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تاج سر گران دەكاتتاج سر گران دەكات
تاج چاوی ل ئشقتاج چاوی ل ئشق

ڕوون بووەوە و جوانی بئاگا ھناڕوون بووەوە و جوانی بئاگا ھنا
دوای ماوەیكی كورتدوای ماوەیكی كورت

كوت سۆراخكردنی ونبووەكانی و بریقی چاویلك و دنیاییكوت سۆراخكردنی ونبووەكانی و بریقی چاویلك و دنیایی
ئسپی جو زیوینیشیئسپی جو زیوینیشی

ل گۆڕەپانی شوە پرستگال گۆڕەپانی شوە پرستگا
پوولزوو ورووژانی پت كرد بخپوولزوو ورووژانی پت كرد بخ

ئفسوونكی ل چكرە و نرم و شلی گوان ئفسوونكی ل چكرە و نرم و شلی گوان 
دا بگژوگیای ئالوودەیدا بگژوگیای ئالوودەی

نیاز و مراز لسر خوندراو نیاز و مراز لسر خوندراو 
گژوگیا كسوكاری مننگژوگیا كسوكاری منن
ڕزگاریان كردم ل گمارۆڕزگاریان كردم ل گمارۆ

مرەكب و كاغز خۆیان ل ناو ڕكخستمرەكب و كاغز خۆیان ل ناو ڕكخست
ئم سرووشیان ھدائم سرووشیان ھدا

 ك ئاگای لمردووی ك ئاگای لمردووی
مووانھمووانھ
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ژیان و مردن بردنوە و دۆڕان نینژیان و مردن بردنوە و دۆڕان نین
شیر و شیر و 
قاوە وقاوە و

دیوان ودیوان و
مۆمی دەم بسووراو و سپیاو مۆمی دەم بسووراو و سپیاو 

سۆز و سبووری و ب پروایییانسۆز و سبووری و ب پروایییان
تا گیشتن بخۆت برز بووەوەتا گیشتن بخۆت برز بووەوە

ھاوارە بھانا ھاتووەكانت ھاوارە بھانا ھاتووەكانت 
ك بدكی بھز شوورە دراوەك بدكی بھز شوورە دراوە

ھدە سرە ڕگاكانھدە سرە ڕگاكان
رەتا كاروانت دەجمڵ سگل ن رەتا كاروانت دەجمڵ سگل ن 
ن ل كۆتاییی تاسیكی بریسكدارن ل كۆتاییی تاسیكی بریسكدار

گیانت دەكات بجانتایكی ئامادەكراو بۆ گشتگیانت دەكات بجانتایكی ئامادەكراو بۆ گشت
تیدا داوا بككی تایبینام لتیدا داوا بككی تایبینام ل

یر ھمبغك پیدەستویستیم بپیر ھمبغك پیدەستویستیم بپ
ل ناو گرمایی درەكانمل ناو گرمایی درەكانم
ھونری پگیینی میوە ھونری پگیینی میوە 

بكن ببیركردنوە و خولیابكن ببیركردنوە و خولیا
ئی سمای ڕشم و زەنگوی نرمی ئی سمای ڕشم و زەنگوی نرمی 

كۆچی بختوەری كۆچی بختوەری 
ئسترە بۆیكراوەكانیئسترە بۆیكراوەكانی

نژو دابخ ەكان لس ناو ڕستنژو دابخ ەكان لس ناو ڕست
ھنگ ھنگوینیان بییوەھنگ ھنگوینیان بییوە

نمانزانی ئو تشتی حوشمان خۆش بوێنمانزانی ئو تشتی حوشمان خۆش بوێ
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ك تریفی مانگی بۆ پاراستینك تریفی مانگی بۆ پاراستین
سوت ل دەكم ئی ئاسوودەییسوت ل دەكم ئی ئاسوودەیی

بدڵ ئاوڕكبدڵ ئاوڕك
ل پاشماوەی برینكانمان بدەرەوەل پاشماوەی برینكانمان بدەرەوە

كوالنوەیان كگیك مست و ڕازدركنكوالنوەیان كگیك مست و ڕازدركن
ی ڕووناكییماری بنكۆشمۆم تی ڕووناكییماری بنكۆشمۆم ت

جنگكی گورەی بردووەتوەجنگكی گورەی بردووەتوە
نیشانكانی خابندی ژیان نیشانكانی خابندی ژیان 
گوێ لو دەنگان ڕادەگرنگوێ لو دەنگان ڕادەگرن

دەبن ئاوازدەبن ئاواز
نیشانكانی خابندی مردننیشانكانی خابندی مردن

گوێ لو دەنگان ڕاناگرنگوێ لو دەنگان ڕاناگرن
نابن ئاوازنابن ئاواز

گوێ گرتن و نگرتن گوێ گرتن و نگرتن 
بردنوە و دۆڕان نینبردنوە و دۆڕان نین

باری دەروونی و دوو ئاراستنباری دەروونی و دوو ئاراستن
دەتوانین پیدا بۆین و بینوە دەتوانین پیدا بۆین و بینوە 

بازكی ڕاونكراو ل ناو ڕەزكی خانومان بازكی ڕاونكراو ل ناو ڕەزكی خانومان 
ل باوەشی درەختكی نزم خۆی ھدال باوەشی درەختكی نزم خۆی ھدا

پشنگی بھرە دانو و ئومدیپشنگی بھرە دانو و ئومدی
ل نزیك دەنووك و بای دانا ل نزیك دەنووك و بای دانا 
بۆنی حاجیلی كوتراویش بۆنی حاجیلی كوتراویش 

ل ناو گۆرەوی و ئاونل ناو گۆرەوی و ئاون
دەنیشت شون پیكانیدەنیشت شون پیكانی
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وەك پروو دەجریوننوەك پروو دەجریونن
ب چرا كتب كسكی ل بیركراوەب چرا كتب كسكی ل بیركراوە

شوقی ڕووداوەكانی ساڵشوقی ڕووداوەكانی ساڵ
چشنی بارانچشنی باران

نئاگا دەھب ختشر بئاوی سنئاگا دەھب ختشر بئاوی س
بۆن و براممان بۆ دەنرت ماوەبۆن و براممان بۆ دەنرت ماوە

قمكشی كۆچكردووان و چتری گوفرۆشك قمكشی كۆچكردووان و چتری گوفرۆشك 
پڕەی زمانن قت درۆ ناكنپڕەی زمانن قت درۆ ناكن

وایان كردووەوایان كردووە
ب وچانوە درەوشانوە تماشامان بكاتب وچانوە درەوشانوە تماشامان بكات

درەختی بند و لك بھز بۆ جۆالن دەڕوندرەختی بند و لك بھز بۆ جۆالن دەڕون
ڕەگیان بناوچوانمانوە گرێ دەدەن ڕەگیان بناوچوانمانوە گرێ دەدەن 

تیشك و سبر تیشك و سبر 
ناكۆكییكانیان خاو دەبتوە ناكۆكییكانیان خاو دەبتوە 

مۆسیقایكی دەومند دت ناوەوەمۆسیقایكی دەومند دت ناوەوە
مڕەكی ئگ ل ك كوانبكتمڕەكی ئگ ل ك كوانبكت

چووە ناو ڕەش و سپیچووە ناو ڕەش و سپی
بتاجی كتبوە بتاجی كتبوە 

دت یكم كۆنی شاردت یكم كۆنی شار
ت دەگات ئاووھوای ت دەگات ئاووھوای 

سپڕوخساری ڕۆشنی ئسپڕوخساری ڕۆشنی ئ
یان ھزی ڕاوچیی ڕوی یان ھزی ڕاوچیی ڕوی 

تشرینی یكمی تشرینی یكمی ٢٠٠٥٢٠٠٥ ھولر ھولر
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زمان و دی مانگزمان و دی مانگ
پپوولیك لسر شانی پغمبرەوەپپوولیك لسر شانی پغمبرەوە

فیی سر شانی منفیی سر شانی من
تپی باڵ و نیشتنوەتپی باڵ و نیشتنوە
بۆنی خۆشی گسرنبۆنی خۆشی گسرن

پویستییكانی ڕۆژ ھمووی جوانینپویستییكانی ڕۆژ ھمووی جوانین
كاتژمری قورمیشداركاتژمری قورمیشدار

ئامادەت دەكات بۆ بداركردنوەی پردەئامادەت دەكات بۆ بداركردنوەی پردە
تیشك بشی خۆی بدات ژوورەكانتیشك بشی خۆی بدات ژوورەكان

جۆشی قۆریجۆشی قۆری
وەدا ڕەت دەبوەدای كازی ھناو دب كوەدا ڕەت دەبوەدای كازی ھناو دب ك

باوەشی ماڵ پ دەكات ل شیرینی باوەشی ماڵ پ دەكات ل شیرینی 
كرۆسك و ددانی شیری تیدا گش دەكنكرۆسك و ددانی شیری تیدا گش دەكن

داوەڵداوەڵ
وانستانپشووی بوانستانپشووی ب

میموون و كروشك میموون و كروشك 
خیایان دەمرێ و باركوتوو دەبن خیایان دەمرێ و باركوتوو دەبن 

نامی جنگاوەرك نامی جنگاوەرك 
ل ناو دەست و پنجی پۆستچی شارل ناو دەست و پنجی پۆستچی شار

باببانگی كباببانگی ك
ئسترەی تاریك و ڕوونی ل بگرش گرش كوتووەئسترەی تاریك و ڕوونی ل بگرش گرش كوتووە

ئشقی نزاو ئشقی نزاو 
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وە دەداتكدانگیان و لوە دەداتكدانگیان و ل
ینزلكناو پ نازی ڕەنگ لینزلكناو پ نازی ڕەنگ ل

پلكزین جوانی سرزەمین بۆ ئاسمان دەباپلكزین جوانی سرزەمین بۆ ئاسمان دەبا
ی گالیسكچكپی گالیسكچكپ

ل ناو فریز پكانی جستی ل ناو فریز پكانی جستی 
بخوناوی شادمانی الدەدابخوناوی شادمانی الدەدا

سرنشینكانی نقمی ئنگوستیلیان چاونسرنشینكانی نقمی ئنگوستیلیان چاون
ل كاتی دەسگیران ھبژاردندال كاتی دەسگیران ھبژاردندا

ك سروە و ڕشنی بارانك سروە و ڕشنی باران
پرژینی دارین دەشكننپرژینی دارین دەشكنن

گوجۆ و گنمگوجۆ و گنم
ل ناوچوانی كار و برخ شپۆل دەدەنل ناوچوانی كار و برخ شپۆل دەدەن
رم دەبدا گو كاتر لناز و فیزی شرم دەبدا گو كاتر لناز و فیزی ش

ك ترمی نچیر ل ناو دەستكانیك ترمی نچیر ل ناو دەستكانی
دەشل و گۆشت و ئسك لك جیا دەكاتوەدەشل و گۆشت و ئسك لك جیا دەكاتوە

ینئاسوودەییی ناو ئاوویستی بنیا مرۆڤ پتینئاسوودەییی ناو ئاوویستی بنیا مرۆڤ پت
دەزان ك ناشیرین بوودەزان ك ناشیرین بوو

ئیدی تواوئیدی تواو
ژیانیش بردەوام خوان پ بھرە و برھم دەكاتژیانیش بردەوام خوان پ بھرە و برھم دەكات

بوری باندە برز دەكاتوەبوری باندە برز دەكاتوە
ئوانیش ل مستی فینكدا ئوانیش ل مستی فینكدا 

ئاسمان خای دەكن ل برووسك و پاشماوەی ئاسمان خای دەكن ل برووسك و پاشماوەی 
نرم نرمنرم نرم

ل ئاسۆی پی سپدە دن خوارێل ئاسۆی پی سپدە دن خوارێ
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بسر گۆچانی پیرەكان دەنیشنوەبسر گۆچانی پیرەكان دەنیشنوە
پیرەكانیش ترپی لدانی دی خۆیان پیرەكانیش ترپی لدانی دی خۆیان 

گرێ دەدەن ببایانوەگرێ دەدەن ببایانوە
باڵ ئی پشت و پنا و جوامریباڵ ئی پشت و پنا و جوامری

ناو دانیشتن تایبتییكانناو دانیشتن تایبتییكان
 شدارم كروا و كژ و سڕەوانب شدارم كروا و كژ و سڕەوانب

بتكای گوباخ ل دەست و پنجی دڕبتكای گوباخ ل دەست و پنجی دڕ
خریك ڕووناكی ل چاوانم كۆ نابتوە خریك ڕووناكی ل چاوانم كۆ نابتوە 

ئلفوبی ژیانی خۆمئلفوبی ژیانی خۆم
ل برزایییكان ھدای دەستی خوداوەندل برزایییكان ھدای دەستی خوداوەند

ڕەشنووسی بخت و ناوچوانیشمڕەشنووسی بخت و ناوچوانیشم
دوور ل نزرگایك شاردەوەدوور ل نزرگایك شاردەوە

ئی دەریای نووستووی خونی خۆ ئاشكرا كردووئی دەریای نووستووی خونی خۆ ئاشكرا كردوو
برپا بووە زەبر و زەنگ و جنگی جوداییبرپا بووە زەبر و زەنگ و جنگی جودایی

دەستودامن و فریا دەستودامن و فریا 
جامی ئفسووناوی گیانمجامی ئفسووناوی گیانم
پك ل ئڤینی خوداییپك ل ئڤینی خودایی

مانگی ل دەست مرگ ھتوومانگی ل دەست مرگ ھتوو
شانمی ب ق و مۆزەخان و ئاونی بنمای زانیشانمی ب ق و مۆزەخان و ئاونی بنمای زانی

زمان و دی لسر پروەردە بكاتزمان و دی لسر پروەردە بكات
تریفیك ل ناو جامی ئفسووناوی خوداتریفیك ل ناو جامی ئفسووناوی خودا

برژانگی چاوە گورەكانی كردنوەبرژانگی چاوە گورەكانی كردنوە
ب وریایییوە دواب وریایییوە دوا

دوای چند چركیكی خوماری دوای چند چركیكی خوماری 
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گشتوگوزار و غزەلی ئسپ و بریقیگشتوگوزار و غزەلی ئسپ و بریقی
چاوی پغمبرەكانچاوی پغمبرەكان

لسر زەوی دەگۆڕنلسر زەوی دەگۆڕن
ھندك زمان و دڵ پیدا دەبنھندك زمان و دڵ پیدا دەبن

 ریان ڕوونبس ریان ڕوونبس
ئرێ ڕوونی زەبر و زەنگكانی داھاتووئرێ ڕوونی زەبر و زەنگكانی داھاتوو

ل پناو چیدا دەبن ب جنگ ل پناو چیدا دەبن ب جنگ 
كوكوختی ھۆگر بحوش و ماڵكوكوختی ھۆگر بحوش و ماڵ

ل وشی ھكندراوی ناوچوانی ل وشی ھكندراوی ناوچوانی 
خانووی باپیران دن دەرێخانووی باپیران دن دەرێ

ل ناو فخفووری ماستی منداكانمان ل ناو فخفووری ماستی منداكانمان 
ل ڕەنج و ڕاز و ھوای بباكی نقوم دەبنل ڕەنج و ڕاز و ھوای بباكی نقوم دەبن

دەست ب سری ئاگرودوودەست ب سری ئاگرودوو
دادەھنن و گرمایی دەبخشنوەدادەھنن و گرمایی دەبخشنوە

ب ئشق و پوەندیی ھستییكان ب ئشق و پوەندیی ھستییكان 
پاشان لسر ئای داگیراو پاشڕۆ دەڕژنپاشان لسر ئای داگیراو پاشڕۆ دەڕژن

ئرێ مانگئرێ مانگ
ل زەماوەندی جاویدانی زمان و دڵل زەماوەندی جاویدانی زمان و دڵ

چ شربتك دەخورتوەچ شربتك دەخورتوە
مشخی سرشانممشخی سرشانم

پوولناو چاوی پ ییفپوولناو چاوی پ ییف
ئو چاوە ڕەنگی خودای پاراستئو چاوە ڕەنگی خودای پاراست

تشرینی دووەمی تشرینی دووەمی ٢٠٠٥٢٠٠٥ ھولر ھولر
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ڕوڕەسمی كردنوەی پیكركڕوڕەسمی كردنوەی پیكرك
خودا بنیازی سو خودا بنیازی سو 

چاوی داوەت دەستك چاوی داوەت دەستك 
دەبدەبی ڕەنگاوڕەنگی پوە بشكتوەدەبدەبی ڕەنگاوڕەنگی پوە بشكتوە

قوماشی ڕەش و سپی بیقوماشی ڕەش و سپی بی
پیت ڕژان ناو دەمم پیت ڕژان ناو دەمم 

توانیم وش لكدەم و داوا بكمتوانیم وش لكدەم و داوا بكم
دا بگوڕوگا و نارنجی و ل رەوە پولر ھسمانگ بدا بگوڕوگا و نارنجی و ل رەوە پولر ھسمانگ ب

بو نازەی داویتیی ئاوی منگ بو نازەی داویتیی ئاوی منگ 
چتر ھدا چتر ھدا 

پیكرك حفتا ساڵپیكرك حفتا ساڵ
پیاسی كردبووپیاسی كردبوو

ئاونی دابووە ژن و شووش بۆنی وەرگرتبوو ئاونی دابووە ژن و شووش بۆنی وەرگرتبوو 
سیری پند و ونی سر قغانی كردبووسیری پند و ونی سر قغانی كردبوو

قسی توندی لگڵ وەردیان كردبووقسی توندی لگڵ وەردیان كردبوو
نامی لسر بای ب ناز و فیزی كۆالرە نووسیبوونامی لسر بای ب ناز و فیزی كۆالرە نووسیبوو

سرسام بوو بگوی كروشك و گوارەی شۆڕسرسام بوو بگوی كروشك و گوارەی شۆڕ
بلووری المپای سیبووەوەبلووری المپای سیبووەوە

تووتن و پایپی خۆش كردبووتووتن و پایپی خۆش كردبوو
زۆر تماشایزۆر تماشای

ونی دایك و باوكی خاندانی كردبوونونی دایك و باوكی خاندانی كردبوون
پوەندییكانی نوانپوەندییكانی نوان
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درەخت و باندەی باش ناسیبوودرەخت و باندەی باش ناسیبوو
گوگاڵ و دارە دارەی منداییگوگاڵ و دارە دارەی مندایی

دەبت كاروانسرادەبت كاروانسرا
 وێ دەشكل لكم ھكی وێ دەشكل لكم ھكی

ل بریقی خان و مانی ڕەش و سپی ل بریقی خان و مانی ڕەش و سپی 
ڕەنگكانی دی لوداڕەنگكانی دی لودا

بكامی دڵ سۆز و ئاوازی گیان بكامی دڵ سۆز و ئاوازی گیان 
دەدا ب پاوانی ھیوا و فرموودەكانماندەدا ب پاوانی ھیوا و فرموودەكانمان

باندەی شادمانی ھمجۆر لشكری بوونباندەی شادمانی ھمجۆر لشكری بوون
پلكزینش بیر و بۆچوونیپلكزینش بیر و بۆچوونی

لشكر ك دەڕژن بنداییی دەموچاویلشكر ك دەڕژن بنداییی دەموچاوی
بنیازی ناسكبوونوەیبنیازی ناسكبوونوەی

نیشتنوە و بیاردان لسر مانوەنیشتنوە و بیاردان لسر مانوە
بیر دەكنوە و قس و باس دەدركننبیر دەكنوە و قس و باس دەدركنن

ئم زۆر پویستمان بیزانین ئم زۆر پویستمان بیزانین 
گوكانی ل ڕوڕەسمی لدایكبوون و مردنیگوكانی ل ڕوڕەسمی لدایكبوون و مردنی

دەخرن سر پیكری دەخرن سر پیكری 
تنیان وەك ت شقاتی بكارھاتووتنیان وەك ت شقاتی بكارھاتوو

بۆ داگیرسانی مۆمی سبووریبۆ داگیرسانی مۆمی سبووری
بولبول ل پایانبولبول ل پایان

بانگی ئشق و نیانی جۆالنی ون كردووەبانگی ئشق و نیانی جۆالنی ون كردووە
دوای سرگرمی دیداركدوای سرگرمی دیدارك

گۆشنشین و خواوو گۆشنشین و خواوو 
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ماسوولكی جستیان ماسوولكی جستیان 
دەمتقی لگڵ ھز بكۆتا دەگاتدەمتقی لگڵ ھز بكۆتا دەگات

چژ ل زوی ئاو و خۆریچژ ل زوی ئاو و خۆری
ڕوون و پاراو وەرناگرنڕوون و پاراو وەرناگرن

بم خیاڵ ك دووڕوویی مرداندووەبم خیاڵ ك دووڕوویی مرداندووە
نیكانی دەگموو شتھردە ببگرە و ب بنیكانی دەگموو شتھردە ببگرە و ب ب

ل بۆنی ئاشقبوونی شونمی سر گیال بۆنی ئاشقبوونی شونمی سر گیا
دەبت دەستی وەفادەبت دەستی وەفا

ھی دەدات ناو ئاھنگكانی ھاتوچوون ھی دەدات ناو ئاھنگكانی ھاتوچوون 
نیدەگ بیرەوەری سوودی پنیدەگ بیرەوەری سوودی پ

ھ و نوژە درونی ل بیر دەباتوە ھ و نوژە درونی ل بیر دەباتوە 
دەستك ل گانوە ڕاستگۆدەستك ل گانوە ڕاستگۆ

 پۆست كانی دەخاتنام پۆست كانی دەخاتنام
نام ھاتووەكانیشی وەردەگرتنام ھاتووەكانیشی وەردەگرت

ڕۆژی ھمیش بۆنخۆش بشقبوونی خاك ڕۆژی ھمیش بۆنخۆش بشقبوونی خاك 
نن خۆی دەناسك دومبكاتنن خۆی دەناسك دومبكات

لدەگڕێ ئاقیق و نووسراوی ناوچوانی لدەگڕێ ئاقیق و نووسراوی ناوچوانی 
ھر ھموو پغمبرەكان تكی بنھر ھموو پغمبرەكان تكی بن

ل گرمی سما و ناخ جریواندنل گرمی سما و ناخ جریواندن
دی دەشوات و دەڕوادی دەشوات و دەڕوا

پ دەستمان كۆ شكر و مۆری بخت دەكاتپ دەستمان كۆ شكر و مۆری بخت دەكات
دەتوانیندەتوانین

كلوپل و ونی بھرەمندەكانمان بكینكلوپل و ونی بھرەمندەكانمان بكین
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دەستسی تنكیش لگڵ خۆمان ھگریندەستسی تنكیش لگڵ خۆمان ھگرین
بباكی بندبوونوەی چنار بباكی بندبوونوەی چنار 

دەبت شونك دەبت شونك 
وەك قۆزاخی ئاوریشم وەك قۆزاخی ئاوریشم 

لكی ھنسپجوانكراو بلكی ھنسپجوانكراو ب
ئاسوودە و پ بھرە و پیماندارئاسوودە و پ بھرە و پیماندار

ھموومان شقامكمان دەب تیداھموومان شقامكمان دەب تیدا
بچین سردانی خزم و كس و برادەرەكانمان بچین سردانی خزم و كس و برادەرەكانمان 

ئاوا دەب ڕۆژ كئاوا دەب ڕۆژ ك
تواو ئڤینی خۆی كردووەتواو ئڤینی خۆی كردووە

كانوونی یكمی كانوونی یكمی ٢٠٠٥٢٠٠٥ ھولر ھولر
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ڕژانی موورووی بختڕژانی موورووی بخت
گردكی پرژینكراو بھونری دەستنووسكانگردكی پرژینكراو بھونری دەستنووسكان

میشخودا ھمیشخودا ھ
دانیشتن تایبتییكانی تدا ئنجام دەدادانیشتن تایبتییكانی تدا ئنجام دەدا

درەختی زمانیش بگۆپكی نكراوەدرەختی زمانیش بگۆپكی نكراوە
لكی گران بوولكی گران بوو

دەنگی پغمبرەكانی لوێدەنگی پغمبرەكانی لوێ
یك بدوای یك ئاوازدار كردیك بدوای یك ئاوازدار كرد

دەستی بڕوخساری سادەییماندا ھنا دەستی بڕوخساری سادەییماندا ھنا 
موورووی بختی ڕشت موورووی بختی ڕشت 

دوانیك لسر ناوچوانی بندیدوانیك لسر ناوچوانی بندی
ئای ئاشقبوون و مشتوماكردنیئای ئاشقبوون و مشتوماكردنی

یادداشتكانی پیشان داینیادداشتكانی پیشان داین
بای بزەبر و ب پرواشی ڕاھنابای بزەبر و ب پرواشی ڕاھنا

ئاراستی تواوی بخات سرئاراستی تواوی بخات سر
بۆ شكاندنوەی بردەوام و پوانكردنیبۆ شكاندنوەی بردەوام و پوانكردنی

نازی چاوی ھۆنازی چاوی ھۆ
چاوی ل گۆی سیوان گۆپی ڕەنگاوڕەنگ بوونچاوی ل گۆی سیوان گۆپی ڕەنگاوڕەنگ بوون

سروەری وەك سپدەی ڕۆژی بھارسروەری وەك سپدەی ڕۆژی بھار
چاكی بۆ ھموو كس دەوێچاكی بۆ ھموو كس دەوێ
گنجین و جوانی ل سبریگنجین و جوانی ل سبری
تنكی كلوویك ھگرتوەتنكی كلوویك ھگرتوە
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پش خۆی بڕوونی بینیپش خۆی بڕوونی بینی
زانی پیكانی لسر زانی پیكانی لسر 

كونی بابانكونی بابان
توولی شفتی توولی شفتی 
بكی گندۆرەبكی گندۆرە
السكی لۆبیاالسكی لۆبیا

چورمی گۆڕ غریبچورمی گۆڕ غریب
قمكشی ئسپقمكشی ئسپ

برینی قوربانی برینی قوربانی 
متارەی شوانمتارەی شوان

قشی كوارگ قشی كوارگ 
دانن و گرەوەكانی ك باپیری لگڵدانن و گرەوەكانی ك باپیری لگڵ

نوەكانی خۆی كردبوونی بباتوەنوەكانی خۆی كردبوونی بباتوە
سۆز و بھرەی بھزی تدای بۆ ناسینسۆز و بھرەی بھزی تدای بۆ ناسین

شونی حسانوە زۆرنشونی حسانوە زۆرن
برامبریشی تابووتبرامبریشی تابووت

مرۆڤ بدكی خومارمرۆڤ بدكی خومار
چاویلكی فێ دا و جوان خولیاكانی چاوی جبج كردچاویلكی فێ دا و جوان خولیاكانی چاوی جبج كرد

ھیواكانی ل ناو دانناھیواكانی ل ناو داننا
شپكی تابووتیش ل درەختیداشپكی تابووتیش ل درەختیدا

گش ختووكی سووڕی خونی داوەگش ختووكی سووڕی خونی داوە
ڕازاندوویتیوەش ڕازاندوویتیوەش 

تمك ل ممكی دو پیدا بووتمك ل ممكی دو پیدا بوو
بووە تانی چاویلك و پنجرە بووە تانی چاویلك و پنجرە 
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دڕندە و بخشندە دڕندە و بخشندە 
بیكوە لسر زەوی نیشتجن بیكوە لسر زەوی نیشتجن 

ژ دەبدر بوونجو نیشتنی زەوی بمتژ دەبدر بوونجو نیشتنی زەوی بمت
ماوەتوە  ئاون بدیوارەكان ھبواسینماوەتوە  ئاون بدیوارەكان ھبواسین

باندەی پڕ چورباندەی پڕ چور
ڕۆژانی پشوو ل گۆمكان بن دەرێڕۆژانی پشوو ل گۆمكان بن دەرێ
ل ناوی بیر بكنوە و چرا و ئلبوومل ناوی بیر بكنوە و چرا و ئلبووم

بھنن سر مزی ژوورەكانبھنن سر مزی ژوورەكان
وەرزی نیشتنوە و ھفین و توانای بایان بناسنوەرزی نیشتنوە و ھفین و توانای بایان بناسن

پاشان بڕەنگی شاد و بیری ھمن و بگردەوە بنوونپاشان بڕەنگی شاد و بیری ھمن و بگردەوە بنوون
نووستن فریای نووستن فریای 

ناخ و ناخ و 
گیان و گیان و 

ویژدان و ویژدان و 
خون دەكویخون دەكوی

ل حوشی پشتوەیل حوشی پشتوەی
خانووە درینكی مای باپیرم خانووە درینكی مای باپیرم 

ك بھشت حزی دەكرد بۆ كاتییش بتك بھشت حزی دەكرد بۆ كاتییش بت
نبژاردەی خۆی بھكی ھك خند ڕۆژچنبژاردەی خۆی بھكی ھك خند ڕۆژچ

ب نخش و نیگاری خریكیان بكاتب نخش و نیگاری خریكیان بكات
ھشووە تریك دەمی ل ناو كپرھشووە تریك دەمی ل ناو كپر

وە ناو ئاوی ڕوونی كووپشۆڕكردووەتوە ناو ئاوی ڕوونی كووپشۆڕكردووەت
دەن باندەی پڕ چوردەن باندەی پڕ چور

ھلككانی دەھنت ناو كتبخانیھلككانی دەھنت ناو كتبخانی
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ئو شاعیرە سادەیی ئو شاعیرە سادەیی 
ئاوازی بۆ ئم سرزەمین دانائاوازی بۆ ئم سرزەمین دانا

پلشی نبوو ل پگیشتنی میوەكانی حوشی پلشی نبوو ل پگیشتنی میوەكانی حوشی 
دەستنووس و پرچی كیژەكانی دایدەپۆشبدەستنووس و پرچی كیژەكانی دایدەپۆشب

ل كوێ الشی مردوول كوێ الشی مردوو
گیان گڕایوە ناوی گیان گڕایوە ناوی 

ك چاككاری گیان چاندنوە دەكاتك چاككاری گیان چاندنوە دەكات
ماسی بناو جۆگكاندا ھاتن ماسی بناو جۆگكاندا ھاتن 

بۆ سردان و یارمتیدانی ڕووباربۆ سردان و یارمتیدانی ڕووبار
قوالبی چاوداری ڕاوچییانی قوالبی چاوداری ڕاوچییانی 

سر ئاو خستسر ئاو خست
پنج پنجی دەستی ڕاستیشپنج پنجی دەستی ڕاستیش

سامان و سروەری بۆ ئاشقبوون بھز دەكنسامان و سروەری بۆ ئاشقبوون بھز دەكن
وەك ئوەی ل بورییك وەك ئوەی ل بورییك 

