ةتثيداي    ةالسوور سثوي كوصمي
  كرد بؤچي وام كفري من    ةرداوةب من ةل ئاورت

  ةبلوور صثيةد ديةق    ةسوور ريريةمساص حةد
  ةمتورةساز و س صثيةر دةه     زاري ةب كاتةد ةقس

  ةدوور ةخودا ب ةو ل ةكافر    ةرداوةب من ةل ئاوري
  ةتوور صثيةد كيةل ةب    ةلؤم نةمكةم ةخزمين

       فرؤشمةد بث بؤت من هي
   كؤآلن ةب كؤآلن مةتبةد     آلنةكوند موو موصكيةه

   بث وثران بابت ماصي     تووران خات مامةبؤ تؤ ن
  
  
  )١(نار  يةه

   من ياصيةپذ خ يةو دصةبؤ ئ   من صيبؤ حا و هاتةش ديسان
   من سكاآلي ةسوتا ل مةعال

  و كؤچبار دوثنث رابوورد كؤچ  يار نار باوامن يةنار ه يةه
  ةياقووت ستتةد يةفنجان  ةرووت ةل يةو خاصةب مةسةق

  ةزمذووت صثية، د وشثنةدرةد
  تووةمة، ك يلةك ةصدث، لةه  و دوو بيست يةستثرةئ چاوت

  وجو ةب ةمكةم موسوصمامن
  خثرثة،ب ريبة،بصث با غةي ين سةك    ولثرثةه ةل ماوم ريبةغ
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  ستثرثة، چاو ئ رؤيي مديةن
  سارةخ يةگولةل ملمة،ب ردتةز ردينةگ  و كؤچبار كؤچ دوثنث رؤيي

  
  
  )٢(نار  يةه
  و الرةالجن ةب و رؤيي هات    يار نار، باوامن يةنار، ه يةه

  وثةناك چاوم ةو بث لةخ    وث ةش باي يةئ مب قوربانت
  وثةد ياليةو ل ةجنوونةم دل

   من ياصيةپذ خ يةكةبؤ دص     من بؤ حاصي و هاتةش ديسان
   من يةناص ةسووتا ل مةعال

  ةوةخوالنةد ةعيشو باي ةب      ةوةر دانةريز ب ةب زولفت
  ةوةكوالنةد برينم ةكؤن

  هثنابوو زيةماص كاغةش    مابوو يةردةرؤژ ئاوابوو، ز
  لث نووسرابوو  يليةل ناوي

  
  

  )٣( نار يةه
   من ياصيةپذ خ يةكةبؤ دص     من بؤ حاصي و هاتةش ديسان

       من يةناص ةسووتا ل مةعال
  عوزار رچوو، سيمنيةد ستةد ةل    يار نار باوامن يةنار ه يةه

  يار بؤ زولفي ةپثي ترمةع
  پثرار رچوو، دؤسيتةد ستتةد ةل  ناسكو نازدار وثتةد خؤشم
   رارمةبث ق يةكةبؤ دص ةل   بؤ زارم ة، ل و هاتةش ديسان

   پثرارم ما دؤسيتةن رؤيي
  يار بؤ زولفي ةپثي ترمةع  و كؤچبار رچوو كؤچةد ستةد ةل

  بار ةلثو ب بووم بؤ تؤ من  و نازدار ، ناسك نامدوثين
  ةبث حاص تؤ حاصم سوثي ةل  ةناص مةبا بك و هاتةش ديسان

  و باآل ژنةب ةتؤ جوانةل
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  ...ةناي ةناي يةه
  ذؤةجنةر بووم من بؤ تؤ    صؤةچاوه د باريكيةق

  ذؤةم و نيوثك عاتةس    ةدانيش كنم ةتؤ خودا ل
  ةناي چاو كاآلن دايةس    ةو ناي ةو ناي ةناي يةه

  ةناي كذينةل و بؤم ةگران  وثةد لثم وشيةك جوتثك
   ند جواينةصآل چةدماشةس     كوثستاين فريةب صثيةد
   رشاينةس يةگوز كوشتمي     كاين ةرث دثتؤلةوهةگ

   زاينةوذاوث  دةش ةل     مب ئاوثزانت گوت پثم
  مثرد منداص يةد باريكةق    ياصةخةب وث ديتمةش
  بؤ مششاص ةجوان دتةق    ةستؤ كةد ستمةد صثمةد

  قاصةپذت يةوثن مكتةم    ةد ريةژوور سةو باسكم
  ستينثةن مين ةل وسةغ     بيتوثين ةةردا دةف

  لثنثةداد خوثن رگمةج     لثو ئاصم ياري عاشقي
  دوثنثةو ب ةسبةوذؤ و بةب    البيل ةي ين علومةم لثم
   ريةجنةخ مةكةد زثرت     ريةپشد وآليت ةةد
   ريةس ةبثن تصمةد قةس   گوژمةپث د يةباب گةو سةئ