كی دوورە دەست بگوشویستدەستی خۆشكی دوورە دەست بگوشویستدەستی خۆش
مرۆڤ ب شكۆ و خاندانی و بورییوەمرۆڤ ب شكۆ و خاندانی و بورییوە

رەوە و ئاشق بئاوی ڕژاو كۆبكرەوە و ئاشق بئاوی ڕژاو كۆبك
ب ھونری دەستنووسكانی خوداب ھونری دەستنووسكانی خودا

ئشق بناوی خۆتوە ئشق بناوی خۆتوە 
بانگت دەكات ناو ڕووناكییكانی پیت و ناولنانبانگت دەكات ناو ڕووناكییكانی پیت و ناولنان

كانوونی دووەمی كانوونی دووەمی ٢٠٠٦٢٠٠٦ ھولر ھولر
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كووپ ل موانداریی ماسیداكووپ ل موانداریی ماسیدا
ئرێ خودا بۆ تنیایی بۆ خۆی ھبژاردئرێ خودا بۆ تنیایی بۆ خۆی ھبژارد
دەست و پوەندەكانیشی بناو خكدادەست و پوەندەكانیشی بناو خكدا

ھوەدا و دبدەر و كم خوھوەدا و دبدەر و كم خو
پیكانی ل ئاوی چور و ل تڕنپیكانی ل ئاوی چور و ل تڕن

گیانی پرشان گیانی پرشان 
نوژ و ستایش و پاڕانوە نوژ و ستایش و پاڕانوە 

یارمتی دەروونینیارمتی دەروونین
بتوندوتیژی و زەبر بتوندوتیژی و زەبر 

داوای یارمتیداوای یارمتی
ل ناسراو و دەستوپی كردوون ل ناسراو و دەستوپی كردوون 

باندەی قاچ ڕووت و دەنووك درژباندەی قاچ ڕووت و دەنووك درژ
باكانیان دەخورنن و داوای باجیان ل كردووەباكانیان دەخورنن و داوای باجیان ل كردووە

جنگ لو پناوەدا ھاژەی ھات جنگ لو پناوەدا ھاژەی ھات 
الش كفی ھدا الش كفی ھدا 

الشش ئاونیكی پداری پشكش كرد الشش ئاونیكی پداری پشكش كرد 
ن كورت ببینمندەی تبان كورت ببینمندەی تبا

دایك ناب پشتی خۆشی ھیچ ل لدایك ناب پشتی خۆشی ھیچ ل ل
تپدۆری ل پنجرەی بیستن ناوە تپدۆری ل پنجرەی بیستن ناوە 

داویشی لسر كورسیداویشی لسر كورسی
شیتان و فریشت داناوەتوە شیتان و فریشت داناوەتوە 

كتبی نائومدی لم چاویوە گواستووەتوە ئو چاوكتبی نائومدی لم چاویوە گواستووەتوە ئو چاو
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ڕەوانبژ وڕەوانبژ و
ھوادز وھوادز و

خۆویست وخۆویست و
خۆشدووەخۆشدووە

تمنی بشی ئوە دەكات تمنی بشی ئوە دەكات 
ل ھموو شقامكان بپڕتوە ل ھموو شقامكان بپڕتوە 

كانیش ببینژەنمانچی كنجمردنی پكانیش ببینژەنمانچی كنجمردنی پ
بئاگرم مسپرە بئاگرم مسپرە 

یكم ھنایپشت و پیكم ھنایپشت و پ
ھمیش ببیر خۆمی دەھنموەھمیش ببیر خۆمی دەھنموە

جوانی محاڵ دەھنت دیجوانی محاڵ دەھنت دی
كارتی جژنان فێ دەدات ماكانمان كارتی جژنان فێ دەدات ماكانمان 
ونی ككی مۆم لسر داگیرساویش ونی ككی مۆم لسر داگیرساویش 
دەگرێ و بیادگاری دەیدات نوەكانمان دەگرێ و بیادگاری دەیدات نوەكانمان 

وەك شاعیركی دەموچاو درەوشاوەی بختیار وەك شاعیركی دەموچاو درەوشاوەی بختیار 
چوارخشتكی لسر شیعری باوكی نووسیوە چوارخشتكی لسر شیعری باوكی نووسیوە 

غزەلیش چاوی ب پڕپڕەی مانگوە ھواسی غزەلیش چاوی ب پڕپڕەی مانگوە ھواسی 
ل پچی شقامكدا ونی كرد ل پچی شقامكدا ونی كرد 

پنج خشتكی و بھرە وەرگرتنیشی مایوەپنج خشتكی و بھرە وەرگرتنیشی مایوە
وەیدەستچرای ھۆگربوونی بوەیدەستچرای ھۆگربوونی ب

بدوای لپك شینی دیاری داپیریبدوای لپك شینی دیاری داپیری
چاوی دەڕوا و دەگڕتوەچاوی دەڕوا و دەگڕتوە

ھزی چاو بشیھزی چاو بشی
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شكانی لشكری ھپدار دەكاشكانی لشكری ھپدار دەكا
ڕۆژنامنووسی برەكانی شڕڕۆژنامنووسی برەكانی شڕ

بۆ ماوەیكی كورتبۆ ماوەیكی كورت
ھۆش خۆ دەچ خۆشییاندا ل لھۆش خۆ دەچ خۆشییاندا ل ل

شیعركی ڕۆمانسی دەموچاوی ئاوپژن دەكاتشیعركی ڕۆمانسی دەموچاوی ئاوپژن دەكات
مۆم و شقاتی ل دەم دەڕژێمۆم و شقاتی ل دەم دەڕژێ

گیانی زیو و ئاوریشم و فنر ل ناویگیانی زیو و ئاوریشم و فنر ل ناوی
مردوویك ئاگای ل ھمووان مردوویك ئاگای ل ھمووان 

مووانھ و مردووەی ئاگای لئمووانھ و مردووەی ئاگای لئ
ل دۆزەخ ھلكی نكوندووەل دۆزەخ ھلكی نكوندووە

ئاوی پاش ھلك كونیشیئاوی پاش ھلك كونیشی
بسر خاولی برادەرانی نڕشتووەبسر خاولی برادەرانی نڕشتووە

لسرخۆتر برەو الم وەرە ئی پیریلسرخۆتر برەو الم وەرە ئی پیری
بلیتی سواربوونی چرخ و فلك بلیتی سواربوونی چرخ و فلك 

ھشتان سووڕی خۆی تواو نكردووەھشتان سووڕی خۆی تواو نكردووە
بۆنی ڕازیان و نان ڕشاندنی دایكیشمبۆنی ڕازیان و نان ڕشاندنی دایكیشم

ھلكم دەترووكننھلكم دەترووكنن
سمندەر برای شیریم بووسمندەر برای شیریم بوو
دوای ماوەیك پكوە ژیاندوای ماوەیك پكوە ژیان

ھات ناو خونم و ئسكمی توند كردھات ناو خونم و ئسكمی توند كرد
باندە بناو خۆر بند بووەوە باندە بناو خۆر بند بووەوە 

دە وە چیت پئاسمانندە برێ بائدە وە چیت پئاسمانندە برێ بائ
میوە ڕوومتیان بناز و شكۆوە ھدەخنمیوە ڕوومتیان بناز و شكۆوە ھدەخن
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ڕبوارانیش بۆینباخی قاوەیی ڕبوارانیش بۆینباخی قاوەیی 
بسر كراسیان شۆڕ دەكنوەبسر كراسیان شۆڕ دەكنوە

شپقی خورییان دادەننشپقی خورییان دادەنن
ماست و زەیتوون و كرە و ھنجیری وشككراوە ماست و زەیتوون و كرە و ھنجیری وشككراوە 
ل ناو سینی چینكۆ شڕیان لگڵ لوی ب بار ل ناو سینی چینكۆ شڕیان لگڵ لوی ب بار 

شڕ ب تاو ھات شڕ ب تاو ھات 
مووانھ و مردووەی ئاگای لئمووانھ و مردووەی ئاگای لئ

ل ناو شووشی مرەكب ل ناو شووشی مرەكب 
كیبینی ڕست م شت ككیكیبینی ڕست م شت ككی

بۆ گیان و دیوان دەدوێبۆ گیان و دیوان دەدوێ
ئرێ گوڵ بۆ ھاوسروایئرێ گوڵ بۆ ھاوسروای

دڵ ودڵ و
كول وكول و
چ وچ و
بولبولبولبول

ماسی بناو ئقی نارنجۆكماسی بناو ئقی نارنجۆك
خۆی سپاردە كووپی مای منخۆی سپاردە كووپی مای من

كووپ و مایكووپ و مای
ھۆگر ب فین و بۆنی خن و مخكھۆگر ب فین و بۆنی خن و مخك

گوبڕۆژەی نیگا ئاو بپیمانی نمری پاسوانیتیگوبڕۆژەی نیگا ئاو بپیمانی نمری پاسوانیتی
برامبر قس و ھوەڕی و دەمھبستی برامبر قس و ھوەڕی و دەمھبستی 

نك چاو ناترووكشارنك چاو ناترووكشار
درەوشانوەیك ل دەموچاومدا درەوشانوەیك ل دەموچاومدا 
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بھرەمندی كردم ب ھز و خۆبوونی خوداییبھرەمندی كردم ب ھز و خۆبوونی خودایی
خۆر ڕووی خۆی بۆ ڕاگرتم پویستییكانمی تدا بنووسم خۆر ڕووی خۆی بۆ ڕاگرتم پویستییكانمی تدا بنووسم 

دەستنوژ دەگرم و خۆم تنیا بۆ خۆم دەستنوژ دەگرم و خۆم تنیا بۆ خۆم 
چاوم ل نخش نقوم دەكم و باخچ بسر مان دابش دەكمچاوم ل نخش نقوم دەكم و باخچ بسر مان دابش دەكم

پش چوون گشت خون وریام دەكاتوە پش چوون گشت خون وریام دەكاتوە 
ك دەبینم و ئاو بدەموچاوی ك بپژنم ك دەبینم و ئاو بدەموچاوی ك بپژنم 

ل ناو شووشبندیش گوێ ل گۆرانی نگرم ل ناو شووشبندیش گوێ ل گۆرانی نگرم 
شدادەك ر زایسر بنكی خنكقوماش پارچشدادەك ر زایسر بنكی خنكقوماش پارچ

 كانموو شترەتای ھس زای كانموو شترەتای ھس زای
بخانومانی برەو ئرە دێبخانومانی برەو ئرە دێ

حكایت بۆ باپیرەی سمندەرمان بكاتحكایت بۆ باپیرەی سمندەرمان بكات
تاس ل ت چاوی پشی دەپرسلتاس ل ت چاوی پشی دەپرسل
چی دەشك كوێ و ل ی لتاسچی دەشك كوێ و ل ی لتاس

ئاداری ئاداری ٢٠٠٦٢٠٠٦ ھولر ھولر
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سووڕی پاراوبوونی بۆنسووڕی پاراوبوونی بۆن

پری ب بخششی زەردەخنیپری ب بخششی زەردەخنی
خۆی دەكات ب ناسیار و بھشتخۆی دەكات ب ناسیار و بھشت
دەھنت سر سینییكی مسیندەھنت سر سینییكی مسین

تمنی ئاكۆكیش بشیتمنی ئاكۆكیش بشی
شڕی مانوە لگڵ ژیان دەكاتشڕی مانوە لگڵ ژیان دەكات

تم لسر ھكاریی سرەتایییكان الدەداتم لسر ھكاریی سرەتایییكان الدەدا
جموجووڵ و دەستنووسم دەدات كی پیفتنای ھوجموجووڵ و دەستنووسم دەدات كی پیفتنای ھو

سرەتای لناو دروست بكمسرەتای لناو دروست بكم
چكرەی زەمینیم و گوشمچكرەی زەمینیم و گوشم

ھرە و سرووشنگی بئاواز و ئاھ لھرە و سرووشنگی بئاواز و ئاھ ل
ی دما نگیان لھرە و سرووش ئاھبی دما نگیان لھرە و سرووش ئاھب

دیوار و تاق و پنجرەی مای دڵدیوار و تاق و پنجرەی مای دڵ
شوە و شكۆیان داوە ب كتبی ڕازشوە و شكۆیان داوە ب كتبی ڕاز

سروەیك بس بۆ گشبوونوەی چرا و خوان گرمبوونیسروەیك بس بۆ گشبوونوەی چرا و خوان گرمبوونی
چ دەدۆزموە ئی كو و گۆچان و خۆزگی ھۆچ دەدۆزموە ئی كو و گۆچان و خۆزگی ھۆ

درەخت ل دوە دوا سمای دەكرددرەخت ل دوە دوا سمای دەكرد
لك و پۆپی سرگرم بیاداشتی خانوادەیلك و پۆپی سرگرم بیاداشتی خانوادەی

كی پاراوبوزڕەنگی سكی پاراوبوزڕەنگی س
بۆن و شیلش بسر زەویدا بژێبۆن و شیلش بسر زەویدا بژێ
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پاشان ل قۆزاخی ئاوریشمداپاشان ل قۆزاخی ئاوریشمدا
سووڕی مانوەی تواو بكات و بر جستمان بكوێسووڕی مانوەی تواو بكات و بر جستمان بكوێ

ل بخت و بینینمان بیكات شاخی ككویل بخت و بینینمان بیكات شاخی ككوی
ناوچوانی بردی پھواسینناوچوانی بردی پھواسین
گوگای گزنگ و زەردەپڕگوگای گزنگ و زەردەپڕ

الپڕە نووستووەكانی ھدەنوەالپڕە نووستووەكانی ھدەنوە
سكی زەوییرد ئبسكی زەوییرد ئب

نیشانی سرسامییك لناو چاوی بریسكی دانیشانی سرسامییك لناو چاوی بریسكی دا
ڕەزكی گیان پڕەكراوڕەزكی گیان پڕەكراو

ك دەستی لسر دی الچووەك دەستی لسر دی الچووە
گۆپك كم ھۆگرن ب لككانیگۆپك كم ھۆگرن ب لككانی
یدا ساردوسنیش تپیتگیدا ساردوسنیش تپیتگ

ناوی میوەكانی خۆشی ل یاد كردووەناوی میوەكانی خۆشی ل یاد كردووە
بم گش لوی بخر جووونبم گش لوی بخر جووون
ھمیش خۆیان ببیر دەھننوەھمیش خۆیان ببیر دەھننوە

دەكون بیركردنوەشدەكون بیركردنوەش
بر ئارەزووی گۆرانی گوتنم ھگئبر ئارەزووی گۆرانی گوتنم ھگئ

دەتوانم بیمدەتوانم بیم
ڕەنگكان ل دەروون دەھنمڕەنگكان ل دەروون دەھنم

برزیان دەكموە تا ئاستی سربرزیان دەكموە تا ئاستی سر
ل ئاستی سرم شاری یزدانل ئاستی سرم شاری یزدان

نو شوئ توێ و دەبدەردەكنو شوئ توێ و دەبدەردەك
بھرەمندیان خانوویبھرەمندیان خانووی
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ل دەفتری یاداشت و گوچك ماسی دروست كراوەل دەفتری یاداشت و گوچك ماسی دروست كراوە
كاتژمری ناوەندی شار لی داكاتژمری ناوەندی شار لی دا

سمۆرەسمۆرە
باندەباندە
مرۆڤمرۆڤ

برەو ئرەبرەو ئرە
پ و باڵ و چاویان كردەوەپ و باڵ و چاویان كردەوە

یان ئاپوتۆز تتیان ئاپوتۆز تت
لم حاڵ و بارەدا بزردەبن یانلم حاڵ و بارەدا بزردەبن یان
سریان لناو زەرفی نامیكداسریان لناو زەرفی نامیكدا

بلوی منداڵ ب ممی شیرەوە داخراوەبلوی منداڵ ب ممی شیرەوە داخراوە
دایك و باوكیشدایك و باوكیش

ل نووسینوەی ڕگا نبوونتوەل نووسینوەی ڕگا نبوونتوە
ڕگای دیكشڕگای دیكش

بلوی تڕ و جوانوە برەو ڕوویان دنبلوی تڕ و جوانوە برەو ڕوویان دن
مووی دەبن بنووسینیشیان ھمووی دەبن بنووسینیشیان ھ

ئشقی خودایی و دن دڵ و چاومانوەئشقی خودایی و دن دڵ و چاومانوە
وشكانی ناو فرھنگوشكانی ناو فرھنگ

بشی نووسینوەی ڕگا ناكنبشی نووسینوەی ڕگا ناكن
پپوول بسر ترموە نیشتوونپپوول بسر ترموە نیشتوون

ئارەقی بن بایانئارەقی بن بایان
نچگشت و بۆنی نئاسوودەیی دوای گنچگشت و بۆنی نئاسوودەیی دوای گ

ل ھموو شونك ئامادەی خۆشویستیل ھموو شونك ئامادەی خۆشویستی
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دەتوانم لسرە ڕگاكان بوەستمدەتوانم لسرە ڕگاكان بوەستم
فرامۆشیشی بكمفرامۆشیشی بكم
رمام دەبم سبرمام دەبم سب

چاوكی تا ھتایی ل ناوچوانم بھز كردووەچاوكی تا ھتایی ل ناوچوانم بھز كردووە
خۆشویستیخۆشویستی

مووشمانیاداشتی ھمووشمانیاداشتی ھ
ل ناوچوانی تڕی خانووەكانمانل ناوچوانی تڕی خانووەكانمان

روایپ كی بوقشروایپ كی بوقش
مان نزیكل میشھمان نزیكل میشھ

ل دەنگی نرمی قورینگ دەگڕێل دەنگی نرمی قورینگ دەگڕێ
بھۆیوە بت ناو دمانوەبھۆیوە بت ناو دمانوە

بگیشتنی درەختی ناو شقامكانی شاربگیشتنی درەختی ناو شقامكانی شار
ڕەنگیان پاراو دەبڕەنگیان پاراو دەب

یكو شت لھب س خودا دەزانرێ بۆ بئیكو شت لھب س خودا دەزانرێ بۆ بئ
خودا پیای منی پ كردووەخودا پیای منی پ كردووە

دایك و باوكم و دایك و باوكیاندایك و باوكم و دایك و باوكیان
چرا و شربیان ل سبری ق بۆ دانامچرا و شربیان ل سبری ق بۆ دانام

سبر گورە بووسبر گورە بوو
خۆشی ھنا ناو خۆی و ڕازی دركاندخۆشی ھنا ناو خۆی و ڕازی دركاند

ب ئارامی كۆترك بیر ل قوربانی بكرەوەب ئارامی كۆترك بیر ل قوربانی بكرەوە
ق تاجی سری ب ئومدی چرادانق تاجی سری ب ئومدی چرادان

ھدای سر شووشی ڕوونی چاویلككمھدای سر شووشی ڕوونی چاویلككم
ل بری ئاسۆی كوم پ دەماری چاالكل بری ئاسۆی كوم پ دەماری چاالك



سی ساڵ شیعر٣٤ سباح رەنجدەر

خۆر تنیایی خۆی تدا دەتونتوەخۆر تنیایی خۆی تدا دەتونتوە
یاداشتی شاركیاداشتی شارك

ك سو ل ئسترەی ھتوو وەردەگرتوەك سو ل ئسترەی ھتوو وەردەگرتوە
ل كڵ ژیانیدا نووسرا و مدالیایل كڵ ژیانیدا نووسرا و مدالیای

وەیسینگینی بجوانی دەدووەیسینگینی بجوانی دەدو
یمووان ھو میوە و ئاوی بۆ ھ ور دانولھیمووان ھو میوە و ئاوی بۆ ھ ور دانولھ
كراسی باب نوئلی بۆ ڕادەگرین تا بتواوی دڵكراسی باب نوئلی بۆ ڕادەگرین تا بتواوی دڵ

ھی دەبژرێ و لبر ھموومانی دەكاتھی دەبژرێ و لبر ھموومانی دەكات
فین بباڵ و پ و دڵفین بباڵ و پ و دڵ

خۆری مزەدارە پ ب ئاسمان وچان دەگرێخۆری مزەدارە پ ب ئاسمان وچان دەگرێ
دایكی تویستییئاسمان چ جوانی و خۆشدایكی تویستییئاسمان چ جوانی و خۆش

دت ناو ھستكانمانوەدت ناو ھستكانمانوە
ھفیوك خۆشحاڵ و مستیھفیوك خۆشحاڵ و مستی

رییانو ڕووناكی زەماوەندی پ ناو زایرییانو ڕووناكی زەماوەندی پ ناو زای
ل تك مانگ دادەبزێل تك مانگ دادەبزێ
دەچت مای ئاسوودەییدەچت مای ئاسوودەیی

ئرێ دەرگای مای ئاسوودەیی كلیلیئرێ دەرگای مای ئاسوودەیی كلیلی
فچی ھونرمندە یان پووشی ناو دەنووكی باندەفچی ھونرمندە یان پووشی ناو دەنووكی باندە
تاووس سیمینارك ل بارەی جژنی شارك دەگێتاووس سیمینارك ل بارەی جژنی شارك دەگێ

موومانر ھبكراسی ل كموومانر ھبكراسی ل ك
لناو كتبخان خون خست و خۆكملناو كتبخان خون خست و خۆكم

پیاوە داناكانی شتكان وەك خۆیان دەھنوەپیاوە داناكانی شتكان وەك خۆیان دەھنوە
قۆپچی كراسیان كردووەتوەقۆپچی كراسیان كردووەتوە
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ل كۆشككانیان ھاتوونت دەرێل كۆشككانیان ھاتوونت دەرێ
یانبۆ قۆ دەمچ دەست بیانبۆ قۆ دەمچ دەست ب
ڕەنگكان بریقیان پچایوەڕەنگكان بریقیان پچایوە

ب پل و ھداوانب پل و ھداوان
ئم دەوروبرەیان كردە ئفسانیكی واق وڕماوئم دەوروبرەیان كردە ئفسانیكی واق وڕماو

ھیچی ل بدەرنكوێھیچی ل بدەرنكوێ
جماوەر و ناوبژیوانیش تنیا منمجماوەر و ناوبژیوانیش تنیا منم

ملوول و جرگسووتاوملوول و جرگسووتاو
لسر بردكی خاخاڵلسر بردكی خاخاڵ

ك پشتر پغمبر لسریك پشتر پغمبر لسری
زۆر تماشای گردەنی ئاسۆی كردبووزۆر تماشای گردەنی ئاسۆی كردبوو
دانیشتووم و ھاواری ناوی خودا دەكمدانیشتووم و ھاواری ناوی خودا دەكم

دەنووكی سووری باندەدەنووكی سووری باندە
یارمتیم دەدا و الپڕە نووستووەكانم بۆ ھدەداتوەیارمتیم دەدا و الپڕە نووستووەكانم بۆ ھدەداتوە

ژنكی خانومان و حكیمی قتارچییانژنكی خانومان و حكیمی قتارچییان
كووپك شیری لدەستی ڕوونی چارەنووسكووپك شیری لدەستی ڕوونی چارەنووس

ب خت وەرگرتووەب خت وەرگرتووە
ت و دەچنیاییدا دد لت و دەچنیاییدا دد ل

پیتكانی ڕگا و تاسی دیدارپیتكانی ڕگا و تاسی دیدار
جوانتر دەبن وش و ڕستی خورپدارجوانتر دەبن وش و ڕستی خورپدار

ڕەز گوێ ل دەنگ و ئاوازی پرییان دەگرێڕەز گوێ ل دەنگ و ئاوازی پرییان دەگرێ
ئوجا بری ئاشق دەب و بۆن و شیل دەڕژێئوجا بری ئاشق دەب و بۆن و شیل دەڕژێ

ئاو و باخم ڕوون بوونوەئاو و باخم ڕوون بوونوە
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دۆپك خون ل دەنووكی ھۆ تكادۆپك خون ل دەنووكی ھۆ تكا
ۆپو دئۆپو دئ

ژوور و برژووركی ل ڕسكاژوور و برژووركی ل ڕسكا
ل بلوور و چاول بلوور و چاو

نازی دەرگانازی دەرگا
كردنوە و لدانی كاتژمر و ل ناز نكوتنیكردنوە و لدانی كاتژمر و ل ناز نكوتنی

تندووركی بۆ خانومانانی شار ئاگر داتندووركی بۆ خانومانانی شار ئاگر دا
وشكانی كردە ئاردی گنمشامیوشكانی كردە ئاردی گنمشامی

زایی دەنگی ئو مانی دەموچاویان باخنزایی دەنگی ئو مانی دەموچاویان باخن
ل دەمارە ھستیارەكانی ممكیل دەمارە ھستیارەكانی ممكی
خانومان و حكیمی قتارچییانخانومان و حكیمی قتارچییان

تر شیر و ھنگوین بوویت و چاوت برز ھناتر شیر و ھنگوین بوویت و چاوت برز ھنا
ڕەچكی یك لدوای یكیڕەچكی یك لدوای یكی

پغمبرەكانت ناسیپغمبرەكانت ناسی
ئازای خشو تاجبئئازای خشو تاجبئ

ران بناسمبغكی پڕەچران بناسمبغكی پڕەچ
یستوور ھنك و ئچی تفری تیستوور ھنك و ئچی تفری ت

ل زمانت الیدەل زمانت الیدە
شرەی ئاوشرەی ئاو

ب زمان جوان دانان ناو جۆگ جزبدارەب زمان جوان دانان ناو جۆگ جزبدارە
منی تاجبخش و عودایمنی تاجبخش و عودای

با وبا و
ئاگر وئاگر و
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خۆڵ وخۆڵ و
ئاو وئاو و
ئشقئشق

خودا نیشانیكی دەروونی خۆی پشكش كردمخودا نیشانیكی دەروونی خۆی پشكش كردم
خم ل ئسترە ھتووەكانم بخۆم و لیان بدومخم ل ئسترە ھتووەكانم بخۆم و لیان بدوم

دۆپك خون ل دەنووكی ھۆ تكادۆپك خون ل دەنووكی ھۆ تكا
ۆپو دئۆپو دئ

ژوور و برژووركی دام ل مای ئاسوودەییژوور و برژووركی دام ل مای ئاسوودەیی
شاعیران بناو كوڕۆژنیدا ھاتنشاعیران بناو كوڕۆژنیدا ھاتن

سبتیك گوی گیان و سروا و كشیانسبتیك گوی گیان و سروا و كشیان
بدەستوە بووبدەستوە بوو

نان و ئاوم لگڵ بش كردننان و ئاوم لگڵ بش كردن
پاشان بھرە و سرووشپاشان بھرە و سرووش

تشرینی دووەمی تشرینی دووەمی ٢٠٠٦٢٠٠٦ ھولر ھولر



سی ساڵ شیعر٣٨ سباح رەنجدەر

ئاھنگی ناو لنانی درەختكئاھنگی ناو لنانی درەختك

دایك دەبڕۆژ خۆر لدایك دەبڕۆژ خۆر ل
شویش مانگشویش مانگ

گنجینی ئومد و ئشقی درژخاین ل دەروونگنجینی ئومد و ئشقی درژخاین ل دەروون
دەروون ئی دەفتری یكم پشنگ ھاوشتندەروون ئی دەفتری یكم پشنگ ھاوشتن

سرڕژ ل ڕاز و بۆنی خۆشیسرڕژ ل ڕاز و بۆنی خۆشی
خودا و دەنگی الواندنوەخودا و دەنگی الواندنوە

زەوییكی ب ھاوتا و پاراو و سرووشدەریتزەوییكی ب ھاوتا و پاراو و سرووشدەریت
ھموو ڕووزەردەكان دەبزنیھموو ڕووزەردەكان دەبزنی
ك ئاماژەیك بۆ ئوە دەكاتك ئاماژەیك بۆ ئوە دەكات

پیت وای برە ھئپیت وای برە ھئ
پ دیوان و بادەی ھنگوینیشپ دیوان و بادەی ھنگوینیش

ئو خانووەی منداكانم ب تمان ئو خانووەی منداكانم ب تمان 
تاجداری بكنتاجداری بكن

ل چاوانیان بئافرنن و بیكن ب برھمی جوانییانل چاوانیان بئافرنن و بیكن ب برھمی جوانییان
ب نرمغار جارك بدەوریدا سووڕاموەب نرمغار جارك بدەوریدا سووڕاموە

ئسپكم كوت ناو خۆرەتاوكی سرگردانوەئسپكم كوت ناو خۆرەتاوكی سرگردانوە
كلوپل و برد و بناغیكلوپل و برد و بناغی

دەبن ب تیپی مۆسیقا و كۆرسی گۆرانی منداكانمدەبن ب تیپی مۆسیقا و كۆرسی گۆرانی منداكانم
رپا دەبزانیی بگۆرانیدا پشووی خ لرپا دەبزانیی بگۆرانیدا پشووی خ ل
بازاڕی گورەی پ شتومك و پویستیبازاڕی گورەی پ شتومك و پویستی
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دار ھنجیریش ڕەگی ل سرك الدەدادار ھنجیریش ڕەگی ل سرك الدەدا
بوو ل ی موتورببا كی چاوڕەش كندەیبابوو ل ی موتورببا كی چاوڕەش كندەیبا

گیای سر گۆڕی قوربانی وگیای سر گۆڕی قوربانی و
دەمودووی سو كات دەبت خۆشویستی ودەمودووی سو كات دەبت خۆشویستی و

لۆكی ناو كورتكی دایكم ولۆكی ناو كورتكی دایكم و
برۆی پغمبر وبرۆی پغمبر و

چاوی باپیرانمچاوی باپیرانم
ل پنجرەی مای من بای ڕاگرتل پنجرەی مای من بای ڕاگرت

بیری زۆر ھنا و بردبیری زۆر ھنا و برد
ڵ بكڕەنگی تڵ بكڕەنگی ت

شینایی دەریا و ئاسمان كردشینایی دەریا و ئاسمان كرد
بخشندان خزانكمی ھاوشت ناو گلنیبخشندان خزانكمی ھاوشت ناو گلنی

چۆن سۆبك گرم دەكاتچۆن سۆبك گرم دەكات
منداكانم كاتك دەنك قاوە ل ئاون دەكوتنمنداكانم كاتك دەنك قاوە ل ئاون دەكوتن

زرینگانوەی كلیل ھدەدرت دەستمانزرینگانوەی كلیل ھدەدرت دەستمان
دەموێ بیھنم ناو شكۆی قاسپی كوكوەدەموێ بیھنم ناو شكۆی قاسپی كوكوە

ڕوو دە دا داوای خۆی لقاسپ لڕوو دە دا داوای خۆی لقاسپ ل
چندچند

وزەی تیشك ووزەی تیشك و
ئاو وئاو و

خۆڵ وخۆڵ و
پروەردەی دەوێپروەردەی دەوێ

بۆ گش و بھزبوونی چاویبۆ گش و بھزبوونی چاوی
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وە نزیكمانر زۆر لندەی چاوڕەش ھباوە نزیكمانر زۆر لندەی چاوڕەش ھبا
ب لكك ل درەختی بنماكمانوە نیشتووەتوەب لكك ل درەختی بنماكمانوە نیشتووەتوە

مان ناھت جقمان ناھت جق
تابلۆی ڕاڕەو ل سینوەیداتابلۆی ڕاڕەو ل سینوەیدا

ئاوازی بۆ گوتراوەئاوازی بۆ گوتراوە
لناو ڕووناكی ھاتوچۆكرانلناو ڕووناكی ھاتوچۆكران

ڕەنگكانی پ ب چاو پشنگ دەدەنڕەنگكانی پ ب چاو پشنگ دەدەن
وی دەكات بی مراوی كئاوازی باوی دەكات بی مراوی كئاوازی با

برادەری ڕگای دوور و نمكداربرادەری ڕگای دوور و نمكدار
ل ئارەزووەكانمان بدوێل ئارەزووەكانمان بدوێ

ڕاڕەوەكش لوڕژە ل دەنگیڕاڕەوەكش لوڕژە ل دەنگی
ئوە ئستا دەژیم و خم دەخۆمئوە ئستا دەژیم و خم دەخۆم

شوەكارك تابلۆكانی خۆیشوەكارك تابلۆكانی خۆی
دەھنت بازاڕكی نزیك دەستوەدەھنت بازاڕكی نزیك دەستوە
ئم دین باخچی ماكمانئم دین باخچی ماكمان

باران دەست ب ڕەنگ و ڕووی زەویباران دەست ب ڕەنگ و ڕووی زەوی
دادەھن و دەیالونتوەدادەھن و دەیالونتوە

نوە دەچكانمناوی منداك بدرەختنوە دەچكانمناوی منداك بدرەخت
ڕەگ و چرۆی دتوە ناوچوانمانڕەگ و چرۆی دتوە ناوچوانمان

ئی الی چپی سینگمئی الی چپی سینگم
بۆن ب كام گوی پشكش كراوتان دەكنبۆن ب كام گوی پشكش كراوتان دەكن

درەخت ل جیاتی ئم دەژیدرەخت ل جیاتی ئم دەژی
ھزاران شت دەدۆزینوەھزاران شت دەدۆزینوە
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ب گنجبوونوەشب گنجبوونوەش
دروود بۆ درەختكدروود بۆ درەختك

گیانمی فری گیانبینین كردگیانمی فری گیانبینین كرد
دایكانمی تند ڕووناكی منداگیانم چدایكانمی تند ڕووناكی منداگیانم چ

گوایی ڕووناكیم و دەستم بۆی درژ كردووەگوایی ڕووناكیم و دەستم بۆی درژ كردووە
نیازی دی خۆمم بۆ ھشتنیازی دی خۆمم بۆ ھشت

رزی ڕوانینب ویستی لگوتی خۆشرزی ڕوانینب ویستی لگوتی خۆش
ل ماكی خۆتدال ماكی خۆتدا

ژوور و ھیوانكم بۆ دان ئی خوداژوور و ھیوانكم بۆ دان ئی خودا
ینزلكر نازی پبی لبانو كتئینزلكر نازی پبی لبانو كتئ

ڕستكانیم ھ بژردا كشاونڕستكانیم ھ بژردا كشاون
ئای بختن ل سكۆی ماڵ ھدراونئای بختن ل سكۆی ماڵ ھدراون

ئوانی نشم خوندوونتوەئوانی نشم خوندوونتوە
ئاگرودوویان لناو چاومئاگرودوویان لناو چاوم

تریفی مانگی سرگۆمكی بستووەتریفی مانگی سرگۆمكی بستووە
غافمان ناكا ل شیناییی دەریا و ئاسمانغافمان ناكا ل شیناییی دەریا و ئاسمان

شینایی دەوەست شق ڕوو لنمای ئڕووگشینایی دەوەست شق ڕوو لنمای ئڕووگ
كانی ماڵ دەناسو ڕووناكیی یدا دەبئاكام پكانی ماڵ دەناسو ڕووناكیی یدا دەبئاكام پ

دوو دەست ھزیان ل زەردەی ئوارە بوودوو دەست ھزیان ل زەردەی ئوارە بوو
پیژەیكی داریان ل حوش داناپیژەیكی داریان ل حوش دانا

كشی ھموو ئندامی خزانك دەزانتكشی ھموو ئندامی خزانك دەزانت
بۆ ئوەی تماشای گشی منداكانم بكمبۆ ئوەی تماشای گشی منداكانم بكم

دەب خرۆشی قتماغی بریندەب خرۆشی قتماغی برین
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بڕوومتی الیك ھنار و الیك سویبڕوومتی الیك ھنار و الیك سوی
زەوی بچوونمزەوی بچوونم

با كس نزان ھنار و سوی زەوی ڕژاوەبا كس نزان ھنار و سوی زەوی ڕژاوە
دەنگكانی دەروونمان ننیشنوەدەنگكانی دەروونمان ننیشنوە

نیشتنوە وشكبوونی دەماری سرەنیشتنوە وشكبوونی دەماری سرە
لبر خۆركی سرگردانلبر خۆركی سرگردان

ل نوان قەی قلڕەش و جریوەی ھختنریل نوان قەی قلڕەش و جریوەی ھختنری
ئسترەی كاروانكوژەئسترەی كاروانكوژە

بۆنی بھار و چرای وچان و خولیایبۆنی بھار و چرای وچان و خولیای
یكو و دلۆڤان ل تاس وانی پپوولپیكو و دلۆڤان ل تاس وانی پپوولپ

ئی ھی ناو دەست و دوا نھنیی دیوانی خامۆشئی ھی ناو دەست و دوا نھنیی دیوانی خامۆش

كانوونی یكمی كانوونی یكمی ٢٠٠٦٢٠٠٦ ھولر ھولر
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موانموان

ئگر دەست ل دم بدەیتئگر دەست ل دم بدەیت
ھاوارم ل برز دەبتوەھاوارم ل برز دەبتوە
موانكی یك دوو ڕۆژیمموانكی یك دوو ڕۆژیم

دەمودوو شیرینم و ژیان ب گرانی ت ناپڕێدەمودوو شیرینم و ژیان ب گرانی ت ناپڕێ
ئی دایك و باوكی زەمینئی دایك و باوكی زەمین

پنج و لوم ل سرمان سوور ھگڕاونپنج و لوم ل سرمان سوور ھگڕاون
كووپك شیر و ھنگوینكووپك شیر و ھنگوین

ئامادەم دەكنوە بۆ شمشاژەنینئامادەم دەكنوە بۆ شمشاژەنین

سد و یكشوهسد و یكشوه
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ماسیگرەماسیگرە
وەیئاسمان ب ماسیگرە كوەیئاسمان ب ماسیگرە ك
دەنووك و چاوی ناز دەڕژندەنووك و چاوی ناز دەڕژن

یوەی بۆ ڕەنگی ئاو ھكدانلیوەی بۆ ڕەنگی ئاو ھكدانل
ك بای بلشیدا دەداك بای بلشیدا دەدا

نك دادەمت و ماوەیكدەچی تلنك دادەمت و ماوەیكدەچی تل
ك قاچیش لزەوی دەبێك قاچیش لزەوی دەبێ

موومانر ھبوەك كراس ل ك كبایموومانر ھبوەك كراس ل ك كبای
لناو یار و دیار پنای دەدالناو یار و دیار پنای دەدا
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سكسوسكسو
كانی دادەنلكھ سكسوكانی دادەنلكھ سكسو

دەیانژمرێ و ب دوودی لسریان دەكوێدەیانژمرێ و ب دوودی لسریان دەكوێ
بیری ھیچدا نابك لبۆ ماوەیبیری ھیچدا نابك لبۆ ماوەی

تا جووچككانی سینگی دەخورننتا جووچككانی سینگی دەخورنن
دووبارە دەیانژمرتوەدووبارە دەیانژمرتوە

لنوان ھلك و جووچكدالنوان ھلك و جووچكدا
شتك ھی وا ل ناخی دەكاتشتك ھی وا ل ناخی دەكات

ژماردن دووبارە بكاتوەژماردن دووبارە بكاتوە
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ڕەنگڕەنگ
 نابوایكتریان نتوندی ڕاوەدووی ی ر بگوەرزەكان ئ نابوایكتریان نتوندی ڕاوەدووی ی ر بگوەرزەكان ئ

سروشت ئاوا پشوو تنگ ودوودڵ ندە بووسروشت ئاوا پشوو تنگ ودوودڵ ندە بوو
بھاربھار

زەمین سوز ھدەگڕێزەمین سوز ھدەگڕێ
ھاوینھاوین

زەمین سوور ھدەگڕێزەمین سوور ھدەگڕێ
پایزپایز

زەمین زەرد ھدەگڕێزەمین زەرد ھدەگڕێ
زستانزستان

زەمین سپی ھدەگڕێزەمین سپی ھدەگڕێ
خۆشیی ئاشقكان دبوونی ڕەنگكتخۆشیی ئاشقكان دبوونی ڕەنگكت

سروشت لناو چاوی ئازاد شوقیدا تر خو دەبتسروشت لناو چاوی ئازاد شوقیدا تر خو دەبت
ك دەزانموو شتو ڕازی ھ رم دادەنووی نپك دەزانموو شتو ڕازی ھ رم دادەنووی نپ

ئم سروشت دەمی خكانی پش ئمشی شیرین كردووەئم سروشت دەمی خكانی پش ئمشی شیرین كردووە
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مشقمشق
گوی دەستچن و خۆڕسكگوی دەستچن و خۆڕسك

یخواز و گۆرانی خۆیان ھد باخچ لیخواز و گۆرانی خۆیان ھد باخچ ل
یانكشبشقی پمیانكشبشقی پم

بۆ ڕوونبوونوەی سبری مۆمی لدایكبوونبۆ ڕوونبوونوەی سبری مۆمی لدایكبوون
ڕووناكییكی ناواز ە و پاراوڕووناكییكی ناواز ە و پاراو

لماڵ گش و بو دەبتوەلماڵ گش و بو دەبتوە
باخچوان ھمیش ب دەوریباخچوان ھمیش ب دەوری

وەیكانیدەستچن گووەیكانیدەستچن گو
ب ڕەوانی قسیان بۆ دەكات و دەستیان ل دەداب ڕەوانی قسیان بۆ دەكات و دەستیان ل دەدا

ئاسمان ل ئاگركی خامۆشوە جماوە ئاسمان ل ئاگركی خامۆشوە جماوە 
بۆ ئوەی مرۆڤ شم و مۆم بشلی و مشقی باڵ بكات بۆ ئوەی مرۆڤ شم و مۆم بشلی و مشقی باڵ بكات 

ئوە چ دەزانم و نازانمك ل باڵ دەردەچتت ئوە چ دەزانم و نازانمك ل باڵ دەردەچتت 
تنیا ئژی گۆران بوەی زانیوە تنیا ئژی گۆران بوەی زانیوە 

 وەندە تازەیدنیا بۆچی ئ وەندە تازەیدنیا بۆچی ئ
ل كیوەش ب ڕووناكی گیشتووە ل كیوەش ب ڕووناكی گیشتووە 

ڕووناكی دت و ڕووناكی دەڕواتڕووناكی دت و ڕووناكی دەڕوات
جا بۆ دوودی و گومان نمكوژێجا بۆ دوودی و گومان نمكوژێ

ببم خاكی پر خولیا و پنا ببم خاكی پر خولیا و پنا 
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قفسقفس
قفس ھیچ دەوركی نماوەقفس ھیچ دەوركی نماوە

فین خوتووەفین خوتووە
مرۆڤ ئی پاشماوەی قوڕ و ئاگرپروەرمرۆڤ ئی پاشماوەی قوڕ و ئاگرپروەر

نفو چاو ھ نگوستیلبچۆرە ناو قاشی ئنفو چاو ھ نگوستیلبچۆرە ناو قاشی ئ
موویكیش ھدە سر ت شقارتیكموویكیش ھدە سر ت شقارتیك
با زەوی یادی خۆشویستكانی بكاتوەبا زەوی یادی خۆشویستكانی بكاتوە

خۆش ب حات ئی یادكراوخۆش ب حات ئی یادكراو
ل جیاتی گشی ڕووەكل جیاتی گشی ڕووەك

خۆشیمان و گیان جاویدان كد ببخۆشیمان و گیان جاویدان كد بب
درەنگان ك ئاو شوی بوو درەنگان ك ئاو شوی بوو 

مسعوود محمد چووە سر كانی و ئاوكمسعوود محمد چووە سر كانی و ئاوك
سجار دەستی ل ئاو ھنا و ب ناوجوانی خۆی داھنا سجار دەستی ل ئاو ھنا و ب ناوجوانی خۆی داھنا 

مژووی بینی وەك نیوە گیان ل ناو دارە ترم مژووی بینی وەك نیوە گیان ل ناو دارە ترم 
وەیی درۆی پی زەنگوقیوە و پو چپی خناو ل ی لناگچوەیی درۆی پی زەنگوقیوە و پو چپی خناو ل ی لناگچ

محمد عارفیش ل سر زەوی دانیشتووە محمد عارفیش ل سر زەوی دانیشتووە 
شبارەوە دەككی لی تابلۆیھشبارەوە دەككی لی تابلۆیھ

ئازار ل دیدا پل دەدا ئازار ل دیدا پل دەدا 
دڵ جگای ئاگرەدڵ جگای ئاگرە
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بردەنوژبردەنوژ
ڕووبار ئاوھا دەژیڕووبار ئاوھا دەژی

خشندەیو دەستی بم دەست و ئئخشندەیو دەستی بم دەست و ئئ
موژی ڕەشمیریموژی ڕەشمیری

دەنك دەنكدەنك دەنك
دەكین كۆشی زەوی و بڕێ دەكویندەكین كۆشی زەوی و بڕێ دەكوین

ل برزایی ب پروایی گوھركل برزایی ب پروایی گوھرك
وەك بردەنوژوەك بردەنوژ

جی ل تختایی زەوی خۆش كردبووجی ل تختایی زەوی خۆش كردبوو
دیداری یاران و حاجیلدیداری یاران و حاجیل

كپریان بۆ دم كردووە و قووڵ و مندكپریان بۆ دم كردووە و قووڵ و مند
خریكی نوژمخریكی نوژم

حكایت جماوەكانی سووتان ھدەگرموەحكایت جماوەكانی سووتان ھدەگرموە
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ئاگردانئاگردان
دەستیك یار و دیاردەستیك یار و دیار

ل سبری پیكركدا ئاگردانكمانل سبری پیكركدا ئاگردانكمان
خۆش كردبووخۆش كردبوو

نوە و نوەزای پیكرنوە و نوەزای پیكر
پۆلك قومری خومار بوونپۆلك قومری خومار بوون

ھاتبوون بخرھاتنمان بكنھاتبوون بخرھاتنمان بكن
قل ھلكیش بشكنن ناو چاپستمانقل ھلكیش بشكنن ناو چاپستمان

ئم ل جیقنیان ترساینئم ل جیقنیان ترساین
بردمان بۆ ھدانبردمان بۆ ھدان

برد نخشی لسر دەمنتوەبرد نخشی لسر دەمنتوە
لم بخرھاتندا ئرێ یاری ب چی كردلم بخرھاتندا ئرێ یاری ب چی كرد
زوەر سروودبژە و ئازارمان دەكات ئاواززوەر سروودبژە و ئازارمان دەكات ئاواز

نان و ڕووناكی لبر پنجرەكی دەھاتن و دەچوون نان و ڕووناكی لبر پنجرەكی دەھاتن و دەچوون 
لناو كۆری یاران ھستا و چوو لناو كۆری یاران ھستا و چوو 

موژی ل پنجرەی ھنای ژوورێ و مائاوا یی ل خورما كرد موژی ل پنجرەی ھنای ژوورێ و مائاوا یی ل خورما كرد 
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بزرنبوونبزرنبوون
مانگی دبر و ئفسوون ھاوژمانگی دبر و ئفسوون ھاوژ
ڕوونی چاوی ڕژاندووەت چاوتڕوونی چاوی ڕژاندووەت چاوت

نكی ئاوابینكی ئاوابی
ھنگاوەكانم خۆش ھدنھنگاوەكانم خۆش ھدن

ئوە ھاتمئوە ھاتم
شتی سیر و سمرەم شتی سیر و سمرەم 

لسبری مانگدا بدی كردلسبری مانگدا بدی كرد
میوەی وشكبووەوەمیوەی وشكبووەوە
گوی كروشكگوی كروشك

كولرەیككولرەیك
ك ب تین و تاوی سروودی ئی ڕەقیب برژابووك ب تین و تاوی سروودی ئی ڕەقیب برژابوو
پنجی ئزموون و پشنیازی برز كردووەتوەپنجی ئزموون و پشنیازی برز كردووەتوە

دەت سبرتان بگۆڕنوەدەت سبرتان بگۆڕنوە
كس ئیرەییتان پ ناباتكس ئیرەییتان پ نابات

بزر ناب یان لگكانیش ڕكاروانچییبزر ناب یان لگكانیش ڕكاروانچیی
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زیندانزیندان
یك دەرگا ھژووری زیندان ی لیك دەرگا ھژووری زیندان ی ل

ئوە بھن برچاوی خۆتئوە بھن برچاوی خۆت
ئاگری چشت ئامادەكردنئاگری چشت ئامادەكردن

ل سبری دیوار چ ونیك دروست دەكاتل سبری دیوار چ ونیك دروست دەكات
وتك ل شڕكیدا ك نامیوتك ل شڕكیدا ك نامی

جنگاوەرەكانی دەبووە مژووی جوانیجنگاوەرەكانی دەبووە مژووی جوانی
كشركی بردەوە سووڕی ژیانی جاللی میرزا كریمكشركی بردەوە سووڕی ژیانی جاللی میرزا كریم

لو بیانیی تواو بوو ك برایكان لو بیانیی تواو بوو ك برایكان 
كفنیان بۆ درەخت بردارەكانی ھولر دەبی كفنیان بۆ درەخت بردارەكانی ھولر دەبی 

كفن لو كاتدا دوو ڕەنگ بوو كفن لو كاتدا دوو ڕەنگ بوو 
كفن لو كاتدا گیرفانی ھبووكفن لو كاتدا گیرفانی ھبوو

ئیدی ھوا ل ژوورەكیدا جیگۆڕكیی نكردئیدی ھوا ل ژوورەكیدا جیگۆڕكیی نكرد
سروشت لخۆوە لشگران و بزار و ڕوخسار ماندوو سروشت لخۆوە لشگران و بزار و ڕوخسار ماندوو 

نرم دادەھدێ و زەوی گی مرۆڤ ھمتمانڕۆژ بنرم دادەھدێ و زەوی گی مرۆڤ ھمتمانڕۆژ ب
لبیانی ڕۆژك قیی كوو كتبكانی خوساندلبیانی ڕۆژك قیی كوو كتبكانی خوساند

قاوەكی سارد بووەوە قاوەكی سارد بووەوە 
ئژدیھای حفت سر ب نرمغاری ئسپكی دوو ڕنگوە ئژدیھای حفت سر ب نرمغاری ئسپكی دوو ڕنگوە 

ھات سر سكۆی ئاخاوتن و وتاری دا ھات سر سكۆی ئاخاوتن و وتاری دا 
برایانی ناو ئشكوتی خواوو برایانی ناو ئشكوتی خواوو 

دوو زەمبیل پشیلی چاو سوور و كۆتری مای دوو زەمبیل پشیلی چاو سوور و كۆتری مای 
پشكش ب دەست كراوەكانتان پشكش ب دەست كراوەكانتان 
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سوپاسسوپاس
باران ل دەرگای زەمین دەداباران ل دەرگای زەمین دەدا

گیای ڕووخۆش لی دەكاتوەگیای ڕووخۆش لی دەكاتوە
كروشكك دەچت نزیكیكروشكك دەچت نزیكی

سمی ل سر و پرچی دەسووێسمی ل سر و پرچی دەسووێ
سوپاس بۆ نان و نمكی خودا سوپاس بۆ نان و نمكی خودا 

ب دك بڕگوە دەڕواتب دك بڕگوە دەڕوات
دوا نیی دانی لد دڵ ل كدوا نیی دانی لد دڵ ل ك

ر درەخترانبك بر دوندسلر درەخترانبك بر دوندسل
ھر كاتك بیوێ دەبت ئاونی ئفسووندارھر كاتك بیوێ دەبت ئاونی ئفسووندار

یادكردووانی لوە ڕووبڕوو دنیادكردووانی لوە ڕووبڕوو دن
ل النكی ك نشوستی تدا نھناوە پشوو دەدال النكی ك نشوستی تدا نھناوە پشوو دەدا

ئارامی لم ھم گرموە وەردەگرتئارامی لم ھم گرموە وەردەگرت
ل دەستی كراوەی زەمین برز دەبتوەل دەستی كراوەی زەمین برز دەبتوە

لپرچی ئو درەختی دەبت ئاونی ئفسووندارلپرچی ئو درەختی دەبت ئاونی ئفسووندار
دەبتوە خوناو دەبتوە خوناو 

ل ڕەنجی حاباشی مندال ڕەنجی حاباشی مندا
ننیایی كردنی نامت ست بسوورە ھ گوننیایی كردنی نامت ست بسوورە ھ گو
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ستارستار
ھر دەب بو ڕگیدا بۆمھر دەب بو ڕگیدا بۆم
سو ل دۆست و یارانم بكمسو ل دۆست و یارانم بكم

ڕگی مردنڕگی مردن
دەشب بایخدار و تكو بمدەشب بایخدار و تكو بم

ب مای ژیان ب مای ژیان 
درەنگیش تناپڕمدرەنگیش تناپڕم

ئگر ب ڕگای ئاویدا بم و بچمئگر ب ڕگای ئاویدا بم و بچم
چرایك لناو پاپۆڕ دادەگیرسنمچرایك لناو پاپۆڕ دادەگیرسنم

شوقدانوەی چرا لناو ئاو شوقدانوەی چرا لناو ئاو 
دی بزو و گرمی ماسیی ل شادمانی ملدادی بزو و گرمی ماسیی ل شادمانی ملدا

ل كنار بندەریشل كنار بندەریش
تشوویك خواردنی ھمجۆر و ستاركتشوویك خواردنی ھمجۆر و ستارك

بۆ میموون ب لكی درەختی ناو دارستان ھدەواسمبۆ میموون ب لكی درەختی ناو دارستان ھدەواسم
گیانیشم خرۆشاو ب حیلی ئسپیگیانیشم خرۆشاو ب حیلی ئسپی

ناو پاوانی ونج و سپڕەناو پاوانی ونج و سپڕە
دۆست و یاران دوا سودۆست و یاران دوا سو

بۆنی میوەی گییوە ب لكوە بۆنی میوەی گییوە ب لكوە 
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خوتنخوتن
جگرگۆشكانی ئاسمانجگرگۆشكانی ئاسمان

خۆرخۆر
مانگمانگ

ئسترەئسترە
فریشتفریشت

خوداوەندخوداوەند
یواویان ھئارامی تیواویان ھئارامی ت

لناو دری شیعردا ناشژنلناو دری شیعردا ناشژن
لمای منیشدالمای منیشدا

بۆنی پستی خۆشكراوبۆنی پستی خۆشكراو
گۆپ بھز دەكاتگۆپ بھز دەكات

ب ھزار ئاوات و خونوە منداكانم لناوب ھزار ئاوات و خونوە منداكانم لناو
ھۆگری و چژی گۆپ خوتوون ئی ئارامی تواوھۆگری و چژی گۆپ خوتوون ئی ئارامی تواو
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شژانشژان
كباب ئسترەی تاریك و ڕوونی بزر كردكباب ئسترەی تاریك و ڕوونی بزر كرد

شژا و ترسكشژا و ترسك
دانو كۆكراوەكانی ل كرد ب گوللی ڕاوچیدانو كۆكراوەكانی ل كرد ب گوللی ڕاوچی
منیش گوم بۆ دوا ئسترەی بیان ڕاگرتووەمنیش گوم بۆ دوا ئسترەی بیان ڕاگرتووە

ك بشتك بشت
ژیان لناو ڕابردوویك ك چی تدا وشك بووەژیان لناو ڕابردوویك ك چی تدا وشك بووە

چاویلك و گۆپاڵ و كو و دەستسی لبیر كردووەچاویلك و گۆپاڵ و كو و دەستسی لبیر كردووە
واو نابدا تسكب م زەمینكیش لھیچ شتواو نابدا تسكب م زەمینكیش لھیچ شت
لشت نائومد نیم ئی ئسترەی تاریك و ڕوونلشت نائومد نیم ئی ئسترەی تاریك و ڕوون
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دڵدڵ
وتن و ڕۆژبزربووندا نییڕۆژ دەرك ل شكوتن و ڕۆژبزربووندا نییڕۆژ دەرك ل شك

ئو كاتم كشی وادەی دیدار دتئو كاتم كشی وادەی دیدار دت
ئی مست و خوماری بن چپی سینگم دڵئی مست و خوماری بن چپی سینگم دڵ

ری خورپنگس وە دەچیتیمانپ ب كری خورپنگس وە دەچیتیمانپ ب ك
سوك دەكیت ب دوو كرتوەسوك دەكیت ب دوو كرتوە

كرتك لوسری شقام دادەنیتكرتك لوسری شقام دادەنیت
كرتكیش دەھنیتوە ماڵكرتكیش دەھنیتوە ماڵ

نی ببۆگ زان ناھبۆنی خۆشی خنی ببۆگ زان ناھبۆنی خۆشی خ
دەم و چاوی شوقداری زەوی دەم و چاوی شوقداری زەوی 

بیر ل دوور یان نزیكی مرۆڤ دەكاتوەبیر ل دوور یان نزیكی مرۆڤ دەكاتوە
ل ب ڕگوەبوونی بۆ ڕاز و دیداری یارانل ب ڕگوەبوونی بۆ ڕاز و دیداری یاران

یماز گونای ئسپی بیدەستی یماز گونای ئسپی بیدەستی 
بردە سر حوز و ئاوی مای ئاگردزبردە سر حوز و ئاوی مای ئاگردز

ڕوخساری داگیرساند ڕوخساری داگیرساند 
دووبردی تووڕەیی لكدا دووبردی تووڕەیی لكدا 
سبری كوت سر ڕگا سبری كوت سر ڕگا 

بای ناو سینگی ئحمدی خانی كروشكی كردبای ناو سینگی ئحمدی خانی كروشكی كرد
الپرەی كتبی ڕووداوەكانی ھدایوە الپرەی كتبی ڕووداوەكانی ھدایوە 
ھریك الپرەی خۆی ھات ناودەستی ھریك الپرەی خۆی ھات ناودەستی 

مندای نرگزفرۆش ل مبر و ئوبری ڕگا ڕوان  مندای نرگزفرۆش ل مبر و ئوبری ڕگا ڕوان  
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ناوچوانناوچوان
نرم دادەھوانی گیانی ناوچخۆری ب كنرم دادەھوانی گیانی ناوچخۆری ب ك

نون و جیكی گووپژن دەكاتنون و جیكی گووپژن دەكات
لسر تختی نووستن ڕكی دەخاتوەلسر تختی نووستن ڕكی دەخاتوە

دت حوش تا تكانی خوناو ل گوڵ وەرزش دەكاتدت حوش تا تكانی خوناو ل گوڵ وەرزش دەكات
لش و گیانی لناو خوناوی تكاوی گوڵلش و گیانی لناو خوناوی تكاوی گوڵ

ئازار لكدەداتوەئازار لكدەداتوە
ئوجا ب سرسامییكئوجا ب سرسامییك

ك ھستی دنیایی دت ناو پیا و فخفووری ك ھستی دنیایی دت ناو پیا و فخفووری 
تماشای گۆپی دیوار دەكاتتماشای گۆپی دیوار دەكات

ك ھریكیان ب باركی دەروونی دەگشنتوەك ھریكیان ب باركی دەروونی دەگشنتوە
برانبر گۆپكانیش مۆم ئاگر دەدابرانبر گۆپكانیش مۆم ئاگر دەدا

لنوان ئوینی گۆپ و مۆمدالنوان ئوینی گۆپ و مۆمدا
ھموو ھیوایك ل دی تۆمار دەكاتھموو ھیوایك ل دی تۆمار دەكات

ژیانی دەبت ئاھنگ و سیرانژیانی دەبت ئاھنگ و سیران
كاھو ب ماست دەخواتكاھو ب ماست دەخوات
مستفا پژار دخۆشبوومستفا پژار دخۆشبوو
ل ژیانیدا زۆر دخۆشبوول ژیانیدا زۆر دخۆشبوو

بم قت وەك ئو ڕۆژەی تیدا مرد دخۆشنبوو بم قت وەك ئو ڕۆژەی تیدا مرد دخۆشنبوو 
 وەیریدەوری س ب موو نانو ھبینیی ئ وەیریدەوری س ب موو نانو ھبینیی ئ

كۆچی دوا كۆچ كوا نان دەترسنت كۆچی دوا كۆچ كوا نان دەترسنت 
ب زەردەخنی ڕەزامندییوە برانبر ژیان دانیشتب زەردەخنی ڕەزامندییوە برانبر ژیان دانیشت

باندەی سری كوتوونت ئوپری وریاییوە باندەی سری كوتوونت ئوپری وریاییوە 
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تزووتزوو
ئو گۆرانیبژەی ب ھموو ئو گۆرانیبژەی ب ھموو 

ھزی خون و تزووی دیوەھزی خون و تزووی دیوە
دەنگی ھدا و كۆسپكان ڕندراندەنگی ھدا و كۆسپكان ڕندران
بندایی كرد ب گردكی ڕۆمانسیبندایی كرد ب گردكی ڕۆمانسی

لسری ئارامی گرتلسری ئارامی گرت
برادەران دەوریان دابرادەران دەوریان دا

كۆڕی دشاد و زمان ناسككۆڕی دشاد و زمان ناسك
دەستی بۆ درەختكی ژوور سری برددەستی بۆ درەختكی ژوور سری برد