   ريةموشت ةمبةد رمنةه    خودا بديةو عةل تةزياد
  ةشان ةشان نگوثينةه     ةدان ةدان ناريةه

  ةرزانةملوثنث ه ةب    ةزگا و دوكانةد سينگي
  ةمانةو دةينث ئةتا سب     مب ئاوثزانت گوت پثم
  ةوقورعانةئ بؤ خاتري    مبرث تةگول ةمثرد يبةر
  
  

  بوو؟ چي يبةياذ
   متةنثو د ةنثمةن مةتا د   متةرچةپ ةب ةخواردوو سوثندم

   متةخ ريكيةش ةب نامب
   كردمةن ، خوصقت ، رؤي شةجثژن  ؟ لث كردم بوو چيت چي يبةيا ذ

   بريةق گوثي ةب نةمبةسصث دةف   جريةلفةو يةتؤ بيتوو سوور
   گريةد بؤم لثو ئاص چؤن بزانن

   گبرينةت ةب شاهان ميسلي   ترين كةيةل برؤتةچاو و ئ
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   و زجنرين كؤت ساحييب
   نگثينةيذةد رمانةو د ةكل ةب   دثين صيانةه يةو چاوانةئ

   ، نامدوثين زيزي بؤ لثم
  ةرةدولب ة، ناسكةداي تثي    ةرةرانسةس ةكةذةو گةئ

  !!ةرنازدا يةئ بؤت  خؤشمةن
  
  

   مةكةدصدار مةكةيار
  وثةك كؤستيان يبةياذ    شثوث  ماصيان دكارانةب

  وثةدوثش بنووين هثشت يانةن
   پار و پثرارم دؤسيت     مةكة، دصدار مةكةيار

   مةكةگوصزار بؤ شثواندت
   مماينةع شيتةد كؤتري يةئ     ذالينةت صثيةد جواين
       يراينةج ويةكةتؤ خاس    ةرداوةب منةل ئاورت

   مةكةگوصزار مةكة، دصدار مةكةيار
   مةكةچار تؤي ةرةو يةد ةاليةال هةه رگمةج
  شامث ذثي ةل ذؤينةد  قثةند فةچ ال بوونةند مةچ
  ندامثةگوص ئ يةورةد ةب گيان     وتنةك بوون عاشق موويةه
  دامثةن تؤ بؤ ماچثكت    وانةل بووم كثكةي منيشةئ

   مةكةگوصزار مةكة، دصدار مةكةيار
   مةكةپار ةتؤو ب ةب مةزار خؤزگةد هةس
  ةيتانةق صثيةد لثوي    ةجوان ةو چاوةل �هةب  �هةب
      ةگوصدان صثيةد ردينةگ

  ةمثردان يةگول خؤ ژين  كوژثةد من يةردةو دةجا ئ
   ر باص شيينةس كؤتري كةتؤ و   چيين حرايةس چاو چراي

   خشيينةند نةو چ ند خامنةتؤ چ    ةرداوةب منةل ئاورت
   عاتةس ةو ب ةقيقةد ةب يةو  ةو چوار و ذؤژ بيست وةش
   هاتةن بؤچي مزاينةن من     يارم رثيةچاو منةئ
   ذاتيس يةكةر پردةسةو لةئ   يةبث ه مةموشكصؤزم يبةر
  



  ٢٨٧/ ناصةشكثنة

  يار يار 
  يار، يار، يار، يار    نثو گوصزار ةل بولبويل

  يار، يار، يار، يار    خومار دانيشني يةتاك
  ....، يار ، يارم يارم

   يكثننيبؤ دص بچر تؤ بؤ گوص و من
   خوثنني ة، دص پذ ل گوصني ، عاشقي ردووكمانةه

  يار يار يار يار     داماوي بؤچي بولبول
  يار يار يار يار    ؟ گوصزار تؤراوي ةبؤ ل

  يار يار يار يار     مگنيةدص غ بولبويل يةئ
  يار يار يار يار     كوص بگرين ةب دانيشني

  
  

  يلثةبابةيا ع
  ةوةرزةب ةيلث ماص بةبابةيا ع

  ةوةرزةل مةد ةب كوژيةن ةو كچةئ
   بؤبرديت مةسوجد بوويةخؤتؤ خوا ن

   كرديت ملمي ةبگرث ل ةوةخوا ئ
   بينتةج بينم ةالو مةب ةركةب
   ردينتةس ةبثم ديين ر كامةسةل
  ناصثةن تةجنةپ چي سمةر يبةر
  ماصث ةبؤ بثن مةوكچةئ مسيةر

   هامت و رووتةرةيلث بةبابةيا ع
   فامت يةكةخاص نةخاوةب ةمبك

  
  
  
  