گیكی ل ڕەنگی بھرەی گیكی ل ڕەنگی بھرەی 
ھدای ناو برادەرانی ھدای ناو برادەرانی 
ل كۆشی شكۆمندیدال كۆشی شكۆمندیدا

دەنگی پروەردە كرد و ھی دایوەدەنگی پروەردە كرد و ھی دایوە
ئی درەختی گواھیدەر و خودادای ژوور سرمئی درەختی گواھیدەر و خودادای ژوور سرم
من ڕەخسیوی بھرەی پارا و و شرابی سوورممن ڕەخسیوی بھرەی پارا و و شرابی سوورم

مانگ خۆی پوە ھواسیوممانگ خۆی پوە ھواسیوم
بھرەی پاراو و شرابی سووربھرەی پاراو و شرابی سوور

نرم و نیانی ناو چاوی گو پمۆننرم و نیانی ناو چاوی گو پمۆن
ئیبراھیم ئمین بادار پنجكانی ئیبراھیم ئمین بادار پنجكانی 

لناو گوپمۆ ڕواند و پیتكانی ڕكخستلناو گوپمۆ ڕواند و پیتكانی ڕكخست
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تكاتكا
ملی دەریایی ل ترسی ملی دەریایی ل ترسی 

مستكۆی شپۆلمستكۆی شپۆل
بالڕدا الی دابالڕدا الی دا

كانییكی بچووك دەم و چاوی خۆی بۆ پشكواندكانییكی بچووك دەم و چاوی خۆی بۆ پشكواند
پپوول شون باكانیپپوول شون باكانی
ل ناوچوانی جھشتل ناوچوانی جھشت

منداكانم بۆ مراز و ئومدیانمنداكانم بۆ مراز و ئومدیان
ھستیان ناھنن ناو لپھستیان ناھنن ناو لپ

 یپوولی پن باشو وایان بب یپوولی پن باشو وایان بب
ئی خۆ لبیركردوو ل ناخی ھمووانئی خۆ لبیركردوو ل ناخی ھمووان

تكا دەكم با شو و ڕۆژ ھندەی یك بنتكا دەكم با شو و ڕۆژ ھندەی یك بن
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خاڵخاڵ
 و دوو سا چ و دوو سا چ

ل خاك ڕادەمنم خای ژیانل خاك ڕادەمنم خای ژیان
وەندە خۆویستو ئئوەندە خۆویستو ئئ

خۆی بۆ نكردوومتوە خۆی بۆ نكردوومتوە 
تا لسر گردكی ب بخوور بۆنخۆش تا لسر گردكی ب بخوور بۆنخۆش 

مانگ ب ڕووی گشییوە بت دیدارم مانگ ب ڕووی گشییوە بت دیدارم 
تریفش پم ب برای گیانی تریفش پم ب برای گیانی 

سر لسر بردك دانمسر لسر بردك دانم
دنیام لوە دیارب و ل شیری زەمین مست بمدنیام لوە دیارب و ل شیری زەمین مست بم
ی ژیان سادەترم بكخا ناخمدا ل ل خودایی ژیان سادەترم بكخا ناخمدا ل ل خودای
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ڕوانڕوان
ئگر بیك ڕیز بوەستینئگر بیك ڕیز بوەستین

جوانی مرۆڤ دەشوێجوانی مرۆڤ دەشوێ
ھموومان لسر دووگردكھموومان لسر دووگردك

شكۆمندی ل خودا ترسانمان برناكوێشكۆمندی ل خودا ترسانمان برناكوێ
با بھیوا بین بۆ برزبوونوەیبا بھیوا بین بۆ برزبوونوەی

خۆر ل ناخمان ك ڕەنگكراوە ب ڕەنگی خۆر ل ناخمان ك ڕەنگكراوە ب ڕەنگی 
دەنووكی سیمرخ و دەفتری بیرەوەریدەنووكی سیمرخ و دەفتری بیرەوەری
گو چا خۆی پمان دە چۆن ڕواگو چا خۆی پمان دە چۆن ڕوا

پغمبر ب ئامانج و دەستی پەوە دەگات المانپغمبر ب ئامانج و دەستی پەوە دەگات المان
عرەب شمۆ قی دمدمی نووسی عرەب شمۆ قی دمدمی نووسی 

قی ھولر ماقی ھولر ما
ل وەتی ھم ل وەتی ھم 

ل قیك دەگڕم سبری ل بای درژتر بتل قیك دەگڕم سبری ل بای درژتر بت
ق ھیچمان پ نای ق ھیچمان پ نای 

تنیا سبری لمان دەدا و ئارەقمان وشك ناكاتوە تنیا سبری لمان دەدا و ئارەقمان وشك ناكاتوە 
ھتاوی تدا ھنھات ھتاوی تدا ھنھات 

كاتك ھتاو ھدت كسكی ترینكاتك ھتاو ھدت كسكی ترین
تاج گوین ل لواری شقامكان ڕژاوە تاج گوین ل لواری شقامكان ڕژاوە 

ك بۆ كی ھگرتوك بۆ كی ھگرتو
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نونو
پپوول دوای ئوەی پپوول دوای ئوەی 

ب پیژەی چرا سركوتب پیژەی چرا سركوت
سادەیی ڕووناكی پاراست و دابزیسادەیی ڕووناكی پاراست و دابزی

خیای پبوو ل یاد و گڕانوەی برادەرانی خیای پبوو ل یاد و گڕانوەی برادەرانی 
ب ھۆگرییكی زۆرەوە ھاتب ھۆگرییكی زۆرەوە ھات
بۆنی گشتیشی لدەم دەڕژابۆنی گشتیشی لدەم دەڕژا

چیۆكی بر ل خوتنی بۆ من گایوەچیۆكی بر ل خوتنی بۆ من گایوە
دواتر لناو الپڕە بۆنخۆشكانی دواتر لناو الپڕە بۆنخۆشكانی 
كتب وندارەكم شادمان بووكتب وندارەكم شادمان بوو

ونی پپوولیكی ونی پپوولیكی 
بدایك گورەی زەمین چوواندبدایك گورەی زەمین چوواند

كومی پاكیزەی بۆن كرد و ل تنیشتیكومی پاكیزەی بۆن كرد و ل تنیشتی
یكپشی خوتیكپشی خوت

لپ ڕووی ئاسمان تنیا سركی تدا مالپ ڕووی ئاسمان تنیا سركی تدا ما
ب پوانی گشی گیاب پوانی گشی گیا

تۆوی ھموو وەرزەكانم دۆزییوەتۆوی ھموو وەرزەكانم دۆزییوە
گوە كتكی تر دەبزەوی جارگوە كتكی تر دەبزەوی جار

ھموومان گۆرانی بروبووم فر دەبینھموومان گۆرانی بروبووم فر دەبین



سی ساڵ شیعر٦٤ سباح رەنجدەر

شیعرشیعر
چاو ھیچ گرینگ نییچاو ھیچ گرینگ نیی

ھرگیز نیتوانیوە گیان بدۆزتوەھرگیز نیتوانیوە گیان بدۆزتوە
من بھستی پیتمن بھستی پیت

دەڕۆم و ختووكی وش دەدەمدەڕۆم و ختووكی وش دەدەم
برادەری ملوانكی باب و باپیران ل مل برادەری ملوانكی باب و باپیران ل مل 

ی دامخشندەیییو بئ ڕستی دامخشندەیییو بئ ڕست
دەنگكی ڕوون و ئاشنا ل ھناوی شیعرەوەدەنگكی ڕوون و ئاشنا ل ھناوی شیعرەوە

چلچرای ھموو چاخكانی چلچرای ھموو چاخكانی 
كردە ئاونی ئاسمانكردە ئاونی ئاسمان

ھموومان خۆمان لناو داگیرساندھموومان خۆمان لناو داگیرساند
منیش بوەم زانیمنیش بوەم زانی

لسر زەوی شیعردا لدایك بووملسر زەوی شیعردا لدایك بووم
شیعریش پش من ڕوخساری پشكووتبووشیعریش پش من ڕوخساری پشكووتبوو
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ڕژانڕژان
ھندك میوە ل زەمبیلی ھندك میوە ل زەمبیلی 

ژن شۆخكی ھاوسمان ڕژاژن شۆخكی ھاوسمان ڕژا
دەب چند ھز ل ھناوم تاو بدەم دەب چند ھز ل ھناوم تاو بدەم 

دەب چند دەمار ل جستم ھار بكمدەب چند دەمار ل جستم ھار بكم
دەب چند خان ل مشكم ژیر بكموەدەب چند خان ل مشكم ژیر بكموە

ئو ڕژاوە ل كۆشی كۆنئو ڕژاوە ل كۆشی كۆن
خ بكموە و بیھنموە ماڵخ بكموە و بیھنموە ماڵ
چ وەرزیی م میوەیرێ ئئچ وەرزیی م میوەیرێ ئئ

ژەكمیوەڕ شۆخ نووستبووم ژنژەكمیوەڕ شۆخ نووستبووم ژن
چرای كۆنی ھگیرساند و كوژاندییوەچرای كۆنی ھگیرساند و كوژاندییوە

سوارك ل بوراق دابزیسوارك ل بوراق دابزی
تماشای دەرگا خامۆشكانی كردتماشای دەرگا خامۆشكانی كرد

مانگ ب سۆزمانگ ب سۆز
خزای حوشكان و دسۆزی نواندخزای حوشكان و دسۆزی نواند
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یاداشتیاداشت
تیشكك ك وەك دی سیمرخ ل دەداتیشكك ك وەك دی سیمرخ ل دەدا

لناو چاوم ھبوولناو چاوم ھبوو
خۆم ئامادە كرد بۆ تماشاكردنیخۆم ئامادە كرد بۆ تماشاكردنی

درەختكی تازە ل حوشم ڕوواندبوودرەختكی تازە ل حوشم ڕوواندبوو
كی باخچڵ خۆگكانی لبزانم ڕەگكی باخچڵ خۆگكانی لبزانم ڕەگ

ك وەك بھشتییك گو گوی پۆشیوەك وەك بھشتییك گو گوی پۆشیوە
پوەندییان بووەت كتبی ڕۆژ و شوپوەندییان بووەت كتبی ڕۆژ و شو

یان داوای ھیچ بھرەیك دەكاتیان داوای ھیچ بھرەیك دەكات
بۆ كمكردنوەی نیگرانی كاتبۆ كمكردنوەی نیگرانی كات

دەست و پم بوون ب كانی و مرگدەست و پم بوون ب كانی و مرگ
ل دەشتی گیانل دەشتی گیان

دشكان و ئاوابوون توخودا وریاتردشكان و ئاوابوون توخودا وریاتر
برەو دەموچاوی تازە شۆراوم ھنگاو ھننبرەو دەموچاوی تازە شۆراوم ھنگاو ھنن

مانگ لناو دەستی من و دی سیمرخمانگ لناو دەستی من و دی سیمرخ
ھشتان پنابرە و بدوای ھتندا ماندووەھشتان پنابرە و بدوای ھتندا ماندووە

یاداشتی زەمین بنووستوەیاداشتی زەمین بنووستوە
ئو بایی جلی سر ڕست وشك دەكاتوە ئو بایی جلی سر ڕست وشك دەكاتوە 

تمی برچاوی داوەڵ و پیكریش دەڕونتوە تمی برچاوی داوەڵ و پیكریش دەڕونتوە 
ئی ژیانی جادوولكراو ئی ژیانی جادوولكراو 

گریان لگڵ خوداوەنداندا گریان لگڵ خوداوەنداندا 
 ژوانی كیژی كافرۆش وای وەك چوون ژوانی كیژی كافرۆش وای وەك چوون
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ھیچ شتك ل بیرناھت ھیچ شتك ل بیرناھت 
سوارە ئلخانیزادە سوندی ببازی كوییان خوارد و سوندی نشكاسوارە ئلخانیزادە سوندی ببازی كوییان خوارد و سوندی نشكا

لسنگری دوودی شار دمدەرێلسنگری دوودی شار دمدەرێ
ئوە لكن ئوە لكن 

ب پروا كولرەیك بدەستوە دەگرم و دم ب پروا كولرەیك بدەستوە دەگرم و دم 
 ی ھومایبۆنی با زم لح ی ھومایبۆنی با زم لح
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چاوچاو
ی دڕندەیی ئاژەشار باخچی دڕندەیی ئاژەشار باخچ

ب ئاگای ل ئازار و برین زیاد دەكاتب ئاگای ل ئازار و برین زیاد دەكات
دم سر سینی شكۆمند و پ ھاوارتدم سر سینی شكۆمند و پ ھاوارت
ئی گومزی ھونی تاج و ڕەنگی دڵئی گومزی ھونی تاج و ڕەنگی دڵ

قومرییك لناو چوارینكانی باباتاھیر قومرییك لناو چوارینكانی باباتاھیر 
تر دانی ئفسانی خواردتر دانی ئفسانی خوارد

بناوچوانی خانووەكمان نیشتوەبناوچوانی خانووەكمان نیشتوە
سربای نان و ئاوەسربای نان و ئاوە
لسر بادا ژیان لسر بادا ژیان 

ئقی بختی خواووی ئقی بختی خواووی 
نحاجی قادری كۆیی دەسووڕنحاجی قادری كۆیی دەسووڕ

ترك دەبرێ چاوی گای ناو سئترك دەبرێ چاوی گای ناو سئ
لیستی ناو كتبی كتبخانی گشتیلیستی ناو كتبی كتبخانی گشتی

یان نایان نا
چاو ناو دەنین دەشتی ڕازچاو ناو دەنین دەشتی ڕاز

 ژە لوڕل میشھ ك ژە لوڕل میشھ ك
تاسی سوزبوون و دەنگی خۆشی مام زۆرابتاسی سوزبوون و دەنگی خۆشی مام زۆراب
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گۆزەگۆزە
نزا بۆ باندەی درەختنشیننزا بۆ باندەی درەختنشین

ژە چییدوور و در شتو گزی ئحژە چییدوور و در شتو گزی ئح
ب ئاسمانوەیب ئاسمانوەی
بۆ نایدركنیتبۆ نایدركنیت

ئاگاداری دی نرم و نیانی زەوی نیمئاگاداری دی نرم و نیانی زەوی نیم
گوتان مخوننگوتان مخونن

قسی ناو حكایتكان گرم و دەیدركنمقسی ناو حكایتكان گرم و دەیدركنم
دادەبزم و لناوتان نیشتج دەبمدادەبزم و لناوتان نیشتج دەبم

باڵ و پ ھزی خودا بخشنباڵ و پ ھزی خودا بخشن
دی گیان چتوونكان دادەخورپنندی گیان چتوونكان دادەخورپنن

وەفادارم و ب مژدەی گۆزە ھنگوین خرۆشاوموەفادارم و ب مژدەی گۆزە ھنگوین خرۆشاوم
نوژی دەوێنوژی دەوێ

ئاگاداربوون ل دی نرم و نیانی زەویئاگاداربوون ل دی نرم و نیانی زەوی
پیك ڕووناكی ھندەی ناوچوانم كوت سر دەموچاوی زەویپیك ڕووناكی ھندەی ناوچوانم كوت سر دەموچاوی زەوی

ورەی زەوییی داپیرەی گستر جولھورەی زەوییی داپیرەی گستر جولھ
چاوی ل ق و منارە داڕژراونچاوی ل ق و منارە داڕژراون

 كردوە بیرەوەری بئ كردوە بیرەوەری بئ
ئامادە كراوە بۆ كلی ئیحسان مستفا ئامادە كراوە بۆ كلی ئیحسان مستفا 

كلنووس ب نھنی ئشكبگرە كلنووس ب نھنی ئشكبگرە 
قاز و قورینگ تپڕین و ئسترەی ژوورسری جابیر پیرداودیان ب دیاری قاز و قورینگ تپڕین و ئسترەی ژوورسری جابیر پیرداودیان ب دیاری 

بۆ جھشتینبۆ جھشتین
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گریانگریان
ئسپك ھاوەی سبری مانگ بووئسپك ھاوەی سبری مانگ بوو

سری ب دەرگاموە ناسری ب دەرگاموە نا
ھناسكانی تری دەروونمی كردە شرابھناسكانی تری دەروونمی كردە شراب

كسی ل دانبزیكسی ل دانبزی
ھاتبوو شخارتھاتبوو شخارت

زم دابنرمنیشت مۆمی ست لزم دابنرمنیشت مۆمی ست ل
بزان چۆن لناو شیعردا باس دەكرتبزان چۆن لناو شیعردا باس دەكرت

بۆنی دەست و پنج و مرەكببۆنی دەست و پنج و مرەكب
تاسی زیاد نكردتاسی زیاد نكرد

ب ڕگایكی جھدراو و وراندا گڕایوەب ڕگایكی جھدراو و وراندا گڕایوە
برژانگكانی ژاكانبرژانگكانی ژاكان

فرمسك و مۆسیقای نالیفرمسك و مۆسیقای نالی
پنا و ھانا و دنوایی بوونپنا و ھانا و دنوایی بوون

گرمایییان دەڕژاندگرمایییان دەڕژاند
شاعیرك قس بۆ پشكووتنی بھار دەكاتشاعیرك قس بۆ پشكووتنی بھار دەكات
ڕەنگكانی بای پپوولشی بۆ ناژمردرێڕەنگكانی بای پپوولشی بۆ ناژمردرێ
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ژماردنژماردن
دەستم ھبی و ھاوارم كرددەستم ھبی و ھاوارم كرد

نھانحوی پندوچوونی مچ چی لنھانحوی پندوچوونی مچ چی ل
ئو ھوایی دەستمی گمارۆ دابووئو ھوایی دەستمی گمارۆ دابوو

یان برزی دەكردەوەیان برزی دەكردەوە
ل سبرم ڕاوەستا و ب ھشیییوە گوتیل سبرم ڕاوەستا و ب ھشیییوە گوتی

بژی سروودبژی جنگبژی سروودبژی جنگ
ی نییسوورە دگوی نییسوورە دگو

سپدە ك ئاشقكانی دەژمرێسپدە ك ئاشقكانی دەژمرێ
چاوی كۆتری ھھناچاوی كۆتری ھھنا

پرییك لناو گۆزەیكی درین دەرھاتپرییك لناو گۆزەیكی درین دەرھات
دەستكانی كردبووە ھمادەستكانی كردبووە ھما
بۆ ناسینی مای ھمووانبۆ ناسینی مای ھمووان
ب لنج و الر ڕای دەكردب لنج و الر ڕای دەكرد

ل خۆشحایدا سوور ھگڕابوول خۆشحایدا سوور ھگڕابوو
وەك شیعر دەژیوەك شیعر دەژی

لگڵ ھیچ كس لگڵ ھیچ كس 
تورات و تورات و 
ئینجیل و ئینجیل و 

قورئان ناخونتوەقورئان ناخونتوە
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نخشنخش
كروشك ك بناوكروشك ك بناو

شاخ و بستان و دارستاندا ب توندی ڕادەكاتشاخ و بستان و دارستاندا ب توندی ڕادەكات
تی نییوی و شوەری كجان ترس لتی نییوی و شوەری كجان ترس ل

دەیوێ نخشی پیدەیوێ نخشی پی
بزان نوەكانی وەفایان بۆ پاراستنی چندەبزان نوەكانی وەفایان بۆ پاراستنی چندە

ی گیانم خوداینجینگی گیانم خوداینجینگ
سوپاست دەكمسوپاست دەكم

وات كردووە ل ئستادا بژیموات كردووە ل ئستادا بژیم
ونی گوئاگركونی گوئاگرك

بۆ شوی شیعرنووسین ئامادە بكمبۆ شوی شیعرنووسین ئامادە بكم
وە وەیشاننچی و گداری گرزنجی بمارف بوە وەیشاننچی و گداری گرزنجی بمارف ب
الشی بۆ دی گرم و نرمی زەوی شۆڕبووەتوەالشی بۆ دی گرم و نرمی زەوی شۆڕبووەتوە

سری بۆ تاجسری بۆ تاج
ھیچ گومان نیی بای بھز قوویی ئاسمانی دۆزییوەھیچ گومان نیی بای بھز قوویی ئاسمانی دۆزییوە

 كگی شكۆ یادگی گای پیرۆز دەپارزێ كگی شكۆ یادگی گای پیرۆز دەپارزێ
دەكمان پشتدەكمان پشت

ل ڕەنگكانی سروشت ڕابمنینل ڕەنگكانی سروشت ڕابمنین
 خشك دەبژیان خشك دەبژیان

ئسیری ھموومانی تدا دەبات گشت و بھشتئسیری ھموومانی تدا دەبات گشت و بھشت
ناوی ئو كانییان دەزان ل دەوروپشتمان دەردەبن ناوی ئو كانییان دەزان ل دەوروپشتمان دەردەبن 

ئی خودا تا ئو پڕی پاك و بباكیئی خودا تا ئو پڕی پاك و بباكی
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ی من بكد ست بھی من بكد ست بھ
وەختی دیدارم ھاتووەوەختی دیدارم ھاتووە

وەرە دیدارموەرە دیدارم
 كراوە ڕزگارم بك دەغنگاوەكانی من قھ رەی لو دەوروبل كراوە ڕزگارم بك دەغنگاوەكانی من قھ رەی لو دەوروبل

ئیدی نوا داوای دم ناكاتئیدی نوا داوای دم ناكات
چاوم بوەت ناوچوانی نمران و سوند بسریان دەخۆمچاوم بوەت ناوچوانی نمران و سوند بسریان دەخۆم

ل گرمایی سۆزی گۆرانیی و ل چاوە ڕوانی ئومدكد ا بمنژنل گرمایی سۆزی گۆرانیی و ل چاوە ڕوانی ئومدكد ا بمنژن
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ناسینناسین
درەختی تكڵ ب گۆپی مامدرەختی تكڵ ب گۆپی مام

بۆ ژیانك برزبۆتوە خونی تدابتبۆ ژیانك برزبۆتوە خونی تدابت
ھلكی مل و گیانی ب ئومدھلكی مل و گیانی ب ئومد

ل ناویدا ب مراز دەگیشتنل ناویدا ب مراز دەگیشتن
منیش لبر ڕووناكی بروبوومیمنیش لبر ڕووناكی بروبوومی

دیوانی شاعیرانمدیوانی شاعیرانم
ناسی و فووم ل دەمی مندان كردناسی و فووم ل دەمی مندان كرد

ب دارە دارە كوتنب دارە دارە كوتن
درەختك لبر باراندادرەختك لبر باراندا

ھموو پلك و بروبووم و چۆلككانیھموو پلك و بروبووم و چۆلككانی
خستوە بن پستیخستوە بن پستی

درەخشكن لك و پۆپی داپاچیدرەخشكن لك و پۆپی داپاچی
دی پبوو ل ھاتن پش و ئازاییدی پبوو ل ھاتن پش و ئازایی

لك و پۆپی چشنی دوو دەستی مستوەشنكلك و پۆپی چشنی دوو دەستی مستوەشنك
برەو دەموچاوی برزكردەوەبرەو دەموچاوی برزكردەوە
دەستت بخۆتدا شۆڕكرەوەدەستت بخۆتدا شۆڕكرەوە

ئی گورگی ئسك ل گروودا شكاوئی گورگی ئسك ل گروودا شكاو
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ملوانیملوانی
دیكتاتۆر دەزان دەم و چاو ب نئاودیكتاتۆر دەزان دەم و چاو ب نئاو

داگیری دەكاتداگیری دەكات
 ئرێ ل رووی ئاوندا دەتوانم ئرێ ل رووی ئاوندا دەتوانم

ئو تشت مسی دایكمئو تشت مسی دایكم
ب مندای لناوی دەیشووشتمب مندای لناوی دەیشووشتم

پ ئاو بكمپ ئاو بكم
بلمكی باغش فێ بدەم ناویبلمكی باغش فێ بدەم ناوی

پاشماوەی شیرینی نستلی قووت داپاشماوەی شیرینی نستلی قووت دا
ئاون تیشك كۆكرەوەی ناوچوانیئاون تیشك كۆكرەوەی ناوچوانی

ك ھمیش ب فینی ماسیگرەك ھمیش ب فینی ماسیگرە
چاوی مستان ھدەخاتچاوی مستان ھدەخات

لسر تاورك ڕووبڕووی رۆژ دانالسر تاورك ڕووبڕووی رۆژ دانا
ل سرچاوەیك نزیك بووەوەل سرچاوەیك نزیك بووەوە

ك جۆگلی زۆر دابش دەكردە دامنی خۆیك جۆگلی زۆر دابش دەكردە دامنی خۆی
ئاو گیانی پشۆكاوی گیانلبر دەالونتوەئاو گیانی پشۆكاوی گیانلبر دەالونتوە

ل ئاونش دایكترەل ئاونش دایكترە
گوكانی ئفسووناوینگوكانی ئفسووناوین
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گردوونگردوون
پیاوك و دوو ژننپیاوك و دوو ژنن

ئاسمانئاسمان
زەمینزەمین

ئاوئاو
ژیان و مردن و نوەخستنوەژیان و مردن و نوەخستنوە
ل دەستی خوداوە وەردەگرنل دەستی خوداوە وەردەگرن

خكانكی زۆریشخكانكی زۆریش
ل شقام دن و دەڕۆنل شقام دن و دەڕۆن

گویان ل دەنگیگویان ل دەنگی
یك دەب و لك نزیك دەبنوەیك دەب و لك نزیك دەبنوە

كسیش ناكوت پنای ئوی دیكسیش ناكوت پنای ئوی دی
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میموونمیموون
میموونك بسر لكی دار ھرمیكوەمیموونك بسر لكی دار ھرمیكوە

ھرمی دەگرت ڕبوارانھرمی دەگرت ڕبواران
میوەفرۆشی كۆنمیوەفرۆشی كۆن

كۆی دەكردەوە و دەیفرۆشتكۆی دەكردەوە و دەیفرۆشت
سمۆرەیكیش ب توكی گوزسمۆرەیكیش ب توكی گوز
پیكی خونی دەشاردەوەپیكی خونی دەشاردەوە

نمزانی یك ل بنمایان كوژراوەنمزانی یك ل بنمایان كوژراوە
یان خۆی تاوانبار و بكوژەیان خۆی تاوانبار و بكوژە

دارقزوانكی تڕیشی دەپاراستدارقزوانكی تڕیشی دەپاراست
ناوقدی بۆنداری كردبووە مای ناوقدی بۆنداری كردبووە مای 

ك ب ترسوە لناوی نانوێ ك ب ترسوە لناوی نانوێ 
ئرێ كیسڵ ب پشتدا وەربگڕێئرێ كیسڵ ب پشتدا وەربگڕێ

ك دەخات گومان و شڕ لگڵ چیدا دەكاتك دەخات گومان و شڕ لگڵ چیدا دەكات
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وەڕسیوەڕسی
سو لتاو سوور ھگڕانیسو لتاو سوور ھگڕانی

خۆی فێ دەدات سر زەویخۆی فێ دەدات سر زەوی
ھزو ددانیش داپیرەیان ج ھشتووەھزو ددانیش داپیرەیان ج ھشتووە

ھموومان كومان دەكوێھموومان كومان دەكوێ
خودا جارك تریسكی ز پنیشان دەداخودا جارك تریسكی ز پنیشان دەدا
جستمان وەك سو لتاوان دەكوتجستمان وەك سو لتاوان دەكوت

كس ناتوان یارمتیمان بداتكس ناتوان یارمتیمان بدات
مریشككی كوی دتمریشككی كوی دت

دەیوێ مایبوون تاقی بكاتوەدەیوێ مایبوون تاقی بكاتوە
جست و سوجست و سو

ل كگی بھرە نزیك دەكاتوەل كگی بھرە نزیك دەكاتوە
سو فریك و جستشسو فریك و جستش

دەچت ناو النكك دەچت ناو النكك 
ك ھشتان بۆنی درەختی ل دێك ھشتان بۆنی درەختی ل دێ

دووبارە ل چاوەڕوانی ھز بجھشتندووبارە ل چاوەڕوانی ھز بجھشتن
زەوی دەخش كراسمان لزەوی دەخش كراسمان ل

نت و خاووە تایبزەوی ژیاننت و خاووە تایبزەوی ژیان
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چاوساغیچاوساغی
 ك لشخودا ب ك لشخودا ب

ھز و ئفسوونی خۆی داوەت باھز و ئفسوونی خۆی داوەت با
چاوساغییتی و دەینرت ھموو شونكچاوساغییتی و دەینرت ھموو شونك

نیدەگ جڕاسپاردەكان بنیدەگ جڕاسپاردەكان ب
ئو حیكمت ل دەمی باوە دەرچوو ئو حیكمت ل دەمی باوە دەرچوو 

خودا بزر نیی ك لھیچ شتخودا بزر نیی ك لھیچ شت
ئو خانووەی پاشا لناوئو خانووەی پاشا لناو
باخچی ختووكداریباخچی ختووكداری

ل بلووری روون دروستی كردووەل بلووری روون دروستی كردووە
رەی تۆزاوی بكنجچاوی پرەی تۆزاوی بكنجچاوی پ

دا رەت بكو پرچانناو ئنكایی و گزنگ بفدا رەت بكو پرچانناو ئنكایی و گزنگ بف
ك دوو ددار بیك شان ڕكی دەخنك دوو ددار بیك شان ڕكی دەخن

ئرێ ھنگ بۆ بسر خونچوە نانیشتوەئرێ ھنگ بۆ بسر خونچوە نانیشتوە
ھپی گویتیھپی گویتی

ینگ چاوساغی كھینگ چاوساغی كھ
خۆشی دیارنییرخۆشی و دسخۆشی دیارنییرخۆشی و دس
ناوە ناوە ل گوجاڕ دت دەرەوەناوە ناوە ل گوجاڕ دت دەرەوە

بۆنی مخكی پری ڕزگاركر دەكاتبۆنی مخكی پری ڕزگاركر دەكات
ك بناو كوە ڕۆژداك بناو كوە ڕۆژدا

ھاتووە و كومی پو كشی داگیرساندووەھاتووە و كومی پو كشی داگیرساندووە
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قفقف
لناو كرانوەی بایلناو كرانوەی بای

د خواجحمبی چیم دی ئمگینی كتتاوس و چاوی غد خواجحمبی چیم دی ئمگینی كتتاوس و چاوی غ
شاركم ھاوشوەی شاری شیعر دامزراندشاركم ھاوشوەی شاری شیعر دامزراند

ن كس دت و ن كس دەڕواتن كس دت و ن كس دەڕوات
بگرمبوونی لوی قالمڕەبگرمبوونی لوی قالمڕە
زەمین قفی شكا و كرایوەزەمین قفی شكا و كرایوە

مرۆڤ ھات و چوومرۆڤ ھات و چوو
كوت چۆوانی و لسر بایكوت چۆوانی و لسر بای

باندە سووڕایوەباندە سووڕایوە
پدەچت شونپی میموونپدەچت شونپی میموون

السارترین شونواری ئو ناوچی بتالسارترین شونواری ئو ناوچی بت
ئاسمان ھندك ئفسانی خست خوارەوەئاسمان ھندك ئفسانی خست خوارەوە

ك ھی دەگرتوەك ھی دەگرتوە
ھوما و سمندەرھوما و سمندەر

پی پنماوی ڕاوكری كتب پۆدرە دەكنپی پنماوی ڕاوكری كتب پۆدرە دەكن
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چارەنووسچارەنووس
 میوەی مانگ تریف  میوەی مانگ تریف 

شو وەرزی پگیینیتیشو وەرزی پگیینیتی
ل خون و بداریمدا دەینمل خون و بداریمدا دەینم

بۆ ڕنین ھانا بۆ ھزی گیان دەبمبۆ ڕنین ھانا بۆ ھزی گیان دەبم
گیان ماكی تواوەگیان ماكی تواوە

بخرایییكی سرسامكر دروست بووبخرایییكی سرسامكر دروست بوو
ھرچییكی ئادەم و حوا بزریان كردھرچییكی ئادەم و حوا بزریان كرد

ئو دۆزییوەئو دۆزییوە
ھموومانی بردە سرھموومانی بردە سر

ئاوكی بگوڵ پرژینكراوئاوكی بگوڵ پرژینكراو
ك دخۆش ب ھونری ك دخۆش ب ھونری 

ستبوونی شیلنگ و خی ھشگستبوونی شیلنگ و خی ھشگ
ونی خۆمانمان تدا دیتونی خۆمانمان تدا دیت

ل ونی خۆمانوەل ونی خۆمانوە
بۆ یكتر دۆزینوە و بۆ یكتر دۆزینوە و 

جوانكردنی برزایییكان چووینجوانكردنی برزایییكان چووین
ھشتا ماوە چارەنووس جوان بتھشتا ماوە چارەنووس جوان بت

ڕەھبر جالل ڕقی ل ونكان ھستا و ڕەھبر جالل ڕقی ل ونكان ھستا و 
دایگرتن خوارێ دایگرتن خوارێ 

ونی ئایششانی ل جگادا ھواسین ونی ئایششانی ل جگادا ھواسین 
سو ل كزی و بسكت ئی پاشای ناسك سو ل كزی و بسكت ئی پاشای ناسك 
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گۆرانی ب دیی ڕوون گۆرانی ب دیی ڕوون 
ل دەرگای بھشت دەدا ل دەرگای بھشت دەدا 

لودیو دەرگا ئاوی خدر وەردەگریتلودیو دەرگا ئاوی خدر وەردەگریت
دەچیت سرشانی خوداوەندان و دەچیت سرشانی خوداوەندان و 

 بزردەب خۆت ل بزردەب خۆت ل
ھردوو ناو لپت كانی ل دەردەبن ھردوو ناو لپت كانی ل دەردەبن 

باندەی چلئاواز دەدۆزنوە باندەی چلئاواز دەدۆزنوە 
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بنووتیبنووتی
بوین نر ئگر ئدوعای خبوین نر ئگر ئدوعای خ

ی چییئی چییئ
ھموو دەنگك مژدەیھموو دەنگك مژدەی

نیسیمای یار دەگ یشتن بنگ و گئاھنیسیمای یار دەگ یشتن بنگ و گئاھ
ل ئاھنگدا زۆر شتم خۆش ویستل ئاھنگدا زۆر شتم خۆش ویست
بنووتیم خست بر لووتی زەویبنووتیم خست بر لووتی زەوی

نكاربكو بۆن باش ببنكاربكو بۆن باش بب
چكیس ن م لپشكووتنی گوچكیس ن م لپشكووتنی گو

كاتژمری سر مزەكمكاتژمری سر مزەكم
ب پویستی دم ل دەداب پویستی دم ل دەدا

ل شوقدانوەی سیمای یاردال شوقدانوەی سیمای یاردا
كات ب ھمنی دەگوزەرێكات ب ھمنی دەگوزەرێ

دەمبات ناو دەشتكی پ گیاندەمبات ناو دەشتكی پ گیان
یر ڕاوەستانی ھسكۆی لسیر ڕاوەستانی ھسكۆی لس
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ئائا
دایو و رۆژی تند شن چمتدایو و رۆژی تند شن چمت
ل شودا شمشمكورە دەفنل شودا شمشمكورە دەفن
ل رۆژیش ئسترە ل سرەیل رۆژیش ئسترە ل سرەی
ساچمی ڕاوچی دەخلیسكنساچمی ڕاوچی دەخلیسكن

دەكون ناودەكون ناو
قشی ھنار و چاوی گوبڕۆژەوەقشی ھنار و چاوی گوبڕۆژەوە

یاویان ھكسمسپی تڕاوچی ئیاویان ھكسمسپی تڕاوچی ئ
ئسپ ئی نازدار و گورەی ئاژەنئسپ ئی نازدار و گورەی ئاژەن

لناو پاوان یای داوەت بر بای مژدەھنلناو پاوان یای داوەت بر بای مژدەھن
خریك دەگڕتوە ماوەخریك دەگڕتوە ماوە

حزدەكات زینیحزدەكات زینی
وە بدەست غانم بستم و قببوە بدەست غانم بستم و قبب

فریای ئوە بكومفریای ئوە بكوم
نك ئای شار بكوتنك ئای شار بكوت
ئا پشتن و دەسمای ئا پشتن و دەسمای 

باپیرە و داپیرەماننباپیرە و داپیرەمانن
باپیرە و داپیرەش گۆنای پی زەوینباپیرە و داپیرەش گۆنای پی زەوین
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برانبربرانبر
شوی بھارە و مانگ چاومست و خومارە شوی بھارە و مانگ چاومست و خومارە 

دارەشكران قاز و قورینگیدارەشكران قاز و قورینگی
 لسر پنج ڕاگرتووە لسر پنج ڕاگرتووە

ناوە ناوە جگیان دەگۆڕنناوە ناوە جگیان دەگۆڕن
برانبر نازی ھوری زیویبرانبر نازی ھوری زیوی

ھردوو دەستم خستووەت ژر سرمھردوو دەستم خستووەت ژر سرم
لكلكی ترووكانی ھپلكلكی ترووكانی ھپ

دەكوت سر دەم و چاوی پ ھوای گشتمدەكوت سر دەم و چاوی پ ھوای گشتم
گوم ل ئاواز و خورپی دیگوم ل ئاواز و خورپی دی

یواننكی شبای فیواننكی شبای ف
خوی ل چاوم شكاندووەخوی ل چاوم شكاندووە
ئیدی بۆم ناكرێ بخومئیدی بۆم ناكرێ بخوم

ھردوو دەستمھردوو دەستم
لژر سرم و تمی بیانی دەرھنالژر سرم و تمی بیانی دەرھنا

ھنگاوی بھز بناو ھنگاوی بھز بناو 
دارستاندا ھدەھنمدارستاندا ھدەھنم

یمدارستان مندایمدارستان مندا
قت ناتوانم پرژینی بشكنمقت ناتوانم پرژینی بشكنم
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خۆكوشتنخۆكوشتن
بیارم داوە خۆمبیارم داوە خۆم

بۆ دیداری مردن ئامادە و بۆ دیداری مردن ئامادە و 
پۆشت و پرداخ بكمپۆشت و پرداخ بكم

یورەی ھر ڕوخساری گرانبستم برچی ھھیورەی ھر ڕوخساری گرانبستم برچی ھھ
ل ڕستیكدا وەك دەمو ئوارە سووری ھگڕنمل ڕستیكدا وەك دەمو ئوارە سووری ھگڕنم

خۆشویستییكی كت و ب ترسیخۆشویستییكی كت و ب ترسی
پاشان ژیانمی پ دەبخشمپاشان ژیانمی پ دەبخشم

باندەیك ب ژوور سرمدا ڕەت بووباندەیك ب ژوور سرمدا ڕەت بوو
شونی وچانی ل بھشتی ونبوودا دۆزیبووەوەشونی وچانی ل بھشتی ونبوودا دۆزیبووەوە

مووروو ڕژا و مووروو ڕژا و 
زەوی خادار كردزەوی خادار كرد

جوانی جاركی تر سرنجی ڕاكشاموەجوانی جاركی تر سرنجی ڕاكشاموە
رداری جوانییژیان قرداری جوانییژیان ق

ئحمد موختارجاف لسر چیای ئحمد موختارجاف لسر چیای 
ك ڕۆیشتك ڕۆیشت
ك ھات ك ھات 
ك گوتی ك گوتی 

ك گوی گرتك گوی گرت
تماشای ئاوابوونی خۆری كردتماشای ئاوابوونی خۆری كرد

خۆرھتنی خۆشویست وخۆرھتنی خۆشویست و
 بخۆشحییوە بینی  بخۆشحییوە بینی 
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 وەیدەست ژی بكی السك درگو وەیدەست ژی بكی السك درگو
ل دەم ئاوك دانیشتووە ل دەم ئاوك دانیشتووە 

ل ئاوی دەدا و برزی دەكاتوەل ئاوی دەدا و برزی دەكاتوە
دۆپ ئاوەكی ل گوكوە دەتكایوە دەكوتوە ناو ئاوەكوە دۆپ ئاوەكی ل گوكوە دەتكایوە دەكوتوە ناو ئاوەكوە 

ب توس و ب توس و 
لۆموە ب گوللی گوت لۆموە ب گوللی گوت 

پت وای تۆ كت و پت وای تۆ كت و 
ل شوەی برات بخشراویتوە ل شوەی برات بخشراویتوە 
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جانتاجانتا
ئاسمان ئسترە و مانگی كۆكردەوەئاسمان ئسترە و مانگی كۆكردەوە

زنجیری جانتای داخستزنجیری جانتای داخست
بیانیی و باندە بسر چكانوە بئاگا ھاتوونبیانیی و باندە بسر چكانوە بئاگا ھاتوون

دەچن دانو ھگرتنوەدەچن دانو ھگرتنوە
زیاتر ل شقامكزیاتر ل شقامك

گوبیستی داد و فریادمان دەبتگوبیستی داد و فریادمان دەبت
دەیوت ژیانناممان بنووستوەدەیوت ژیانناممان بنووستوە

ل كۆتایی ئویاندال كۆتایی ئویاندا
شڕ وەك ترمك بۆگنی كردووەشڕ وەك ترمك بۆگنی كردووە
كۆمك پیاوی شكستخواردووكۆمك پیاوی شكستخواردوو

خریكن ترمكی دەكن ب پیاوی مریمخریكن ترمكی دەكن ب پیاوی مریم
ل سرەتای ئوی تریاندا ل سرەتای ئوی تریاندا 

قوربانییكان چرا و نانقوربانییكان چرا و نان
بدیواری حوشی ماكانمانوە ھدەواسنبدیواری حوشی ماكانمانوە ھدەواسن

ئاسمان زنجیری جانتای خۆی ئاسمان زنجیری جانتای خۆی 
داوەت دەست شو بدارك بیكاتوەداوەت دەست شو بدارك بیكاتوە

ئسترە و مانگ و چرا و نانئسترە و مانگ و چرا و نان
بس بۆ ئوەی زەوی ل سووڕانوەیدابس بۆ ئوەی زەوی ل سووڕانوەیدا

وچانك ل مایوچانك ل مای
ھمیش بباك و ئمكداری ئم بداتھمیش بباك و ئمكداری ئم بدات
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چاندنچاندن
سرمای زستان بھز و بزاركرەسرمای زستان بھز و بزاركرە

ئسپكم ھزار چاوی گرمی بخشیی قۆزاخی دەروونمئسپكم ھزار چاوی گرمی بخشیی قۆزاخی دەروونم
بسر پشتی گرمییوەبسر پشتی گرمییوە

ببرچاوی سوور و لی گورگكانببرچاوی سوور و لی گورگكان
بناو دارستانكی نیمچ تاریكدا ڕەت بوومبناو دارستانكی نیمچ تاریكدا ڕەت بووم

دەنگكی ناسك و ئاشنادەنگكی ناسك و ئاشنا
بخورپ و ئاگاداركردنوەبخورپ و ئاگاداركردنوە
ئو ناوەی سووك لراندەوەئو ناوەی سووك لراندەوە

ئو شوەكارەی ل ڕەنگدا بھاری پاشكوت كردئو شوەكارەی ل ڕەنگدا بھاری پاشكوت كرد
ل چیایكی برانبرتل چیایكی برانبرت
ل تمنی خونگرمیدا ل تمنی خونگرمیدا 

دەستی ل ملی ژیان بربووەدەستی ل ملی ژیان بربووە
پویست ل ناشتنی ئامادە بت و گنمشامی بچنتپویست ل ناشتنی ئامادە بت و گنمشامی بچنت

محمد شخۆ ل دەفك دەدا محمد شخۆ ل دەفك دەدا 
بدەوری مای ھر ھموو مان دەسووڕتوە بدەوری مای ھر ھموو مان دەسووڕتوە 

ئژنۆی بھز دەبت و ئۆقرە دەگرت ئژنۆی بھز دەبت و ئۆقرە دەگرت 
گلنی بوو ب گۆزەی شرابی خودایی و گشایوە گلنی بوو ب گۆزەی شرابی خودایی و گشایوە 

سك جوان دەبچاو دوای فرمسك جوان دەبچاو دوای فرم
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مۆزەخانمۆزەخان
شڕی ئستری چمووش و كاروانچی جماو تواو بووشڕی ئستری چمووش و كاروانچی جماو تواو بوو

ھی ستایش ماوەھی ستایش ماوە
كو ھرشی ھناكو ھرشی ھنا
ڕووباری گمارۆ داڕووباری گمارۆ دا

ئاو وەك ماسییكی بھزئاو وەك ماسییكی بھز
خۆی ل دەستی كت و ناقۆی كو ڕاپسكاندخۆی ل دەستی كت و ناقۆی كو ڕاپسكاند

داری ئا لناو سینگدا دەچقندرتداری ئا لناو سینگدا دەچقندرت
پویست جنگی گمارۆشكاندن برپا بكینپویست جنگی گمارۆشكاندن برپا بكین

ئاو ئازاترین جنگاوەرەئاو ئازاترین جنگاوەرە
شمشری برز كردووەتوەشمشری برز كردووەتوە

ل بریسكیدال بریسكیدا
مۆزەخانكان دەپارزرن و دەومند دەبنمۆزەخانكان دەپارزرن و دەومند دەبن

ل مۆزەخاندا باكی تایبت بۆ ل مۆزەخاندا باكی تایبت بۆ 
ویستن پدەك ی پرچ شانو دەستانئویستن پدەك ی پرچ شانو دەستانئ

 كچاو گۆرانیی جوان ژن كچاو گۆرانیی جوان ژن
شپۆلی دەنگ و ئاواز بناو گیانی ئم تدەپڕێ و كنار ناگرێ شپۆلی دەنگ و ئاواز بناو گیانی ئم تدەپڕێ و كنار ناگرێ 

 وە و ئاشنامانكانی دنیای دۆزیوەتكۆن مگۆرانی خ وە و ئاشنامانكانی دنیای دۆزیوەتكۆن مگۆرانی خ
ئرێ ترسی ئو بردە چیی ك دەمانوێ بیكین پیكری مریم خان ئرێ ترسی ئو بردە چیی ك دەمانوێ بیكین پیكری مریم خان 

نسرین شروانیش حوزی باخی گشتی پئاو كرد نسرین شروانیش حوزی باخی گشتی پئاو كرد 
ماسی و مراوی گوێ ل یك ڕادەگرن  بۆ ئوەی سركوتوو بژی ماسی و مراوی گوێ ل یك ڕادەگرن  بۆ ئوەی سركوتوو بژی 

  كانی دنیابكۆن مبدە گۆرانی و ئاشنای خگو  كانی دنیابكۆن مبدە گۆرانی و ئاشنای خگو
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  خۆشحایخۆشحای

شمشكورە لناو ئشكوتداشمشكورە لناو ئشكوتدا
نی دەجووو باش با خۆشحانی دەجووو باش با خۆشحا

ل بۆندا گوڵ بدیاری بۆ یكتری دەبنل بۆندا گوڵ بدیاری بۆ یكتری دەبن
كی چاو ڕۆشنندەیمانگ باكی چاو ڕۆشنندەیمانگ با

بۆن و برامی زەوی وەردەگرتبۆن و برامی زەوی وەردەگرت
ھۆ السایی كردەوەھۆ السایی كردەوە

شكستی ھناشكستی ھنا
ڕوڕەسمی ژیان وا دەستی پكردووەڕوڕەسمی ژیان وا دەستی پكردووە

م ھی مردن وا نییبم ھی مردن وا نییب
ئرێ ئو شونی لسری دەژینئرێ ئو شونی لسری دەژین

ناوبنین سۆزی ناسكی علی مردانناوبنین سۆزی ناسكی علی مردان
یان ھراسانی و ئژنۆ لباوەشگرتنی ئخۆلیان ھراسانی و ئژنۆ لباوەشگرتنی ئخۆل

 خوداوەند جارك دت دیدارمان خوداوەند جارك دت دیدارمان
دیداری دووبارە نابتوەدیداری دووبارە نابتوە
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قلڕەشقلڕەش
قلڕەشی چاو ل تمن نترووكنقلڕەشی چاو ل تمن نترووكن

بو با شووم و پیرانوە بۆ كوێ مل دەنیبو با شووم و پیرانوە بۆ كوێ مل دەنی
من وەك باخوانكی حوشی مای خودامن وەك باخوانكی حوشی مای خودا

ئاگادار كراومتوەئاگادار كراومتوە
ن و دۆنایدۆنیانپیتدرەخت وەرزی گن و دۆنایدۆنیانپیتدرەخت وەرزی گ
تپوتۆزی چنووكت بسریانوە مڕژەتپوتۆزی چنووكت بسریانوە مڕژە

با میوە زڕ نبنبا میوە زڕ نبن
باندەیكی خۆشخوان و كشناسباندەیكی خۆشخوان و كشناس

بسر بردكی گرمبوو بخۆرەتاو نیشتوەبسر بردكی گرمبوو بخۆرەتاو نیشتوە
چتری بسر درەخت دابش كردچتری بسر درەخت دابش كرد

جوان و كاتزەمین ئجوان و كاتزەمین ئ
چتر بڕووی قلڕەش ھدەینچتر بڕووی قلڕەش ھدەین
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نگیشتننگیشتن
ماوەی ھزار ساڵ زیاترەماوەی ھزار ساڵ زیاترە

بدوای ئسپ و كیسوەمبدوای ئسپ و كیسوەم
ھشتاش نگیشتوومت سر مز و مۆمكھشتاش نگیشتوومت سر مز و مۆمك

ك چاوی ئاڵ و وای ڕاستقینی خون بتك چاوی ئاڵ و وای ڕاستقینی خون بت
ئاسوودەیی سروشت و ئدەبی گشت بخونموەئاسوودەیی سروشت و ئدەبی گشت بخونموە

جیھان ب نامۆم دەزان و دۆپكی نتكاومجیھان ب نامۆم دەزان و دۆپكی نتكاوم
دەتكم گوی دەتكم گوی 

كشتی ك ب تینی ئڤین ھزدارهكشتی ك ب تینی ئڤین ھزداره
ل داھاتووشدا دەبتوە درەختل داھاتووشدا دەبتوە درەخت

ل ئاوی ژیان وەستاوەل ئاوی ژیان وەستاوە
زارساڵ زیاتریشنگ بووەو ھم تدزارساڵ زیاتریشنگ بووەو ھم تد

ل شونپی ئسپ و كیسڵ ل شونپی ئسپ و كیسڵ 
درەختی بۆنخۆش دەڕونمدرەختی بۆنخۆش دەڕونم

ھشتاش ئاماژەكانمھشتاش ئاماژەكانم
نبوونت قسیكی داگیرساوینبوونت قسیكی داگیرساوی

دەم و ئوارەی ناو شاردەم و ئوارەی ناو شار
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شونشون
كات خودادا علی برزی و نزمی ئاوی ئوەندی بینی كات خودادا علی برزی و نزمی ئاوی ئوەندی بینی 

زمانی شكازمانی شكا
ھر ئوەندەی بۆ كراھر ئوەندەی بۆ كرا

چاویلككی خۆی بۆ ئاوازدانرك ھداچاویلككی خۆی بۆ ئاوازدانرك ھدا
یوی بۆت ھدا سگك تۆوی خووساو ل ی بپیوی بۆت ھدا سگك تۆوی خووساو ل ی بپ

وەیو ساتی درەوشان ۆ ناچفی جوانی بوەیو ساتی درەوشان ۆ ناچفی جوانی ب
ھیچ شونك نیی بۆی بژیمھیچ شونك نیی بۆی بژیم

كگۆڕیش دەمی گورگكگۆڕیش دەمی گورگ
كبكانی كوتبنكبكانی كوتبن

بشمرم چاوانم بكراوەیی دەمننوەبشمرم چاوانم بكراوەیی دەمننوە
ئی دیداری خودائی دیداری خودا

شتك ل نوانمان ڕووی داشتك ل نوانمان ڕووی دا
پاشان كتب و پیامك دۆزرایوەپاشان كتب و پیامك دۆزرایوە
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ققنسققنس
ب درژایی ئو ڕگای سرمام بووب درژایی ئو ڕگای سرمام بوو
دم لناو ھمبانیكی خۆشكراودادم لناو ھمبانیكی خۆشكراودا

پڕو بای سوز بووە و نائومدی دەكوژێ پڕو بای سوز بووە و نائومدی دەكوژێ 
ئای لو ڕگا ب ناخدا كس ڕبریمان ناكاتئای لو ڕگا ب ناخدا كس ڕبریمان ناكات

ئو ڕگایم باش ناسیوەئو ڕگایم باش ناسیوە
ئاسمانیشی بخۆناز و لووتبرزەئاسمانیشی بخۆناز و لووتبرزە
كۆالرەی حسرەتمی تڕ كردكۆالرەی حسرەتمی تڕ كرد

وەخت گیانم ل گرمی ترووكانی ھلكیكوەخت گیانم ل گرمی ترووكانی ھلكیك
دار و پردووی جستم چۆڵ كاتدار و پردووی جستم چۆڵ كات

ئاگر بژت ڕگائاگر بژت ڕگا
پاوانی ئفسانییش ل كناری دانیشنپاوانی ئفسانییش ل كناری دانیشن

یدابوانیان پناوچل پوولپیدابوانیان پناوچل پوولپ
 یپوولرم كانگای پوانی گناوچ یپوولرم كانگای پوانی گناوچ

شوكر مستفا ھاواركی كپی خســت ئاگردانمان و پشكۆی ل ناوچوانی شوكر مستفا ھاواركی كپی خســت ئاگردانمان و پشكۆی ل ناوچوانی 
خوتخوت

م شووی ئفسانی ھدایوە م شووی ئفسانی ھدایوە 
ئفسان بوو ب چاومان و پی دەڕوانین ئفسان بوو ب چاومان و پی دەڕوانین 

ڕەگی ڕووناكی زۆر ل زەوی ڕواونڕەگی ڕووناكی زۆر ل زەوی ڕواون
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برزبوونوەبرزبوونوە
ئوارە ئفسوونی خۆی ڕژاندئوارە ئفسوونی خۆی ڕژاند

باوەشك پشكۆی فدای ناو دمباوەشك پشكۆی فدای ناو دم
دڵ جوانی تدا دەسووڕتوەدڵ جوانی تدا دەسووڕتوە

دارستانی دەم شاردارستانی دەم شار
جۆالنی زۆری ل ھخراوەجۆالنی زۆری ل ھخراوە

دار بی و چناردار بی و چنار
ب دەوری خانووی ھاوین برز وەستاونب دەوری خانووی ھاوین برز وەستاون

درەختی ڕك چندراودرەختی ڕك چندراو
وینداری خوداوەندانئوینداری خوداوەندانئ

دن پیرۆزبایی برزبوونوەی ل دەكندن پیرۆزبایی برزبوونوەی ل دەكن
درەخت ڕووناكی ل دەموچاو پیدا بتدرەخت ڕووناكی ل دەموچاو پیدا بت

ل كو بھزترەل كو بھزترە
عزیز سلیم خۆی گودانكی گۆڕی عزیز سلیم خۆی گودانكی گۆڕی 

ئاودانی خست دوای گۆڕینی خۆڵئاودانی خست دوای گۆڕینی خۆڵ
لسرخۆ و ب نرمیلسرخۆ و ب نرمی

سو پاكدەكاتوە و ل كاتژمری دیواری دەڕوانیسو پاكدەكاتوە و ل كاتژمری دیواری دەڕوانی
وە بیرت بۆچی دەچئوە بیرت بۆچی دەچئ

ئوھا سو ل دە ستت دەسووڕێئوھا سو ل دە ستت دەسووڕێ
ھزی دڵ دەرفتی داوی ھزی دڵ دەرفتی داوی 

ب ب گۆچان و كووڕە كووڕ ب ب گۆچان و كووڕە كووڕ 
بباواجی خانخوت بی دموەبباواجی خانخوت بی دموە

ب بۆنی گوحاجیلی دەشتی ڕاز بكومب بۆنی گوحاجیلی دەشتی ڕاز بكوم
رمی گوە باتر چیا دەنیشسب دار كۆ تاس ھرمی گوە باتر چیا دەنیشسب دار كۆ تاس ھ



سی ساڵ شیعر٩٧ سباح رەنجدەر

كۆتركۆتر       

جیھان بۆ دەنووكی كۆترك بچووك بووەوەجیھان بۆ دەنووكی كۆترك بچووك بووەوە
ك لسر قوفی گۆزەی خیامك لسر قوفی گۆزەی خیام

جومگكانی حساندەوەجومگكانی حساندەوە
دوای سرسامییكی كورتدوای سرسامییكی كورت

تماشای بای خۆی كرد و ڕای گیاندتماشای بای خۆی كرد و ڕای گیاند
ڕۆشنكردنی فانۆس بۆ من لگڕنڕۆشنكردنی فانۆس بۆ من لگڕن
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داواداوا
تكای ئو داوایم ل وەربگرنتكای ئو داوایم ل وەربگرن

نازانم چاوم ب بینینی چینازانم چاوم ب بینینی چی
گرم بكم و لپناو چیدا بمرمگرم بكم و لپناو چیدا بمرم

وەلی دوان بۆ ئوەی چاویوەلی دوان بۆ ئوەی چاوی
ب بینینی كۆچی خسات گرم دابتب بینینی كۆچی خسات گرم دابت

پویستی ب درەختكیپویستی ب درەختكی
یردار ھچوار وەرزە بیردار ھچوار وەرزە ب

كاروانچی لسر گكانی نان بخۆنكاروانچی لسر گكانی نان بخۆن
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پڕەمووچپڕەمووچ
ك بدیع باباجان ل دایك بووك بدیع باباجان ل دایك بوو

بۆ ئوەی خوبینینی بھز بتبۆ ئوەی خوبینینی بھز بت
پڕەمووچ بسر النكیدا ڕژاپڕەمووچ بسر النكیدا ڕژا

شاعیرانی كالسیكشاعیرانی كالسیك
ل خونكیدا ك ئاوی شویل خونكیدا ك ئاوی شوی
پشكش ب میوانكان دەكردپشكش ب میوانكان دەكرد

خۆیان پ ناساندخۆیان پ ناساند
سیرانی زۆر و پیاسی لگدا كردنسیرانی زۆر و پیاسی لگدا كردن

ل ڕووباری زەمل ڕووباری زەم
ڕاوەماسی و ملكردن بووە خولیایانڕاوەماسی و ملكردن بووە خولیایان
قوالب و داویان بو تریفی سپاردقوالب و داویان بو تریفی سپارد

ك لناو ئاودا دەمنتوەك لناو ئاودا دەمنتوە
كۆمك یادگارییان كۆمك یادگارییان 

ل گوچكماسی شاردەوەل گوچكماسی شاردەوە
من ئو گوچك ماسییانم بینیوەتوەمن ئو گوچك ماسییانم بینیوەتوە

یادگارییكانیان یادگارییكانیان 
وەك گردكی ئفسووناویوەك گردكی ئفسووناوی

ل ژیاندا دەھموەل ژیاندا دەھموە
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واق وڕمانواق وڕمان
ئاگر ل دەست و پنجی شیرینوە ئاگر ل دەست و پنجی شیرینوە 

مشخی برزبووەوەمشخی برزبووەوە
وەفایی لسر پیژەوەفایی لسر پیژە

ڕوخساری ڕەنگی تدا مردڕوخساری ڕەنگی تدا مرد
قمی دەست و پی شكاقمی دەست و پی شكا

سركوتن و دابزینی لبیر چووەوەسركوتن و دابزینی لبیر چووەوە
وەوە دەبینون بخوەوە دەبینون بخ

لسر پیژە نمنتوەلسر پیژە نمنتوە
بۆ ئوەی ئوە لبیر خۆی بباتوەبۆ ئوەی ئوە لبیر خۆی بباتوە

ك ئاگر كۆچی پ كردووەك ئاگر كۆچی پ كردووە
شیعركی كردە ئازارشیعركی كردە ئازار
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پراسووپراسوو
مولوی لگڕانوەی ڕوڕەسمیمولوی لگڕانوەی ڕوڕەسمی

ئیجازەدانی فقیكیئیجازەدانی فقیكی
ل سبری قۆزاخیكی ئاوریشمل سبری قۆزاخیكی ئاوریشم

ئسپ گوایكی ئامۆژگاری كرد و خوتئسپ گوایكی ئامۆژگاری كرد و خوت
خودا یك دوو پراسووی دەرھنا و چاندیخودا یك دوو پراسووی دەرھنا و چاندی

ژن و گوزی ھورامانژن و گوزی ھورامان
بوون وا ناسك و پ بای پ ببوون وا ناسك و پ بای پ ب
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سادەبوونوەسادەبوونوە
شادمانی دیداری ك وداكان لمشادمانی دیداری ك وداكان لم

دەستیان پ كردووە و بۆ ك جوانندەستیان پ كردووە و بۆ ك جوانن
گۆران ھندكگۆران ھندك

نۆكی برژاو و قلخرمان و باوی نۆكی برژاو و قلخرمان و باوی 
خست گیرفانیوە و ل پمی گریانی داخست گیرفانیوە و ل پمی گریانی دا

لكی ئاۆزی دارمازوو سادەبوونوەلكی ئاۆزی دارمازوو سادەبوونوە
تبا سادەیی ببتبا سادەیی بب

چاوساغی كاروان و شادمانی دیدارچاوساغی كاروان و شادمانی دیدار
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ئاشناییئاشنایی
بیانییكی زیوین و ئاوی نمری بم و بو دەدابیانییكی زیوین و ئاوی نمری بم و بو دەدا

ھمی نانی گرمیشھمی نانی گرمیش
بختوەری خزان و ڕۆژەبختوەری خزان و ڕۆژە

لناو گوكاندا چند ڕستیكی شیعرملناو گوكاندا چند ڕستیكی شیعرم
بخبر ھنابخبر ھنا

لگیان دانیشتم لگیان دانیشتم 
دیوانكمیان ل باوەش گرتدیوانكمیان ل باوەش گرت

تیشكی ئوەی پویست بكرت درەوشایوەتیشكی ئوەی پویست بكرت درەوشایوە
ھموو بانگكردنك بۆ ئاشنابوون ب گوڵھموو بانگكردنك بۆ ئاشنابوون ب گوڵ

ویستییھی خۆشویستییھی خۆش
نوە دەڕوچوونبیرنی لویستی گوخۆشنوە دەڕوچوونبیرنی لویستی گوخۆش

حسن قزجی چرای ناخمانی ھكرد و سواری ئسپی جنگ بووحسن قزجی چرای ناخمانی ھكرد و سواری ئسپی جنگ بوو
سروشتی خراپ نووستووی ل خو ھستاند سروشتی خراپ نووستووی ل خو ھستاند 

ئسپ ھستایوە سر پاشوو ئسپ ھستایوە سر پاشوو 
تۆپی زەوی ل شوەی شمایكی گییوتۆپی زەوی ل شوەی شمایكی گییو

ل ناو دەستكانی برز كردەوە ل ناو دەستكانی برز كردەوە 
لم پیشان داندا پرتقاڵلم پیشان داندا پرتقاڵ

وەك میوەیكی ھتاوی ترش و مزر بوو وەك میوەیكی ھتاوی ترش و مزر بوو 
غلبووە وە ناو مای ھموومان و حیكمتی تازەمان لی بیست غلبووە وە ناو مای ھموومان و حیكمتی تازەمان لی بیست 

گۆپی دوامای گڕەكی براورد كرد ل ڕووناكی خودا گۆپی دوامای گڕەكی براورد كرد ل ڕووناكی خودا 
ئستا ئم دوو ڕووناكیی چیدەكنئستا ئم دوو ڕووناكیی چیدەكن
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ئاوریشمئاوریشم
ئم ھموو گۆڕانی زەمین و ئاسمانمان ناسیئم ھموو گۆڕانی زەمین و ئاسمانمان ناسی

كومی پ و ئاتكومی پ و ئات
ك برەو تۆ و دەرگایكم دەباتك برەو تۆ و دەرگایكم دەبات

بسر زەمین و ئاسمان كراوەتوەبسر زەمین و ئاسمان كراوەتوە
ل دەمی باش دواوم نزیك بكرەوەل دەمی باش دواوم نزیك بكرەوە

گزەم ل میوە دا گزەم ل میوە دا 
ل شونی ددانم ئاوریشم ل شونی ددانم ئاوریشم 

بۆ جلوبرگی ئادەم و حوا پیدابووبۆ جلوبرگی ئادەم و حوا پیدابوو
رم بكو چاوم گ تاج دانرم بكو چاوم گ تاج دان

چاوەڕوانی بۆ دوای مردن خامۆشییچاوەڕوانی بۆ دوای مردن خامۆشیی
گرمایی ھست و ختووكی بھرە و فینگرمایی ھست و ختووكی بھرە و فین

دەمی خۆم ب تۆ دەسپرمدەمی خۆم ب تۆ دەسپرم
دایمناكی تكی خرووم شیعرگدایمناكی تكی خرووم شیعرگ

ئم شیعرە بھن ناو دیوانئم شیعرە بھن ناو دیوان
مانگ دت ژوانی زەویمانگ دت ژوانی زەوی
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دەستدەست
مانگ دەستی خست ناو دەستممانگ دەستی خست ناو دەستم

پیمانی ڕوانینمان مۆر كردپیمانی ڕوانینمان مۆر كرد
قاوەی ئاسوودەیی دوای بیارمان خواردەوەقاوەی ئاسوودەیی دوای بیارمان خواردەوە

تا پووم خوناوی ل كوتتا پووم خوناوی ل كوت
ب پاشماوە ون بووب پاشماوە ون بوو

دەب تا دەركوتنكی دیك ئۆقرە بگرمدەب تا دەركوتنكی دیك ئۆقرە بگرم
ڕۆبۆت و منداڵ لناو گونداڕۆبۆت و منداڵ لناو گوندا

شۆڕشك برپا دەكنشۆڕشك برپا دەكن
دەستكان وەك دەستی خدری زیندەدەستكان وەك دەستی خدری زیندە

پاك دەكنوە و پاشان پاك دەكنوە و پاشان 
چلچرا و ترپی دڵچلچرا و ترپی دڵ

دەكن پیام و بوونی پ كۆ دەكنوەدەكن پیام و بوونی پ كۆ دەكنوە
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مشخڵمشخڵ
دەم و چاوی ژنی دووگیاندەم و چاوی ژنی دووگیان

یو گوڵ ھ ی گشگ ئاگای لیو گوڵ ھ ی گشگ ئاگای ل
بھار گنجینی گورە و مشخیبھار گنجینی گورە و مشخی

زەمین دەستی دایزەمین دەستی دای
مراوی كوی ك گیرۆدەی ئاوەمراوی كوی ك گیرۆدەی ئاوە

وانی نییلزی خۆ نقومكردن و محوانی نییلزی خۆ نقومكردن و مح
خۆی دەشوات و بسر چارۆگی پاپۆڕخۆی دەشوات و بسر چارۆگی پاپۆڕ

دەنیشتوە و خۆی دەدات بر خۆردەنیشتوە و خۆی دەدات بر خۆر
ھاوەی ڕاوچییكان دەكاتھاوەی ڕاوچییكان دەكات

كسی كچاوەڕكسی كچاوەڕ
ك دەزانسموو كناونیشانی ھك دەزانسموو كناونیشانی ھ

عابدین دینۆ گلنی چاوی برسیی كی عابدین دینۆ گلنی چاوی برسیی كی 
كرد ب كتبی پاكیزەیی زمانكرد ب كتبی پاكیزەیی زمان

دای ب بشاعیركی مشقی ئشق و بردە پیرۆزە كردوو دای ب بشاعیركی مشقی ئشق و بردە پیرۆزە كردوو 
فرمووی سادەیی تدا بخونوە فرمووی سادەیی تدا بخونوە 

ڕەنگ و پڕە مووچ و ژیان تنیا لودا ھن ڕەنگ و پڕە مووچ و ژیان تنیا لودا ھن 
ند سادەیدانی دڵ چی لترپند سادەیدانی دڵ چی لترپ
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كۆشككۆشك
پیاوك ب ناوی نالی چووەپیاوك ب ناوی نالی چووە

كۆشكی ئمارەتی بابانكۆشكی ئمارەتی بابان
كس لوێ نبووكس لوێ نبوو

لپناوی خون بینینك مایوەلپناوی خون بینینك مایوە
سری لناو پنجرەیك دانا و خوتسری لناو پنجرەیك دانا و خوت

بیانی وەك ھموو بیانیی ڕوو ل خرەكانبیانی وەك ھموو بیانیی ڕوو ل خرەكان
زو لخو ھستازو لخو ھستا

لسر گردی برانبر مانلسر گردی برانبر مان
درەختكی ڕوانددرەختكی ڕواند

ب سالمی گوت زۆربی ژیانمب سالمی گوت زۆربی ژیانم
ل ڕواندنی ئو درەخت بخت كردل ڕواندنی ئو درەخت بخت كرد

ب چی دەچ و دەبت چیب چی دەچ و دەبت چی
ك یاداشتی بزربوویك یاداشتی بزربووی

دوازدە سوارەی مریواندوازدە سوارەی مریوان
ل سبریدا ندۆزرتوەل سبریدا ندۆزرتوە
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لپلپ
بیانی چاوم لناو چاككاری دەسووڕتوەبیانی چاوم لناو چاككاری دەسووڕتوە

فریای سروەی نرم دەكوتفریای سروەی نرم دەكوت
ب ئارەزووی گرموە باسی ژیان ب ئارەزووی گرموە باسی ژیان 

لگڵ ئو ھم دەھنم گۆڕێ لگڵ ئو ھم دەھنم گۆڕێ 
ل گوكانی باخچی مام بۆن دەفنتل گوكانی باخچی مام بۆن دەفنت

 كس ھندەی ھم  كس ھندەی ھم 
ھپ و پلی نیی بۆ برزبوونوەھپ و پلی نیی بۆ برزبوونوە

خودا ئاسمانی پ كردووە ل سرسامیخودا ئاسمانی پ كردووە ل سرسامی
گنجینی ئوینی خۆشی دەداتگنجینی ئوینی خۆشی دەدات

بھموو كسكبھموو كسك
ناوی ڕاستقین مجید خمناك بوو ناوی ڕاستقین مجید خمناك بوو 

بخت و ببختی بدەنگك بانگیان كرد بخت و ببختی بدەنگك بانگیان كرد 
پكوە وەمی دانوە پكوە وەمی دانوە 

دیوانكانی ببوون ھاوشوەی كۆتر دیوانكانی ببوون ھاوشوەی كۆتر 
بۆ ھموو جیك بسر شانییوە بوون بۆ ھموو جیك بسر شانییوە بوون 

شڕی بھوویییان دەكردشڕی بھوویییان دەكرد
لبرزایی ق دانیشت لبرزایی ق دانیشت 

ئلبوومی ون ڕەش و سپییكانی ھدایوە ئلبوومی ون ڕەش و سپییكانی ھدایوە 
بدكی پەوە بناو سبری برادەرەكۆچكردووەكانی شۆڕبووەوە ناوشار بدكی پەوە بناو سبری برادەرەكۆچكردووەكانی شۆڕبووەوە ناوشار 

ئمۆ ژیان بھای زۆركم و سبینش ھیچ ناھنت ئمۆ ژیان بھای زۆركم و سبینش ھیچ ناھنت 
        



سی ساڵ شیعر١٠٩ سباح رەنجدەر

بخشینبخشین
ژیانی خۆم كردە چند وشیكژیانی خۆم كردە چند وشیك

 زای زای
نوژ نوژ 

پنجرەپنجرە
خۆری بخت گشیم شیعرخۆری بخت گشیم شیعر

كگی خۆزگخوازی دۆزییوەكگی خۆزگخوازی دۆزییوە
ھزی بخشیی ڕووەككانھزی بخشیی ڕووەككان

لسر كورسی خۆی دانیشتلسر كورسی خۆی دانیشت
برپی ھموو تاج بوونبرپی ھموو تاج بوون

پاشاكان لبرپی نزیك بوونوەپاشاكان لبرپی نزیك بوونوە
تاج بووە خاچ و پاچتاج بووە خاچ و پاچ
ل گروویان گیربوول گروویان گیربوو
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پڕاندنوەپڕاندنوە
شر دارستانی ئوبریشر دارستانی ئوبری

ب پ ئاسكی گۆشتن و كروشكی خرپن زانیب پ ئاسكی گۆشتن و كروشكی خرپن زانی
ھوی پڕینوەی داھوی پڕینوەی دا

فیل وەك یارمتیفیل وەك یارمتی
لووتی خۆی بۆ درژ كردلووتی خۆی بۆ درژ كرد

لسری دانیشت و دەستكانی بگویوە گرتلسری دانیشت و دەستكانی بگویوە گرت
ل ڕووباری ب بوار پڕاندییوەل ڕووباری ب بوار پڕاندییوە
ئسپی بادار حیلیكی كردئسپی بادار حیلیكی كرد

گی ئم پڕاندنوەی چند بدفڕەگی ئم پڕاندنوەی چند بدفڕە
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روولمروولم
مروول ب نینۆكی پم برزبووەوە مروول ب نینۆكی پم برزبووەوە 

لناوچوانم پشووی دالناوچوانم پشووی دا
دەمامكی كردەوە و تماشای چیای كرد دەمامكی كردەوە و تماشای چیای كرد 

مامز فرمووی ل كرد مامز فرمووی ل كرد 
گوتی دەتوانی شارت بھنیت ناو شاخكانمگوتی دەتوانی شارت بھنیت ناو شاخكانم

كو ڕایسپارد كو ڕایسپارد 
گوتی ئگر بتوێ لگڵ ھلككانمگوتی ئگر بتوێ لگڵ ھلككانم

لگرمی و ساردی دەتپارزملگرمی و ساردی دەتپارزم
پینگ بوای بھزی مروول ھناپینگ بوای بھزی مروول ھنا

گوتی ئاین و ویژدانمگوتی ئاین و ویژدانم
دەھنم سر ئاین و ویژدانتدەھنم سر ئاین و ویژدانت

وە خۆشی بد روولموە خۆشی بد روولم
خۆی ب چی بچونتخۆی ب چی بچونت
خاوەن شكۆ خۆیتیخاوەن شكۆ خۆیتی
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زەلیلزەلیل
كۆمك درەختكۆمك درەخت

دەستیان خستووەت سرشانی دیواردەستیان خستووەت سرشانی دیوار
میوەیان بھاتوچۆكران بخشیمیوەیان بھاتوچۆكران بخشی

پرژین بووە زەلیلی دەستیانپرژین بووە زەلیلی دەستیان
ل پشبك لگڵ برانبرل پشبك لگڵ برانبر

نرمی نواندنرمی نواند
زووش ب نیشانكانی پاوان گیشتزووش ب نیشانكانی پاوان گیشت

ئیدی شوەیك لناو بارانئیدی شوەیك لناو باران
پیاوك لھموو شونكپیاوك لھموو شونك

پك ل دەستی دایك زەمین وەردەگرتپك ل دەستی دایك زەمین وەردەگرت
مست ب جوانییكانی خوداكردمست ب جوانییكانی خوداكرد
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دەفدەف
ئمشو كم خو بوومئمشو كم خو بووم

چاوم ل ئاسماندا لناو یارو دیارەكانی چاوم ل ئاسماندا لناو یارو دیارەكانی 
دەسووڕایوەدەسووڕایوە

بازنی ب دەوری ئسترەی برەبیاندابازنی ب دەوری ئسترەی برەبیاندا
دەكشا دەكشا 

دڵ ئارام و ئاسوودە دەنگی ھبی دڵ ئارام و ئاسوودە دەنگی ھبی 
 نستدەف ھ ك لی خودا دەنگئ نستدەف ھ ك لی خودا دەنگئ

 چترك بسر خو خۆشكان بكرەوە چترك بسر خو خۆشكان بكرەوە
دەف و چتر ل شوەی نانندەف و چتر ل شوەی نانن

نوان دەف و چترنوان دەف و چتر
كیگی قامیشی شكرەكیگی قامیشی شكرە
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سۆماسۆما
بنیشوە الفاو ئی دیكتاتۆری سر لتكدەر بنیشوە الفاو ئی دیكتاتۆری سر لتكدەر 

بلرزە و مووچكی دڵ ھست پدەكمبلرزە و مووچكی دڵ ھست پدەكم
چایخان ھاوینییكانی شار و گودانی چایخان ھاوینییكانی شار و گودانی 

پش دووكانی زیوفرۆشكان ھدەگرتپش دووكانی زیوفرۆشكان ھدەگرت
ل دڵ لكدانكدال دڵ لكدانكدا

درەوشاوەترین ئسترەم ل ڕگدا ال دەداتدرەوشاوەترین ئسترەم ل ڕگدا ال دەدات
ئیدی بۆ ماوەیكی دوور و درژ ناتوانمئیدی بۆ ماوەیكی دوور و درژ ناتوانم

ل لواری شقام دانیشم و ب ئومدەوە چاومل لواری شقام دانیشم و ب ئومدەوە چاوم
بكیژە چاوبازەكانی شار ڕوون بكموەبكیژە چاوبازەكانی شار ڕوون بكموە

سۆما و ڕوون رگز چاوی پنسۆما و ڕوون رگز چاوی پن
تیشكی گۆپیش ل ڕۆژدا مردووەتیشكی گۆپیش ل ڕۆژدا مردووە

بچك كۆتر لبای بھاردا بای خۆشدەبت بچك كۆتر لبای بھاردا بای خۆشدەبت 
پش ئوەی بنیشتوە پش ئوەی بنیشتوە 

زەوی دەستی پدانوی بۆ ڕاگرتووە زەوی دەستی پدانوی بۆ ڕاگرتووە 
دانیشی ئامادەیدەستی پدانیشی ئامادەیدەستی پ

 كردنی چرای فدەرگای ھ كردنی چرای فدەرگای ھ
دەرگای شكانی شكۆ دەرگای شكانی شكۆ 

دەرگای وشككردنی گۆالو دەرگای وشككردنی گۆالو 
دەرگای سووتانی پروان كرانوە دەرگای سووتانی پروان كرانوە 

 مووانری ھر خامۆش میراتبعوم مووانری ھر خامۆش میراتبعوم
  نكۆترەكانی دەخو چكی برباسدوعاش ب  نكۆترەكانی دەخو چكی برباسدوعاش ب
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قتماغ نگرتنقتماغ نگرتن
 ییو پارچدوای ئ رچاوە دڵ و چاوی لس ییو پارچدوای ئ رچاوە دڵ و چاوی لس

لی جیا دەبتوە و بجی دەھتلی جیا دەبتوە و بجی دەھت
بۆی وەك ژنكی ب بزەییبۆی وەك ژنكی ب بزەیی
 چاوی دوور ھخستووە چاوی دوور ھخستووە

ب پشوو دەگری و بردەوام برینی ت دەكوتب پشوو دەگری و بردەوام برینی ت دەكوت
خانومان ب ھزاران جۆگلی باندە ل لوارخانومان ب ھزاران جۆگلی باندە ل لوار

تماشای بژنی باریكی خۆی كردتماشای بژنی باریكی خۆی كرد
 ویستپ ویستپ

بیر ل دەوروبر بكموەبیر ل دەوروبر بكموە
بریقی ڕوخساری بۆ دەوروبربریقی ڕوخساری بۆ دەوروبر

 ھاناھاتنگرینگ و ب ھاناھاتنگرینگ و ب
كس نا كس نا 

خۆرھتن و خۆرئاوابوون چاوەڕوانت دەكات خۆرھتن و خۆرئاوابوون چاوەڕوانت دەكات 
 مرۆڤ یاداشتی سروشت مرۆڤ یاداشتی سروشت

سروشتیش ل ھیوا و ئوینی مرۆڤ ل دایك دەبتوە سروشتیش ل ھیوا و ئوینی مرۆڤ ل دایك دەبتوە 
ئستای باش پشكش ب مرۆڤ دەكات ئستای باش پشكش ب مرۆڤ دەكات 

تورەگی پشتی ژن ڕەوەند و لینگ دەستاڕ گرانن تورەگی پشتی ژن ڕەوەند و لینگ دەستاڕ گرانن 
ئسكندەر عسمان گران بسر گردی قالینج ئاغا كوت ئسكندەر عسمان گران بسر گردی قالینج ئاغا كوت 

ئاسانیش شۆڕبووەوە ئاسانیش شۆڕبووەوە 
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ڕۆڵ ڕۆڵ   
ئو ھموو ئفسوونان چینئو ھموو ئفسوونان چین
ڕژاوت سر تختی شانۆڕژاوت سر تختی شانۆ

داوای ڕۆیان و ب كامی دڵ بیگنداوای ڕۆیان و ب كامی دڵ بیگن
ھاواركی ھڕەش ئامزھاواركی ھڕەش ئامز

ل چاكی تاریكوە سری ھدال چاكی تاریكوە سری ھدا
ڕەنگی ئم زەوییم بۆ ناگۆڕدرتڕەنگی ئم زەوییم بۆ ناگۆڕدرت

ڕەنگی ژیان ڕەنگی ژیان 
نیینكدا نھی تدوو با لنیینكدا نھی تدوو با ل

ك بووایندەینی بانھك بووایندەینی بانھ
ئوارەیك ھر بسر سرمدائوارەیك ھر بسر سرمدا

جووكیكی دەكرد و ڕەت دەبووجووكیكی دەكرد و ڕەت دەبوو
جمیل سائیب ئسپی لسر ئاوی شیرینی شار پشوو پداجمیل سائیب ئسپی لسر ئاوی شیرینی شار پشوو پدا
ترمی شھیدانی ششی ئیلوولی لنگر لنگر ھگرتترمی شھیدانی ششی ئیلوولی لنگر لنگر ھگرت

قوربانی ل دوامین ڕوانینداقوربانی ل دوامین ڕوانیندا
سرتاپی دەبت شكۆ و توانا سرتاپی دەبت شكۆ و توانا 

دەستی پ خون و وەفای مندان دەگرێدەستی پ خون و وەفای مندان دەگرێ
دەیانھنت بر دەركی سرا دەیانھنت بر دەركی سرا 

ل ڕووباری ل و و دەپرسنل ڕووباری ل و و دەپرسن
تۆ كیت و دی كت سر شپۆل خستووەتۆ كیت و دی كت سر شپۆل خستووە
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پاككردنوەپاككردنوە
دروود بۆ باندەی گۆشتخۆر دروود بۆ باندەی گۆشتخۆر 

دەنووكی پشنگدارەدەنووكی پشنگدارە
ناھت زەوی بۆگن بكاتناھت زەوی بۆگن بكات

مرۆڤ ئو پشنگی ل خۆ ئاندمرۆڤ ئو پشنگی ل خۆ ئاند
كۆمك ونی بسر زەوییوەكۆمك ونی بسر زەوییوە

پرش و بو كردەوەپرش و بو كردەوە
مشخی ئاگركی كردە دیاری ئاسمانمشخی ئاگركی كردە دیاری ئاسمان

بدیارییوەبدیارییوە
سو ل ڕبواران وەردەگرتوەسو ل ڕبواران وەردەگرتوە

دخۆش ب ئاوو ھوادخۆش ب ئاوو ھوا
عودایش ئوە بزانتعودایش ئوە بزانت

چ شتك وا ل تمن دەكاچ شتك وا ل تمن دەكا
ئاوا بباك بواتئاوا بباك بوات

كۆشكیش زۆر برز بتوە بزر دەبت كۆشكیش زۆر برز بتوە بزر دەبت 
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حسانوەحسانوە
سوپاس و دروود بۆ ئازارەكانی ژیان سوپاس و دروود بۆ ئازارەكانی ژیان 

مرۆڤ دوای مردنمرۆڤ دوای مردن
شتھب چوون ویستی بپشتھب چوون ویستی بپ

جۆگل ببات بن درەختی ئومد و نمریجۆگل ببات بن درەختی ئومد و نمری
زیاتر نیی نندی دوای زەردەخشكۆم میوە لزیاتر نیی نندی دوای زەردەخشكۆم میوە ل

كم بۆ دەستنیشان بكئاگر خودایكم بۆ دەستنیشان بكئاگر خودای
چاوی ھموو بینینكان بنووستچاوی ھموو بینینكان بنووست
دم دەتونموە و گوایی دەبمدم دەتونموە و گوایی دەبم

مردووەكان ب چ شوەیك دەگڕنوە سر زەویمردووەكان ب چ شوەیك دەگڕنوە سر زەوی
كاكی فالح ب پشوویكی ئاراموە كاكی فالح ب پشوویكی ئاراموە 

ل سنگردا ھاتدەرێ ل سنگردا ھاتدەرێ 
نختك ڕاما و گۆڕەپانی بردەمی كردە بردەنوژ نختك ڕاما و گۆڕەپانی بردەمی كردە بردەنوژ 

ب قوویی ون ڕەش و سپییكانی خۆیدا ھات و چووب قوویی ون ڕەش و سپییكانی خۆیدا ھات و چوو
قمكی ب ئسپایی لسر شووشی المپا دانا قمكی ب ئسپایی لسر شووشی المپا دانا 

برەو گۆڕ ھنگاوی خۆشكرد برەو گۆڕ ھنگاوی خۆشكرد 
  انری شۆڕشگنگگۆڕ س  انری شۆڕشگنگگۆڕ س

نووسینكانی ڕووەمتی كلش بزەی واتادارن نووسینكانی ڕووەمتی كلش بزەی واتادارن 
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قوالبقوالب
خانووی بچووكی ڕاوكرەكانی ماسیخانووی بچووكی ڕاوكرەكانی ماسی

ل رۆخ دەریانل رۆخ دەریان
ئاوازی ھختاندنی لناو دەخوندرێئاوازی ھختاندنی لناو دەخوندرێ

نزیك ببنوە و سر ئاو كوننزیك ببنوە و سر ئاو كون
میوەی سر لكمان بۆ ڕنیونمیوەی سر لكمان بۆ ڕنیون

قوالب ھاوشتن دەست شل دەكاتقوالب ھاوشتن دەست شل دەكات
ڕاوكرەكان ب كشتی شڕڕاوكرەكان ب كشتی شڕ

دەچن ناو دەریادەچن ناو دەریا
سبری مردن دەخن سرسبری مردن دەخن سر

دەم و چاوی مانگ ل منگی ئاودادەم و چاوی مانگ ل منگی ئاودا
ئاوھای سنجاقی مرازئاوھای سنجاقی مراز

ل دووگردی پرییان بدەیتل دووگردی پرییان بدەیت
كاتك ل دروود خوندن بوونتوەكاتك ل دروود خوندن بوونتوە

ڕاوكریش ل برژانی ماسیڕاوكریش ل برژانی ماسی
ئاگری مایان دەكوژتوە و دوعایان گیرا نابتئاگری مایان دەكوژتوە و دوعایان گیرا نابت
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خنكانخنكان
ئم شوەئم شوە

بچی دەچتبچی دەچت
ك ملپچ و قمسكم لسر مزی خواردنوەك ملپچ و قمسكم لسر مزی خواردنوە

لگڵ شووش بتاكان لبیركردلگڵ شووش بتاكان لبیركرد
با و باران لی دام و نخۆش كوتمبا و باران لی دام و نخۆش كوتم

با و باران ئفسوونكن درەوشاوەبا و باران ئفسوونكن درەوشاوە
جست ب خونی گرم وگوڕ داپۆشراوەجست ب خونی گرم وگوڕ داپۆشراوە

ھویری شیرینمنیھویری شیرینمنی
لھموو شت دنرمترەلھموو شت دنرمترە

پیاوی خۆشبخت ملپچ و قمسكت بھنوەپیاوی خۆشبخت ملپچ و قمسكت بھنوە
مرۆڤ و سروشت یكتریان خنكاندمرۆڤ و سروشت یكتریان خنكاند

خودا یكم شوە ك بخشیخودا یكم شوە ك بخشی
سروشت بووسروشت بوو

دوا شوەش دەم و چاوی مرۆڤدوا شوەش دەم و چاوی مرۆڤ
ئادەم ئی بدبختی نمرئادەم ئی بدبختی نمر
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تۆڕتۆڕ
پام ب كوانی بشكی منداكموە داپام ب كوانی بشكی منداكموە دا

ل تلڤزیۆنكش ل تلڤزیۆنكش 
دوو كس ل قوولل و كلوو ھاتن خوارێ دوو كس ل قوولل و كلوو ھاتن خوارێ 

مامی تۆڕی ماسییان كردمامی تۆڕی ماسییان كرد
ئگر ل تلڤزیۆنك بھاتبوونای دەرێئگر ل تلڤزیۆنك بھاتبوونای دەرێ

لگڵ یك دادەنیشتینلگڵ یك دادەنیشتین
یاقووت و مرواری و ئسترە یاقووت و مرواری و ئسترە 

دەكون خوارێ دەكون خوارێ 
برزایییكانی سر زەوی ئومدن برزایییكانی سر زەوی ئومدن 
 یردار چاویان ھوەك درەختی ب یردار چاویان ھوەك درەختی ب

ھیچیان ل چاو ون نابتھیچیان ل چاو ون نابت
 سروودەكانماندای نگ لج سروودەكانماندای نگ لج

كوردستان لناو سروودی جنگداكوردستان لناو سروودی جنگدا
شھیدەكانی ڕوو سوورنشھیدەكانی ڕوو سوورن

پیرەمرد بوە ھز كوتوە ئژنۆ و چاویپیرەمرد بوە ھز كوتوە ئژنۆ و چاوی
ژی چییزانی واتای سروودو سروودبژی چییزانی واتای سروودو سروودب

ب توندی غاری دا تا ب دیداریان گیشتب توندی غاری دا تا ب دیداریان گیشت
ئای دیداری نمری خزنی بھرە و سرووشیئای دیداری نمری خزنی بھرە و سرووشی
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گۆرانیگۆرانی
یئاو ژنۆی لسپ تا ئئیئاو ژنۆی لسپ تا ئئ
ب كلكی جانوەر دەكوژتب كلكی جانوەر دەكوژت

پردیشی ھناوەت پش چاویپردیشی ھناوەت پش چاوی
كاروانچی ب دوایوەكاروانچی ب دوایوە

دەنگی شاد و ڕوون گۆرانی بۆ دە وان ببن للدەنگی شاد و ڕوون گۆرانی بۆ دە وان ببن لل
كو گۆرانیدا ب ك لدی ئومو دەمئكو گۆرانیدا ب ك لدی ئومو دەمئ

ت بكاروانچی دەتوانت بكاروانچی دەتوان
گۆرانی ل ناكاوداگۆرانی ل ناكاودا

سارد نابتوە و گرمی دەخات ڕەگی دڵ و جرگسارد نابتوە و گرمی دەخات ڕەگی دڵ و جرگ
ختووكی ڕگاش دەداتختووكی ڕگاش دەدات

ئای ئسپ گیانداركی چند بختوەریئای ئسپ گیانداركی چند بختوەری
دمان دەبینیدمان دەبینی

ق ب ما سوولكی بورھان جاھید تاجدارەق ب ما سوولكی بورھان جاھید تاجدارە
دەن تارمایی یكم و دوایی بینیوە دەن تارمایی یكم و دوایی بینیوە 

ل پرا سووری ئادەم دۆزەخ دروست بوو ل پرا سووری ئادەم دۆزەخ دروست بوو 
ئازا ر زیاد بوو ئازا ر زیاد بوو 

ناوچوانی بر چوا رپلی ورچك كوت ناوچوانی بر چوا رپلی ورچك كوت 
دی ھاوڕی نمرەكانی ب دە ستوە گرت و ب ناو گوالوی بادەدا غاریدا دی ھاوڕی نمرەكانی ب دە ستوە گرت و ب ناو گوالوی بادەدا غاریدا 

دەستی پشیمانی خست ناو دەستی ڕگاكان     دەستی پشیمانی خست ناو دەستی ڕگاكان     
 ل گڵ خۆیدا بیبات بۆ ئو سری دنیا  ل گڵ خۆیدا بیبات بۆ ئو سری دنیا 
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كمۆتكمۆت
بناو شاری زەنگزۆرە ڕەت بوومبناو شاری زەنگزۆرە ڕەت بووم

ڕوڕەسمی پشوازیڕوڕەسمی پشوازی
خاوەن شكۆ ڕووبڕووم بووەوەخاوەن شكۆ ڕووبڕووم بووەوە

گشتكم بناوی فریاكوتنوە دەست پكردگشتكم بناوی فریاكوتنوە دەست پكرد
ھوای ناوچك ناخۆش بووھوای ناوچك ناخۆش بوو
سییكانم نخۆش كوتنسییكانم نخۆش كوتن

لناو شاری زەنگزۆرە نووستملناو شاری زەنگزۆرە نووستم
ڕوڕەسمی پشوازیڕوڕەسمی پشوازی

خاوەن شكۆ ھات پش چاومخاوەن شكۆ ھات پش چاوم
خونكم ب ئومدی فریاكوتنوە بینی خونكم ب ئومدی فریاكوتنوە بینی 

سید علی ئسغر و تیپی مۆسیقای نگیشتنسید علی ئسغر و تیپی مۆسیقای نگیشتن
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پۆپیتپۆپیت
كشرك ھموو نیشانكانی كشرك ھموو نیشانكانی 

شانازی ب پۆپیتیوە درەوشایوەشانازی ب پۆپیتیوە درەوشایوە
بانگوازی بۆ مریشككان كردبانگوازی بۆ مریشككان كرد
تكای ھلككانتان بھننتكای ھلككانتان بھنن

دەنووكی ل بدەمدەنووكی ل بدەم
پاشان گرژییكان ئاسایی دەبتوەپاشان گرژییكان ئاسایی دەبتوە

جوانیش بدوای پوكی ئاسنیندا گڕاجوانیش بدوای پوكی ئاسنیندا گڕا
دەستی كوتدەستی كوت

ڕووی ل كوی قاف كرد و پی لسر برد داناڕووی ل كوی قاف كرد و پی لسر برد دانا
تكان ھموو تقینوەتكان ھموو تقینوە

كروشك بووە خای درەوشاوە ب كومی چیاوەكروشك بووە خای درەوشاوە ب كومی چیاوە
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شرمشرم
ئسترەیك ئسترەیك 

ل شرمی كزبوونی فرمسكی ڕشتل شرمی كزبوونی فرمسكی ڕشت
شونكی نزیك ھواری خای تڕ كردشونكی نزیك ھواری خای تڕ كرد
بدا دەشكناو كترە لسترمی ئشبدا دەشكناو كترە لسترمی ئش

ھمن ل شوك ك خۆزگی تدا دەخوازراھمن ل شوك ك خۆزگی تدا دەخوازرا
كوت ڕێ و دنیا لبرچاوی گش بووەوە كوت ڕێ و دنیا لبرچاوی گش بووەوە 

كۆمك قت و سوسكی ل ماكی خۆیدا پروەردە كردكۆمك قت و سوسكی ل ماكی خۆیدا پروەردە كرد
ئم ھموومان ل وتكماندا خۆشمان ویستئم ھموومان ل وتكماندا خۆشمان ویست

گۆ گنممان ل شون پی چاندگۆ گنممان ل شون پی چاند
باران ب دوایدا باریباران ب دوایدا باری
ئوەتا برەدا دەڕواتئوەتا برەدا دەڕوات

ب دماندا ب دماندا 
خۆرك لسر شانمان ب ج دەھت خۆرك لسر شانمان ب ج دەھت 
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بیرنچوونوەبیرنچوونوە
ڕەنگی خوداڕەنگی خودا
 ڕەنگی ئاو ڕەنگی ئاو

ڕەنگی شیعرڕەنگی شیعر
پكھنری ھرسكیان منم پكھنری ھرسكیان منم 

پلكزین قردارم و قردەكی بۆ نگڕاندوومتوەپلكزین قردارم و قردەكی بۆ نگڕاندوومتوە
ل موانداری و بۆندا دەیبینمل موانداری و بۆندا دەیبینم
تماشام دەكات و ھیچ ناتتماشام دەكات و ھیچ نات

جارك ڕەنگی خودا و ئاو و شیعری جارك ڕەنگی خودا و ئاو و شیعری 
بینیبت و بیری چووبتوەبینیبت و بیری چووبتوە

نكان خۆی دەنوموو ڕەنگھوە بچوونبیرننكان خۆی دەنوموو ڕەنگھوە بچوونبیرن
ك بتیف حامید دەیویست شتلك بتیف حامید دەیویست شتل

ھرچی شتك بت ھرچی شتك بت 
ئسپی جنگ ل خونیدا چوار نایتیئسپی جنگ ل خونیدا چوار نایتی

چ ڕوویدا چ ڕوویدا 
حیكتك ل نوان گروو و زمانیدا بووە چرای سر پردحیكتك ل نوان گروو و زمانیدا بووە چرای سر پرد

ب ئارەزوو ل كركووك چووە دەرەوە ب ئارەزوو ل كركووك چووە دەرەوە 
بۆنی ناخی بھشت بكات بۆنی ناخی بھشت بكات 

ھوبدە دوانكوی ھوبدە دوانكوی 
ك گڕایتوە ك گڕایتوە 
چبیرت نچبیرت ن
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سرنجی قووڵ ل گو فریوی ئادەم و ھوا بدەسرنجی قووڵ ل گو فریوی ئادەم و ھوا بدە
ئم گوێ لو شت دەگرینئم گوێ لو شت دەگرین

ك دە ییتك دە ییت
دیشمان دەكینوە و دیشمان دەكینوە و 

ھیدەدەین توی ال پڕەكانی كتبك ھیدەدەین توی ال پڕەكانی كتبك 
كتب ب دیوی خۆری ئوارەی چیادا ھمان دەخاتكتب ب دیوی خۆری ئوارەی چیادا ھمان دەخات
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دتنگیدتنگی
 دواوەیكی ببوونك وگایر ڕھ دواوەیكی ببوونك وگایر ڕھ
ویش دەتگینت قوویی گیانویش دەتگینت قوویی گیان

دوای لدایكبوونی حمدیدوای لدایكبوونی حمدی
خون ل ناخی چ ڕژاخون ل ناخی چ ڕژا
زەوی ب شونم تڕ بووزەوی ب شونم تڕ بوو

نت و دادەموە ڕادەوەستدیار زەویینی بمڕۆژ نیوەی تنت و دادەموە ڕادەوەستدیار زەویینی بمڕۆژ نیوەی ت
شتك بدۆزتوەشتك بدۆزتوە

نیدۆزییوەنیدۆزییوە
ل ئاوابووندا دتنگییكانی بدی دەكاتل ئاوابووندا دتنگییكانی بدی دەكات

ھر ك دم بەنجنتھر ك دم بەنجنت
ھولر دەمالونتوەھولر دەمالونتوە

كاوس ئاغاش مۆتم ل مرگ بۆ وەردەگرتكاوس ئاغاش مۆتم ل مرگ بۆ وەردەگرت
گوێ ل داستان ڕابگرمگوێ ل داستان ڕابگرم

شكۆی خودا ل دەوروپشتمشكۆی خودا ل دەوروپشتم
ئایك ھدراوئایك ھدراو

كان دەشكر برینی قوربانییسری ببسكان دەشكر برینی قوربانییسری ببس
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نپشونپشو
برووسك ڕووی بۆ ڕاگرتمبرووسك ڕووی بۆ ڕاگرتم

دا بنووسكارم تكی بیگوتی ڕستدا بنووسكارم تكی بیگوتی ڕست
ئسپ شونپی خۆی فرامۆش ناكاتئسپ شونپی خۆی فرامۆش ناكات

 نپشو نپشو
زەلی زەوییچاوی ئزەلی زەوییچاوی ئ
 قادر كابان لناویدا قادر كابان لناویدا

ونی زۆری لسر دیوار بینیونی زۆری لسر دیوار بینی
باندە و ككوی كشابوویانباندە و ككوی كشابوویان
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شھیدشھید
ل تختایی ناوچوانی شھیدكل تختایی ناوچوانی شھیدك

نووسیمنووسیم
وت ھندەی ناوچوانت بچووك بووەتوەوت ھندەی ناوچوانت بچووك بووەتوە

پیاسی تدا بكرێپیاسی تدا بكرێ
چارەنووست دەبت پخوستچارەنووست دەبت پخوست

ھموو ئو شتانت نبینی ك پویست بوو بیانبینی ھموو ئو شتانت نبینی ك پویست بوو بیانبینی 
گوڵ ك جوان بووە و ل بۆنكاندا دەیكین دیاریگوڵ ك جوان بووە و ل بۆنكاندا دەیكین دیاری

ب دۆپ خونی تۆ ڕسكاوەب دۆپ خونی تۆ ڕسكاوە
خۆش نیینی نھید خوشخۆش نیینی نھید خوش

پیت پاك و ب ی پۆپم دكوەك یپیت پاك و ب ی پۆپم دكوەك ی
ئی شھید لخم نخواردنی خۆتمئی شھید لخم نخواردنی خۆتم
ب بش مك و دیوانكی منیشب بش مك و دیوانكی منیش

ل سندووقی ڕازەكانت ھگرەل سندووقی ڕازەكانت ھگرە
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شاخشاخ
خۆكی نرم و جوان بووخۆكی نرم و جوان بوو

 ل حزی مانوەیدا خۆی كردە شاخ  ل حزی مانوەیدا خۆی كردە شاخ 
پیر بووە و خو بسرپیر بووە و خو بسر

ھردوو چاوانیدا زاڵ بووەھردوو چاوانیدا زاڵ بووە
ل تافی الویدا چاالك و سرڕژبوون ل نیازل تافی الویدا چاالك و سرڕژبوون ل نیاز

درەخت لناو سینگیدا دەڕوادرەخت لناو سینگیدا دەڕوا
شونمی پاراوشونمی پاراو

الی الیی بۆ پگیینی میوەی دەكردالی الیی بۆ پگیینی میوەی دەكرد
با تر سیری ڕوخساری خۆڵ بكمبا تر سیری ڕوخساری خۆڵ بكم

گوچك شیتانۆك ھموو شتكم تدەگینتگوچك شیتانۆك ھموو شتكم تدەگینت
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نمرینمری
باخچ بسۆزەكم باخچ بسۆزەكم 

بزەیكی بۆ كردم و پرسی بزەیكی بۆ كردم و پرسی 
ئرێ وزەی گرمی گشكردنمئرێ وزەی گرمی گشكردنم
ل ئاسمانوە بۆ دێ یان ل زەویل ئاسمانوە بۆ دێ یان ل زەوی

چاوكم بۆ بینینی ژیان ترخان كردچاوكم بۆ بینینی ژیان ترخان كرد
چاوكیش بۆ خونبینینچاوكیش بۆ خونبینین
چووم ناو خیای نمریچووم ناو خیای نمری

بختوەری ھاوڕیتی كردمبختوەری ھاوڕیتی كردم
خۆڵ و شتكانی دیكش گرینگنخۆڵ و شتكانی دیكش گرینگن
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گفتوگۆگفتوگۆ
باوكم بدوو ئسپكیباوكم بدوو ئسپكی

 گچاوی ك نمی لگ دەنك گچاوی ك نمی لگ دەنك
دەچاند و ب ڕووی دەخنینوەدەچاند و ب ڕووی دەخنینوە
سرنج دەدات گن و پوویانسرنج دەدات گن و پوویان
بانگیان دەكات ھۆ منداكانمبانگیان دەكات ھۆ منداكانم
لبن پراسووی چپی منیشلبن پراسووی چپی منیش

 خورپ ب میشكی ھد خورپ ب میشكی ھد
پش ھتاو ھدێپش ھتاو ھدێ

چاندن گفتوگۆی خودای لگڵ زەویچاندن گفتوگۆی خودای لگڵ زەوی
شكۆ و شرمی چاندنشكۆ و شرمی چاندن

گم ب ھكانی چارەنووس دەكاتگم ب ھكانی چارەنووس دەكات
ئاگاداری كردووینتوەئاگاداری كردووینتوە
بڕوەی بۆ موانیمانبڕوەی بۆ موانیمان
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حسرەتدارحسرەتدار
ئی ب نیشتمانتر ل حاجی لقلقكی ئی ب نیشتمانتر ل حاجی لقلقكی 

ك ل ئم بگومان نبووك ل ئم بگومان نبوو
دم بچووك بووەتوەدم بچووك بووەتوە

ھندەی كونی دەرزی دایكمھندەی كونی دەرزی دایكم
كاتك قۆپچ وەریوەكانی كاتك قۆپچ وەریوەكانی 

كراس ئوتوونكراوەكم توند دەكاتوەكراس ئوتوونكراوەكم توند دەكاتوە
پیرۆزی تایبت ڕەنگی خمیویپیرۆزی تایبت ڕەنگی خمیوی

ناو ئاخاوتنی بدەنگی حسرەتدار ناو ئاخاوتنی بدەنگی حسرەتدار 
ببردەرگا و شقامی باخچی گشتی دەپرژنتببردەرگا و شقامی باخچی گشتی دەپرژنت

خونی شیعر ل گورچیلی پاراوە و حكایتی شارەخونی شیعر ل گورچیلی پاراوە و حكایتی شارە
ل بۆن دخۆشییكاندا كۆترك ھدەفنتل بۆن دخۆشییكاندا كۆترك ھدەفنت

ل كانی ڕوونی ناوچوانی عوسمان شیدال كانی ڕوونی ناوچوانی عوسمان شیدا
بای لئاو دەحسنتوە و شڕی چارەنووس دەكاتبای لئاو دەحسنتوە و شڕی چارەنووس دەكات

چتر و پڕەشووت و كۆالرە ھدەدەمچتر و پڕەشووت و كۆالرە ھدەدەم
لو كۆترەش سووكتر ھدەفملو كۆترەش سووكتر ھدەفم

یی خاوەنی خورپر باسرە لستئیی خاوەنی خورپر باسرە لستئ
ڕازی دوورناسی و دخبردان ب كروشككوی دەداڕازی دوورناسی و دخبردان ب كروشككوی دەدا

ندە نییر بۆ بانیا ھت ین بفندە نییر بۆ بانیا ھت ین بف
بیر لزەنگ و مۆسیقای ناشتنیش دەكموەبیر لزەنگ و مۆسیقای ناشتنیش دەكموە
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ویستویست
لشاخكدا ك دادەی چند شڕكركی دابوولشاخكدا ك دادەی چند شڕكركی دابوو

تونی ھكۆی تونی ھكۆی 
ل ناوەڕاستی توندا ماكی شوە ل ناوەڕاستی توندا ماكی شوە 

شونواری بۆ خۆی دامزراندشونواری بۆ خۆی دامزراند
دەشیوت ئاگای ل ئسترەكشان بتدەشیوت ئاگای ل ئسترەكشان بت

دا نییباشتری ت مژیان لدا نییباشتری ت مژیان ل
غاردەی بۆ سر كانی و بۆنی گژوگیاغاردەی بۆ سر كانی و بۆنی گژوگیا

یان ھلك پاككردن بۆ منداڵیان ھلك پاككردن بۆ منداڵ
بیریش ل ھستیاری چاوی گورگ بكیتوەبیریش ل ھستیاری چاوی گورگ بكیتوە

محمد مولوود مم لسوی كشتیدا گژەنی خاوكردەوەمحمد مولوود مم لسوی كشتیدا گژەنی خاوكردەوە
كانییكی زوأل ڕسكاو پشكووتكانییكی زوأل ڕسكاو پشكووت

بناوی بخت و چارەنووسبناوی بخت و چارەنووس
ڕۆژێ حفت جارڕۆژێ حفت جار

بۆی دەڕوانین و مشقی ڕیزبستنی پۆل كۆتری ئاسمان دەكینبۆی دەڕوانین و مشقی ڕیزبستنی پۆل كۆتری ئاسمان دەكین
پۆل كۆتر بدوای ك گیایكی بۆنخۆشداپۆل كۆتر بدوای ك گیایكی بۆنخۆشدا

چاویان كواو كو دەكنوە و چاویان كواو كو دەكنوە و 
بسر بشی خۆیان دەنیشنوەبسر بشی خۆیان دەنیشنوە

محڕەم محمد ئمینیش بشی پۆل كۆتری لسروشت دەستنیشانكردووەمحڕەم محمد ئمینیش بشی پۆل كۆتری لسروشت دەستنیشانكردووە
سروشت پكنی و چاك كوت سر گۆنایسروشت پكنی و چاك كوت سر گۆنای

لو چادا كانی زوأل ڕسكاو پشكووتلو چادا كانی زوأل ڕسكاو پشكووت
داخ لدیش مردن و داخ لدیان مایوەداخ لدیش مردن و داخ لدیان مایوە
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پۆلكۆتر داوی ھكردنی پۆلكۆتر داوی ھكردنی 
ئایان دای دەستی كامران موكری ئایان دای دەستی كامران موكری 

ڕووناكی مشقكردن لسرو پرچی بندبووەوەڕووناكی مشقكردن لسرو پرچی بندبووەوە
سبری ئا درژ بووەوەسبری ئا درژ بووەوە

شھید بقاجاغ ھاتن ناویشھید بقاجاغ ھاتن ناوی
پردەی گویان ب ئاوازی كۆن و نوێ تنك بووەوەپردەی گویان ب ئاوازی كۆن و نوێ تنك بووەوە
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نووسیننووسین
جمیل ڕەنجبر وەك ئاگركی بخشندە ھات ناو ژیان جمیل ڕەنجبر وەك ئاگركی بخشندە ھات ناو ژیان 

لشربی ماكیدا گرمایی ڕژا لشربی ماكیدا گرمایی ڕژا 
لدەست و پلی كیژ و كوڕانی ھولری دالدەست و پلی كیژ و كوڕانی ھولری دا

ئو دەست و پالنی پراسووی ھۆال كۆیان ل بن و بۆتكوە دەركشائو دەست و پالنی پراسووی ھۆال كۆیان ل بن و بۆتكوە دەركشا
ئوە دەست ئاسۆكان دەكاتوە و ژی عوود ڕكدەخا تئوە دەست ئاسۆكان دەكاتوە و ژی عوود ڕكدەخا ت

پۆژەی نووسینی داستانكپۆژەی نووسینی داستانك
بووە خولیام و یكم ھاواریم ڕژاندبووە خولیام و یكم ھاواریم ڕژاند

پاوانكانی یك دوای یكپاوانكانی یك دوای یك
لسر ڕووپڕ قمی دلسر ڕووپڕ قمی د

ەست و پیان شكاەست و پیان شكا
عارەبانی زبژ ب كۆندا تپڕیعارەبانی زبژ ب كۆندا تپڕی

بدوایوە غارم دابدوایوە غارم دا
ب پڕەكان باری ئسپكم گران كردب پڕەكان باری ئسپكم گران كرد

گڕاموە ژوورەوەگڕاموە ژوورەوە
چاوم ب ھموو شتكدا گاچاوم ب ھموو شتكدا گا

لسر كورسییكی پالستیك دانیشتملسر كورسییكی پالستیك دانیشتم
پیكانم خست ستئاوكی شتنوەپیكانم خست ستئاوكی شتنوە

بیریشم ل قژاڵ دەكردەوەبیریشم ل قژاڵ دەكردەوە
مژووی لكوێ بخونموەمژووی لكوێ بخونموە

ئرێ مژووی دەربار بۆ كومان دەبیتئرێ مژووی دەربار بۆ كومان دەبیت
ئو بیانیی مژوو پش خكی شار ل خو ھستائو بیانیی مژوو پش خكی شار ل خو ھستا
ب كۆنی حواچییان ھت و بتواوەتی ون بووب كۆنی حواچییان ھت و بتواوەتی ون بوو
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حكایتحكایت         

برانبر دوو كۆتر ڕاوەستامبرانبر دوو كۆتر ڕاوەستام
ك ب دیار بافی بچووەكانیانوەك ب دیار بافی بچووەكانیانوە

سرسامنسرسامن
لم ڕاوەستانمدالم ڕاوەستانمدا

ئم الو ئوالی ژیانم ماچ كردئم الو ئوالی ژیانم ماچ كرد
حكایتی تا ھتای دروست بووحكایتی تا ھتای دروست بوو

ی خدری زیندەیڕوو ماوی بكی خدری زیندەیڕوو ماوی بك
دشاد مریوانی زەنگۆیكیدشاد مریوانی زەنگۆیكی
ب دەرگای حوشی وەكردب دەرگای حوشی وەكرد

ل نزیكی نووسیل نزیكی نووسی
ھبووھبوو
نبوونبوو

كی تاریكتابووت ژووركی تاریكتابووت ژوور
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مانوەمانوە
ئاونیك ل ژووری دانیشتن مابووەوەئاونیك ل ژووری دانیشتن مابووەوە

باپیرم دەم و چاو و مرادخانی لبری رك خستبووباپیرم دەم و چاو و مرادخانی لبری رك خستبوو
باوكیشمباوكیشم
منیشمنیش

ھروەھا كوڕەكشمھروەھا كوڕەكشم
ل مردنی ھریك ل باپیر و باوكمل مردنی ھریك ل باپیر و باوكم

قردلی ڕەشی ل ناوچوانی بستقردلی ڕەشی ل ناوچوانی بست
كچی ئستاش ل پشوازیداكچی ئستاش ل پشوازیدا

دەمودووی گرم و چاوی ھر پشنگدارەدەمودووی گرم و چاوی ھر پشنگدارە
حفت شاعیری كالسیكی پیان ل پوی ژیان دەرھاتووە حفت شاعیری كالسیكی پیان ل پوی ژیان دەرھاتووە 

خامۆشان ئاشقن و غمبار و وەڕس خامۆشان ئاشقن و غمبار و وەڕس 
تماشای شارك دەكن تماشای شارك دەكن 

 ر دەستیان دایسیان لی دككخ ر دەستیان دایسیان لی دككخ
 موویانی ھدانی دل ریمی مودەڕیس ئاگای لبدولكال عم موویانی ھدانی دل ریمی مودەڕیس ئاگای لبدولكال عم

ھزی ددانوەی دانی و گوتیھزی ددانوەی دانی و گوتی
كات پ دەنن دنیای پ ڕەنگ و ڕووكات پ دەنن دنیای پ ڕەنگ و ڕوو

برای گیانیتان زۆرن و ھمووشتان دەستتان ڕاگرتووەبرای گیانیتان زۆرن و ھمووشتان دەستتان ڕاگرتووە
دەماری ناوچوانی یكتری بۆنخۆش دەكن دەماری ناوچوانی یكتری بۆنخۆش دەكن 
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زانینزانین  
ئو مانگی ك بسر ئمدا ھھاتئو مانگی ك بسر ئمدا ھھات
سبری گورە و نزم و ئاشتیپروەرەسبری گورە و نزم و ئاشتیپروەرە

ئو ڕگایی پیدا نڕۆیشتمئو ڕگایی پیدا نڕۆیشتم
برادەرانم لوەی سروودو ڕازی زەوییانبرادەرانم لوەی سروودو ڕازی زەوییان

كردبووە ژووری خۆشحای سرووش و دیداركردبووە ژووری خۆشحای سرووش و دیدار
بۆ ڕكوتكی ترم دواخستبۆ ڕكوتكی ترم دواخست

وجاغزادە بزان س بك ی مانگ بئوجاغزادە بزان س بك ی مانگ بئ
ل باوەشی دایكانتدا زانیل باوەشی دایكانتدا زانی

كۆتر و ھۆكۆتر و ھۆ
ھریكیان چند برز دەبنوەھریكیان چند برز دەبنوە

كمكن لو شتانی كمكن لو شتانی 
خوداوەند و گیانی پاك خوداوەند و گیانی پاك 

ل بارەی زەوی ب وجاغزادەی خۆیان وتووەل بارەی زەوی ب وجاغزادەی خۆیان وتووە
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خوانخوان
ئوارە بناو كۆندا گڕاموەئوارە بناو كۆندا گڕاموە
با بۆن و برامی خواردنی با بۆن و برامی خواردنی 

 تازە لندراوی ماكانی برز دەكردەوە تازە لندراوی ماكانی برز دەكردەوە
كشكی تواو جۆشابووكشكی تواو جۆشابوو

مرۆڤ حزی دەكردمرۆڤ حزی دەكرد
شقام درژتر بتوەشقام درژتر بتوە

دەست ب تمبوور و پ ھست گیشتموە ماڵدەست ب تمبوور و پ ھست گیشتموە ماڵ
خوانكی سادە و چند دكیخوانكی سادە و چند دكی

ب خورپ و لوڕژی سۆزب خورپ و لوڕژی سۆز
منیش تكیك بووم ل بۆن و برامیمنیش تكیك بووم ل بۆن و برامی

خواردنی گڕەكخواردنی گڕەك
دانیال قساب سرووش و ڕەنگی دانیال قساب سرووش و ڕەنگی 

تابلۆی منارەیتابلۆی منارەی
ل ھمی چشتی گرم وەرگرتووەل ھمی چشتی گرم وەرگرتووە
ھم نانیشت قوویی چاكانوەھم نانیشت قوویی چاكانوە

یو قوللیۆتۆپیای قیو قوللیۆتۆپیای ق
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ئسترەئسترە
شوە و پنجرە داخراونشوە و پنجرە داخراون

ئسترە ھموو چاو و چاودرنئسترە ھموو چاو و چاودرن
مانگیش تاقانی دایكیتیمانگیش تاقانی دایكیتی

نیا چاو دەدەنم تبنیا چاو دەدەنم تب
ئو ئادەمییانی گنجینی بھرە و جوانی دەومند دەكنئو ئادەمییانی گنجینی بھرە و جوانی دەومند دەكن

لناو باخچ دانیشتملناو باخچ دانیشتم
فرامۆشی فرمسكی خوداوەند و دەنگی دەففرامۆشی فرمسكی خوداوەند و دەنگی دەف

ئو مندای لناو دمیان دەالواندەوە ئو مندای لناو دمیان دەالواندەوە 
زیندەوەرك لژر زەوی ھات دەرێزیندەوەرك لژر زەوی ھات دەرێ

ھوایكی پاراوی ھمژی و بچاو نزایكی نواندھوایكی پاراوی ھمژی و بچاو نزایكی نواند
لكڕەسسوپاس بۆ بۆنی خۆشی پلكڕەسسوپاس بۆ بۆنی خۆشی پ

ك نیھشتك نیھشت
ئسترە تماشای ئو ئادەمییان بكاتئسترە تماشای ئو ئادەمییان بكات

درۆیان ب دەمیوە كردووەدرۆیان ب دەمیوە كردووە
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ئاشقئاشق
چترین ئاشقڕۆژە ملكبگوچترین ئاشقڕۆژە ملكبگو
بشو ئشقی بتاڵ دەبتبشو ئشقی بتاڵ دەبت

یی ھنیو د واتكیی ھنیو د واتك
ریدایر گومان و چاودژ نیو دڵ لریدایر گومان و چاودژ نیو دڵ ل

ونی سروەریونی سروەری
لناو بیركردنوەی برز نابتوە سبر بژتلناو بیركردنوەی برز نابتوە سبر بژت

خودا ملی ھۆگر بكاتخودا ملی ھۆگر بكات
مل گلك شت دەزاننمل گلك شت دەزانن

دەنگیان ب ئاستم دەبیسترتدەنگیان ب ئاستم دەبیسترت
داوای بختوەری بۆ سر زەمین دەكنداوای بختوەری بۆ سر زەمین دەكن

گۆڕ وەك ھموو ماكانی ترگۆڕ وەك ھموو ماكانی تر
 یی ھروانبكوژی پ یی ھروانبكوژی پ

چراچرا
 بیانی ل پووی گرانی كباب تدەپڕێ بیانی ل پووی گرانی كباب تدەپڕێ
نوا تا ڕەنگی كوم كانتم بیر نچووەتوەنوا تا ڕەنگی كوم كانتم بیر نچووەتوە

برنبر ونكت دەوەستم برنبر ونكت دەوەستم 
سو ل بزەیك دەكم ك سۆزی دەشارتوە سو ل بزەیك دەكم ك سۆزی دەشارتوە 
زرۆیی بۆ دیتنی خۆر نییندەی شیردە ر تامبازرۆیی بۆ دیتنی خۆر نییندەی شیردە ر تامبا
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نترساننترسان
لسر یك ل تختكانی باخچی گشتی ھولرلسر یك ل تختكانی باخچی گشتی ھولر

كشكۆی پغمبرانم بج ھشتكشكۆی پغمبرانم بج ھشت
بۆ ئوەی ورە و ھز و توانابۆ ئوەی ورە و ھز و توانا

بدەم پیاوكی دشكاوبدەم پیاوكی دشكاو
ل زەوی ڕەق نترستل زەوی ڕەق نترست

 لوكردنی ماسی و مخك بۆ بمچ لوكردنی ماسی و مخك بۆ بمچ
ڕژای بر مایان و پرسیڕژای بر مایان و پرسی

دوژمنان ڕۆیشتندوژمنان ڕۆیشتن
ئدی برادەرانی من ل كونئدی برادەرانی من ل كون

ئم پرسیارە كمكی تری ماوە ئم پرسیارە كمكی تری ماوە 
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سوندسوند
دیالن خریك ملۆتكیك دەبات گردی سیواندیالن خریك ملۆتكیك دەبات گردی سیوان

ل دار ئرخوانكی نزیك دەكاتوەل دار ئرخوانكی نزیك دەكاتوە
مامكنوو وەك میوەیكی ئاو لگیراومامكنوو وەك میوەیكی ئاو لگیراو

ھات پش چاوی و بۆ مواندارییك دەچووھات پش چاوی و بۆ مواندارییك دەچوو
ناوچوانی ھژا و تزوویك ڕایگرتناوچوانی ھژا و تزوویك ڕایگرت

لی پرسیلی پرسی
ئرێ كس و كار و برادەرانتئرێ كس و كار و برادەرانت

ھیچ لتیان پرسیوەتوەھیچ لتیان پرسیوەتوە
لژر خۆری ساكاردا لژر خۆری ساكاردا 

ك سبرەكان تكڵ نابنك سبرەكان تكڵ نابن
ردەوامھاتوچوون و دۆنایدۆن بردەوامھاتوچوون و دۆنایدۆن ب

دیالنیش ل نزیككردنوەیدیالنیش ل نزیككردنوەی
پارچ شووشكانی شبنگ دروست دەكنپارچ شووشكانی شبنگ دروست دەكن

مامكنوو ھلكی سمندەر بوومامكنوو ھلكی سمندەر بوو
گات و گپی ھناگات و گپی ھنا

ژیا و سوندیشی بدرۆ نخواردژیا و سوندیشی بدرۆ نخوارد
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كاتژمركاتژمر
بو نیازە پنجرەكم كردەوەبو نیازە پنجرەكم كردەوە

با بت ماكموە كمانچ بژەنتبا بت ماكموە كمانچ بژەنت
درەخت گۆرانیبژ و خاوو خزانیش كۆرسدرەخت گۆرانیبژ و خاوو خزانیش كۆرس

كلوپلیش گوگركلوپلیش گوگر
ئستم ل ماكدا دەنگ ئاواز نڕسكنتئستم ل ماكدا دەنگ ئاواز نڕسكنت

كاتژمری ھواسراوكاتژمری ھواسراو
كات نكات ئادەمیزادكی درۆزن و فریودەركات نكات ئادەمیزادكی درۆزن و فریودەر

مۆمم ل ھموو پنجرەی مۆمم ل ھموو پنجرەی 
ژوورەكانی مام داگیرساندووە و گۆرانی دەمژوورەكانی مام داگیرساندووە و گۆرانی دەم

سو ل ئای وتكمسو ل ئای وتكم
سبرەكانی تكڵ نكردسبرەكانی تكڵ نكرد

بخیتار زوەر گوی سربستیبخیتار زوەر گوی سربستی
ل دەستی نزیك خستوەل دەستی نزیك خستوە

ب كۆنكاندا بوی كردەوەب كۆنكاندا بوی كردەوە
درەنگ گیشت مای خۆیدرەنگ گیشت مای خۆی

بۆنی تدا نمابۆنی تدا نما
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سوسو
ئم بیانیی سیری ق و بازاڕم كردئم بیانیی سیری ق و بازاڕم كرد

فوئاد ئحمد دۆندرمی فوئاد ئحمد دۆندرمی 
سر ب گوز و فستق و باوی ب دەستوە بووسر ب گوز و فستق و باوی ب دەستوە بوو

ب چاوك گیاكی بینی ك دەوریب چاوك گیاكی بینی ك دەوری
ینگی دنیا و قۆزاخی داوەینگی دنیا و قۆزاخی داوە

چۆكم شلچۆكم شل
گرد و تپۆككانی دەوروپشتم خریك دادەكونگرد و تپۆككانی دەوروپشتم خریك دادەكون

بچاوەكی تربچاوەكی تر
ناوچوانی ھموومانی بخبر ھناناوچوانی ھموومانی بخبر ھنا

ب چینی گۆرانییكانی گیشتب چینی گۆرانییكانی گیشت
خودا ھزكی ل دەنگ ڕواندخودا ھزكی ل دەنگ ڕواند

ژیان بۆندارە ب جوانی و بینینژیان بۆندارە ب جوانی و بینین
ئم بیانیی ل ماكی خۆمدا بینیمئم بیانیی ل ماكی خۆمدا بینیم
ژنكم ممشیری دا ب نوەكمانژنكم ممشیری دا ب نوەكمان
پاشان ممشووشكی شووشت پاشان ممشووشكی شووشت 
گوی لواری پنجرەی پ ئاوداگوی لواری پنجرەی پ ئاودا

سو ل ونكی ڕەسووڵ گردیسو ل ونكی ڕەسووڵ گردی
كی ماتوە گیانكانتاندیواری ماڵ و دووكان ب ككی ماتوە گیانكانتاندیواری ماڵ و دووكان ب ك

تماشای كووپی شرابی دۆنایدۆن دەكاتتماشای كووپی شرابی دۆنایدۆن دەكات
كۆترك دەنووكی ل بداتكۆترك دەنووكی ل بدات
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چلچراچلچرا
پیرباڵ محموود ڕەشنووسی شیعركیپیرباڵ محموود ڕەشنووسی شیعركی

خست ناو شووشیكی بتاڵ و دەمی بستخست ناو شووشیكی بتاڵ و دەمی بست
ھی دای ناو ڕووباركی پ ملوانی نامرادھی دای ناو ڕووباركی پ ملوانی نامراد

بۆ ماوەیكی دوورودرژبۆ ماوەیكی دوورودرژ
لالمان دانیشتلالمان دانیشت

زوو زوو كورسییكی دەگۆڕیزوو زوو كورسییكی دەگۆڕی
 نیازت چیی نیازت چیی

ئزموونی دوای مردنم كردووەت شیعركئزموونی دوای مردنم كردووەت شیعرك
دەموێ بموە ناوتانوەدەموێ بموە ناوتانوە

لسر سكۆی پیكری گیوی موكریانی لسر سكۆی پیكری گیوی موكریانی 
بیخونموە و خورپیك بخم دتانوەبیخونموە و خورپیك بخم دتانوە

چلچراش بناوچوانی خانووەكانتانوە ببستمچلچراش بناوچوانی خانووەكانتانوە ببستم
ب شاخی ككویش بمب شاخی ككویش بم

داوای لبووردن دەكمداوای لبووردن دەكم
بۆ جوانییان كوشتووی بۆ جوانییان كوشتووی 
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پوولفرۆشپوولفرۆش
جنگاوەرانی ھزی بووژانوەجنگاوەرانی ھزی بووژانوە

ھمنی گیان و برگرییان ل قۆزاخی ئاوریشم وەرگرتبووھمنی گیان و برگرییان ل قۆزاخی ئاوریشم وەرگرتبوو
ل دەفتری بیرەوەرییان نووسیوەل دەفتری بیرەوەرییان نووسیوە

ئو پوولفرۆشی ناممان بۆ كس و كاری دوور دەنرتئو پوولفرۆشی ناممان بۆ كس و كاری دوور دەنرت
میوەی نایلۆنی نخستووەت زەمبیلوەمیوەی نایلۆنی نخستووەت زەمبیلوە

ختندەی تبا گرتووەتردی نبختندەی تبا گرتووەتردی نب
كروشكی ل سووڕی مانگانی ڕاو نكردووەكروشكی ل سووڕی مانگانی ڕاو نكردووە

خم و نیگرانی جنگیشی گرتووەت دڵخم و نیگرانی جنگیشی گرتووەت دڵ
ل پاش جنگدال پاش جنگدا

كلیلی سندووقی پۆستكلیلی سندووقی پۆست
دەم دەبخشت ئو پیاوانی دەم دەبخشت ئو پیاوانی 

لسر سكۆ دانیشتوونلسر سكۆ دانیشتوون
دانیشتم و زۆر چاوەڕم كرددانیشتم و زۆر چاوەڕم كرد

وە چارەنووسگوتم ئوە چارەنووسگوتم ئ
تنیا جارك ماسیگرم ل ڕووناكی سبینیكدا بینی تنیا جارك ماسیگرم ل ڕووناكی سبینیكدا بینی 

ل ئاسماندا ھات خوارەوەل ئاسماندا ھات خوارەوە
تۆڕی پی ل ئاوەكاندا كۆ كردەوەتۆڕی پی ل ئاوەكاندا كۆ كردەوە

ب تنیشتمدا ڕەت بووب تنیشتمدا ڕەت بوو
لو سبینیوە نمتوانیوە ب ھیوا و ئوینوە وەمی بیانی باش بدەموەلو سبینیوە نمتوانیوە ب ھیوا و ئوینوە وەمی بیانی باش بدەموە

٢٠٠٧٢٠٠٧ ھولر  ھولر 
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١١
ماوه یه كی پ گیان و دڵماوه یه كی پ گیان و دڵ

له  ده شت و ده ر و كگه داله  ده شت و ده ر و كگه دا
ھاوگیانی گا و ئه سپ بووھاوگیانی گا و ئه سپ بوو

به  ده ستی پ ده مار و خونیبه  ده ستی پ ده مار و خونی
سمۆره ی ترساوی خستووه ته وه سمۆره ی ترساوی خستووه ته وه 

سه ر لكی بند و به  به رھه می دارگوزسه ر لكی بند و به  به رھه می دارگوز
دوای ماندوویی و پ تاسه بووندوای ماندوویی و پ تاسه بوون

ده رگای مای بۆ نه كرایه وه ده رگای مای بۆ نه كرایه وه 
خونبه ری ده ستی خۆی بیخونبه ری ده ستی خۆی بی

خۆی كوشت و نه چووه  جیھانی مردووانه وه خۆی كوشت و نه چووه  جیھانی مردووانه وه 
بووه وه  منداكی ففۆكه فرۆشبووه وه  منداكی ففۆكه فرۆش

پاشان شخاته  و مۆمپاشان شخاته  و مۆم

سای سفرسای سفر
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٢٢
ك بوو له گه ڵ مه سیح ھاته  سه ر زه ویك بوو له گه ڵ مه سیح ھاته  سه ر زه وی

مریه م نه یكرد به  برای شیریی كوڕه كه ی مریه م نه یكرد به  برای شیریی كوڕه كه ی 
مه سیح ھه ندك دره ختی چاند و ڕۆییمه سیح ھه ندك دره ختی چاند و ڕۆیی

زه ویی جوان فره  ناز بووزه ویی جوان فره  ناز بوو
ئه وه ی نه كرا به  برای شیریش ڕۆییئه وه ی نه كرا به  برای شیریش ڕۆیی

شه پۆل له  ڕووبار په یدا بووشه پۆل له  ڕووبار په یدا بوو
گه را ترووكاگه را ترووكا

ماسی بیری له  بۆگه ن نه بوونی سه ری كرده وه ماسی بیری له  بۆگه ن نه بوونی سه ری كرده وه 
له و نوانه دا تاقانه یه ك مردووه له و نوانه دا تاقانه یه ك مردووه 
له  گه ڕان به ناو كه لوپه له كانیله  گه ڕان به ناو كه لوپه له كانی
ده ستنووسكیان دۆزییه وه ده ستنووسكیان دۆزییه وه 

نامه یه كی كراوه ی بۆ شاعیرك نووسیبوونامه یه كی كراوه ی بۆ شاعیرك نووسیبوو
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٣٣
چ مرۆڤی چاك و چ به د مه له  بكه نچ مرۆڤی چاك و چ به د مه له  بكه ن

ماسی ده ترستماسی ده ترست
چی بپرسینچی بپرسین

جوانی بۆ بته  سه ماجوانی بۆ بته  سه ما
پاشا بۆ دكرانه وه  چووه  ده شت و ناو قۆپه نه  گیاپاشا بۆ دكرانه وه  چووه  ده شت و ناو قۆپه نه  گیا

له  گرانیی ترپه ی پیه كانی له  گرانیی ترپه ی پیه كانی 
كه روشككه روشك

النه ی ج ھشت و ھه ه ته  بووالنه ی ج ھشت و ھه ه ته  بوو
بچووه كانیشی به  دوایه وه  بوونبچووه كانیشی به  دوایه وه  بوون

خۆر به  دتوندی ھزی خۆی كۆ كرده وه  و ڕۆیشتخۆر به  دتوندی ھزی خۆی كۆ كرده وه  و ڕۆیشت
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٤٤
ده ریای ب ئامانده ریای ب ئامان

ته رمی خنكاوه كانی نه داینه وه ته رمی خنكاوه كانی نه داینه وه 
ترس و گومانی له  ڕۆخی ڕاخستووه ترس و گومانی له  ڕۆخی ڕاخستووه 

چی نه ماوه چی نه ماوه 
به  خه یای چنگك خۆه مشه وه به  خه یای چنگك خۆه مشه وه 

ده ست بۆ ماڵ و گۆڕستان ده به ینده ست بۆ ماڵ و گۆڕستان ده به ین
خه تای ئمه ی تدا نییه خه تای ئمه ی تدا نییه 

ده ریا ده ریا 
ترسناك و ترسناك و 

سته مكار و سته مكار و 
سه ماكاره سه ماكاره 
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٥٥
تریفه  له  خونی مرۆڤدا ده خنكتتریفه  له  خونی مرۆڤدا ده خنكت

كه  داشبه زته  ناو گۆمكه  داشبه زته  ناو گۆم
به ناو گۆرانییه كی دخۆشدا دتبه ناو گۆرانییه كی دخۆشدا دت

السكه  گیایه ك له  دوو توی كتبیالسكه  گیایه ك له  دوو توی كتبی
ھه واه  سه یر و سه مه ره كانی جیھان داده نت ھه واه  سه یر و سه مه ره كانی جیھان داده نت 
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٦٦
خودا له  خۆیدا خودا له  خۆیدا 

ھه موو شتكی دروست كردھه موو شتكی دروست كرد
له  كۆتاییدا جگه  له  خۆیله  كۆتاییدا جگه  له  خۆی
ھیچ شتكی تر نامنتھیچ شتكی تر نامنت

ئاره زووی ژیانه وه  سه رقای ده كاته وه ئاره زووی ژیانه وه  سه رقای ده كاته وه 
ھه موو شتك دروست ده بته وه ھه موو شتك دروست ده بته وه 

ھه ردوو چاوی زه وی پ ده بته وه  له  فرمسكھه ردوو چاوی زه وی پ ده بته وه  له  فرمسك
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٧٧
گالیسكه یه ك به  ڕۆخی ڕووباردا گه ڕاگالیسكه یه ك به  ڕۆخی ڕووباردا گه ڕا
پاشماوه ی مه له وانه كانی كۆ كرده وه پاشماوه ی مه له وانه كانی كۆ كرده وه 

ناخ ھه ۆیه كی ئازاردراو بووناخ ھه ۆیه كی ئازاردراو بوو
به ره و ئاسمان به رز بووه وه به ره و ئاسمان به رز بووه وه 

كه س نازان له  نیشتنه وه یدا چی به سه ر دتكه س نازان له  نیشتنه وه یدا چی به سه ر دت
به رزبوونه وه  خودی گشتمانه به رزبوونه وه  خودی گشتمانه 

ھه میشه ش له  دیواری به رانبه رمان ده ڕوانینھه میشه ش له  دیواری به رانبه رمان ده ڕوانین
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٨٨
په نجه ره  و ده رگاپه نجه ره  و ده رگا

ده ستیان بۆ ده ستمان ھناده ستیان بۆ ده ستمان ھنا
ھه ر یه كه مان بۆ خۆمان ھه نگاومان ناھه ر یه كه مان بۆ خۆمان ھه نگاومان نا
ڕوومان له م ژوور و زیندانه  وه رگاڕوومان له م ژوور و زیندانه  وه رگا

گزنگ ڕووخۆشه گزنگ ڕووخۆشه 
چرای كوران ده چرای كوران ده 

كور ته مه ن درژن و ڕاز داده گیرسننكور ته مه ن درژن و ڕاز داده گیرسنن
ڕووناكییان له  ڕوه  بۆ دتڕووناكییان له  ڕوه  بۆ دت

حاڵ لھاتووی نۆته  و ئاواز و دابه شكردنی تۆمحاڵ لھاتووی نۆته  و ئاواز و دابه شكردنی تۆم
ئه ی ڕگای ھه موومانئه ی ڕگای ھه موومان

سیمای ئه سپ له  به یاندا جوان و ئه فسوونی دانبه خۆداگرتنه سیمای ئه سپ له  به یاندا جوان و ئه فسوونی دانبه خۆداگرتنه 
باران نه رم و سه نگین ده بارێباران نه رم و سه نگین ده بارێ

دی منیش ده ڕژێ و ئاوازی به دوادا دتدی منیش ده ڕژێ و ئاوازی به دوادا دت
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٩٩
كه س ناپرستكه س ناپرست

یان نازانتیان نازانت
كۆتره  باریكه  له  كووه  دت و بۆ كوێ ده چتكۆتره  باریكه  له  كووه  دت و بۆ كوێ ده چت

ئه شقی خوداییی له گه ڵ خۆیدا ھناوه ئه شقی خوداییی له گه ڵ خۆیدا ھناوه 
الده داته  ناو كوی سه ر به ته مالده داته  ناو كوی سه ر به ته م

جاریش بووه جاریش بووه 
به خت یاوه ری نه بووه  به خت یاوه ری نه بووه  

له  ژر بای واشه داله  ژر بای واشه دا
سۆزی بۆ مانه وه  كردووه سۆزی بۆ مانه وه  كردووه 

ئه شقت له  ھاتندا به چاو سو ده كاتئه شقت له  ھاتندا به چاو سو ده كات
دنیا به  بۆنی خۆیه وه  ده باته  به ھه شتدنیا به  بۆنی خۆیه وه  ده باته  به ھه شت

له  ڕۆیشتنیشدا به  ده ست مائاوایی ده كاتله  ڕۆیشتنیشدا به  ده ست مائاوایی ده كات
به  بیر ھه موومان دته وه به  بیر ھه موومان دته وه 

له  كووه  دت و بۆ كوێ ده چتله  كووه  دت و بۆ كوێ ده چت
بۆنكی یه كجار خۆشبۆنكی یه كجار خۆش

له  كووه له  كووه 
بۆ كوێبۆ كوێ

له  نه زانینمان ده پرستله  نه زانینمان ده پرست
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١٠١٠
به  ھه ه یه كی ئه نقه ستبه  ھه ه یه كی ئه نقه ست

ته مه نی خۆم له  شیعرك ده رھناته مه نی خۆم له  شیعرك ده رھنا
شیعره  ھه ر دت و ده چتشیعره  ھه ر دت و ده چت

چاو له  ھه موو شتك ده گتچاو له  ھه موو شتك ده گت
كات ونه  و ڕگاش چ زوو به ستراكات ونه  و ڕگاش چ زوو به سترا

جانتای گه شت ئاماده  مه كه جانتای گه شت ئاماده  مه كه 
ناگه ی به  گۆڕستانناگه ی به  گۆڕستان

به خۆت نقومی له  دی شۆڕشه  كورته كانبه خۆت نقومی له  دی شۆڕشه  كورته كان



سی ساڵ شیعر١٦١ سباح رەنجدەر

١١١١
ئه سپ كه  له  ناو ته می به یانییاندا ده ڕواتئه سپ كه  له  ناو ته می به یانییاندا ده ڕوات

شاژنی ڕۆژه شاژنی ڕۆژه 
مانگیش شاژنی شه وه مانگیش شاژنی شه وه 

په پووله یه ك به ناو قوڕكی شلدراودا دتپه پووله یه ك به ناو قوڕكی شلدراودا دت
پرسیاری چرا به  ده ستان ده كاتپرسیاری چرا به  ده ستان ده كات

پی وایه  ھاوڕازبوون ئاسانه پی وایه  ھاوڕازبوون ئاسانه 
ئه ی ھاوڕاز كه مك خراتر ڕاكه ئه ی ھاوڕاز كه مك خراتر ڕاكه 



سی ساڵ شیعر١٦٢ سباح رەنجدەر

١٢١٢
كاتك گوه گه نم شیری ده مه ییكاتك گوه گه نم شیری ده مه یی

ڕه نگی سه وزی له  بیر ناچڕه نگی سه وزی له  بیر ناچ
سه رده می وه فا ده ستی پ كردووه ته وه سه رده می وه فا ده ستی پ كردووه ته وه 

با دنه رم و په یامده ره با دنه رم و په یامده ره 
بۆن و به رامه ی بۆ مرووله ی بادار ھناوه بۆن و به رامه ی بۆ مرووله ی بادار ھناوه 

به  لواری مه نجه ی بری بنیشته وه به  لواری مه نجه ی بری بنیشته وه 
له سه ر پستی گا ونه ی گۆڕكم كشاله سه ر پستی گا ونه ی گۆڕكم كشا

ئاگرم له  ناو دانائاگرم له  ناو دانا
ئه ی خودای ئارامكه ره وه ئه ی خودای ئارامكه ره وه 

مرۆڤـ له  ته ك ئاگردا چاوانی به سه ر چاوی كۆتردا زانمرۆڤـ له  ته ك ئاگردا چاوانی به سه ر چاوی كۆتردا زان



سی ساڵ شیعر١٦٣ سباح رەنجدەر

١٣١٣
ڕۆژی پش جه ژنڕۆژی پش جه ژن

داوای گوكم له  كیژه كه م كردداوای گوكم له  كیژه كه م كرد
بۆ سه ر گۆڕی دایكمبۆ سه ر گۆڕی دایكم

گه  سه وزاییی تدا ب ھز بتگه  سه وزاییی تدا ب ھز بت
با چه ند به  ئاسانی جگۆڕكی پ ده كات و ھه ی ده دابا چه ند به  ئاسانی جگۆڕكی پ ده كات و ھه ی ده دا

نازانم بۆ مردوو ھنده  ته ماشای گوڵ ده كاتنازانم بۆ مردوو ھنده  ته ماشای گوڵ ده كات



سی ساڵ شیعر١٦٤ سباح رەنجدەر

١٤١٤
مانگ ونه گری گه ڕۆكه مانگ ونه گری گه ڕۆكه 

له  ئاسمان ماندوو ده بت و الیه كی زه وی ده گه ڕتله  ئاسمان ماندوو ده بت و الیه كی زه وی ده گه ڕت
له  كانییه كدا ونه كان ده شواته وه له  كانییه كدا ونه كان ده شواته وه 

مانگ جوانییه كی كوشنده یه مانگ جوانییه كی كوشنده یه 
بۆنی قاچی قژاڵ له  كانی دتبۆنی قاچی قژاڵ له  كانی دت

كه  به ناو قه وزه یه كی لینجدا ھاتووه كه  به ناو قه وزه یه كی لینجدا ھاتووه 



سی ساڵ شیعر١٦٥ سباح رەنجدەر

١٥١٥
ھاوسه ره كه م ماسی ترش و خوێ ده كردھاوسه ره كه م ماسی ترش و خوێ ده كرد

منداه كه مان گوتیمنداه كه مان گوتی
بابه  ئه ھا ماسی شه ھید بووه بابه  ئه ھا ماسی شه ھید بووه 

چاوی ماسی دیوانی شاعیركی پ ڕاز و داخ بووچاوی ماسی دیوانی شاعیركی پ ڕاز و داخ بوو
تاسام و ناخم داچۆڕا تاسام و ناخم داچۆڕا 

ھه ناركی ترشم گوشییه  چاومھه ناركی ترشم گوشییه  چاوم
بۆ درۆ و ف له خۆكردن سوور ھه گه ڕابۆ درۆ و ف له خۆكردن سوور ھه گه ڕا

شه قامی شار چۆڵ و وشكشه قامی شار چۆڵ و وشك
ده توانم له  ناو چاوی ماسیدا خه وه تدار بمده توانم له  ناو چاوی ماسیدا خه وه تدار بم

نزا و سۆز بكه منزا و سۆز بكه م



سی ساڵ شیعر١٦٦ سباح رەنجدەر

١٦١٦
مردوو له  گۆڕه كانیان ھاتوونه ته  ده رێمردوو له  گۆڕه كانیان ھاتوونه ته  ده رێ

له  نزیك كلیان دانیشتوونله  نزیك كلیان دانیشتوون
ڕۆژی له دایكبوون و مردنیان یاد ده كه نه وه ڕۆژی له دایكبوون و مردنیان یاد ده كه نه وه 

دنیا چه رمی چۆله كه  بوودنیا چه رمی چۆله كه  بوو



سی ساڵ شیعر١٦٧ سباح رەنجدەر

١٧١٧
به ڕه زامه ندییه وه به ڕه زامه ندییه وه 

دان به ژیانی دوای مردندا ده نمدان به ژیانی دوای مردندا ده نم
خدری زینده خدری زینده 

ئه و خه ون و خۆشییه ی به  با چووه ئه و خه ون و خۆشییه ی به  با چووه 
ھاوته مه نی كیه ھاوته مه نی كیه 

بیره وه رییه كانی له گه ڵ كدانبیره وه رییه كانی له گه ڵ كدان
به خت یاوه ری نه بووه به خت یاوه ری نه بووه 

ترووسكایییه كی الواز بووترووسكایییه كی الواز بوو
نه یتوانی بته  ناو تینی ڕۆژ و سروشت گه رم بكاته وه نه یتوانی بته  ناو تینی ڕۆژ و سروشت گه رم بكاته وه 

مردن شكۆی ڕووناكییه مردن شكۆی ڕووناكییه 
به سه ر زه وییه وه  ڕژاوه به سه ر زه وییه وه  ڕژاوه 



سی ساڵ شیعر١٦٨ سباح رەنجدەر

١٨١٨
گوك له  ناو گونگوك له  ناو گون

گه یشت به  مانای بۆنگه یشت به  مانای بۆن
له  په ڕۆیه كی ڕه شدا به خه تی سپیله  په ڕۆیه كی ڕه شدا به خه تی سپی

به داخ و حه سره تكی ئاگرینه وه به داخ و حه سره تكی ئاگرینه وه 
پیاوك شاگه شكه  به  ده فته ر و ئه فسوونی مه ره كه بپیاوك شاگه شكه  به  ده فته ر و ئه فسوونی مه ره كه ب

زه نگیانه ی ناوی به  ڕسته ی مه رگه وه  كرازه نگیانه ی ناوی به  ڕسته ی مه رگه وه  كرا
له  گۆڕستانی شیعردا ناشتمانله  گۆڕستانی شیعردا ناشتمان

ئه مۆ یه كه م ڕۆژی پرسه كه یه تی له  مزگه وتی دیوانه كه ی ئه مۆ یه كه م ڕۆژی پرسه كه یه تی له  مزگه وتی دیوانه كه ی 
ده كش ئاو له  ڕه گدا سه رسامه  و ھهده كش ئاو له  ڕه گدا سه رسامه  و ھه

له  پۆپدا ده بته  ھه مله  پۆپدا ده بته  ھه م
زه وی به ڕاستی خه مبار دیاره زه وی به ڕاستی خه مبار دیاره 



سی ساڵ شیعر١٦٩ سباح رەنجدەر

١٩١٩
ئه ستره یه ك ھه ت و بووه  نه خشی كه وچكی چامئه ستره یه ك ھه ت و بووه  نه خشی كه وچكی چام

زانیم به ڕوه یت و دیتزانیم به ڕوه یت و دیت
شووشه ی چرام پاك ده كه یته وه شووشه ی چرام پاك ده كه یته وه 

گه زه یه ك له  سه ری په نجه م ده ده یتگه زه یه ك له  سه ری په نجه م ده ده یت
ده شبینم زه وی ھه ده كۆنده شبینم زه وی ھه ده كۆن

ته رم ده شارنه وه ته رم ده شارنه وه 
یان گه نجینه یان گه نجینه 

ئه و ده ڕاوكیه م له  به ڕوه بوونتدایه ئه و ده ڕاوكیه م له  به ڕوه بوونتدایه 
قه له باچكه یه كی كلك درژقه له باچكه یه كی كلك درژ

خۆی له به ر خۆری پایزان ھه خستووه خۆی له به ر خۆری پایزان ھه خستووه 
به ده نووك له شی خۆی ده خورنتبه ده نووك له شی خۆی ده خورنت

پیه كانیشی به  په لكی گوه به ڕۆژه  خاون كرده وه پیه كانیشی به  په لكی گوه به ڕۆژه  خاون كرده وه 
باشترین ھاوڕی خۆی دۆزییه وه باشترین ھاوڕی خۆی دۆزییه وه 



سی ساڵ شیعر١٧٠ سباح رەنجدەر

٢٠٢٠
شه وی سه ری ساه شه وی سه ری ساه 

مۆم به سینگی قه ی ھه ولره وه  ده سووتتمۆم به سینگی قه ی ھه ولره وه  ده سووتت
به گوتنی گۆرانیی فۆلكلۆرییه وه به گوتنی گۆرانیی فۆلكلۆرییه وه 

تا شل بوومتا شل بووم
شه قامه كانی شارم ته ی كردشه قامه كانی شارم ته ی كرد

ده ی یه كه م جاره  ئاشق ده بمده ی یه كه م جاره  ئاشق ده بم
یان ژیان ده ناسمیان ژیان ده ناسم

به شی خه ونبینینك شه و مابووبه شی خه ونبینینك شه و مابوو
سه رما ڕاوی نام بۆ ماڵسه رما ڕاوی نام بۆ ماڵ

جلوبه رگی سووری بابه نوئلمجلوبه رگی سووری بابه نوئلم
له  ناو سندووقكی گولله نه ب داناله  ناو سندووقكی گولله نه ب دانا

ئمه  ھه مووئمه  ھه موو
ژیان ده ناسین و ئاھه نگگینژیان ده ناسین و ئاھه نگگین
یه كه م جاریشه  ئاشق ده بینیه كه م جاریشه  ئاشق ده بین



سی ساڵ شیعر١٧١ سباح رەنجدەر

٢١٢١
وه رزشوانی له سه ر په ت ڕۆیینوه رزشوانی له سه ر په ت ڕۆیین

به جوانی ڕوڕه سمی یاریی به ڕوه  بردبه جوانی ڕوڕه سمی یاریی به ڕوه  برد
ئمه  ھه موومان سه رسام بووینئمه  ھه موومان سه رسام بووین

به مۆمه كانی له سه ر ده ستی دای گیرساندبوون به مۆمه كانی له سه ر ده ستی دای گیرساندبوون 
بۆ سواربوونی ئه سپی دارین بۆ سواربوونی ئه سپی دارین 

ھاته  خواره وه ھاته  خواره وه 
دایكیشی ڕای سپارددایكیشی ڕای سپارد

ده رزییه  ونبووه كانی بۆ بدۆزته وه ده رزییه  ونبووه كانی بۆ بدۆزته وه 
ڕووباركی تیژ بردبوونیڕووباركی تیژ بردبوونی

له  ناو گوچكه ماسیله  ناو گوچكه ماسی
ئه فسوونی ب ئومدی ھه یه ئه فسوونی ب ئومدی ھه یه 

ده رزیی نه دۆزراوه شده رزیی نه دۆزراوه ش



سی ساڵ شیعر١٧٢ سباح رەنجدەر

٢٢٢٢
به یان ڕه نگی ته نیا به  گۆرانی ده گوترتبه یان ڕه نگی ته نیا به  گۆرانی ده گوترت

ته م گوێ له  ترپه ی دمان ڕاده گرێته م گوێ له  ترپه ی دمان ڕاده گرێ
گه رمایی دتگه رمایی دت

ئه م چاودره  ده تونته وه ئه م چاودره  ده تونته وه 
زستان به  چ ناوكه وه  داده ی ته م ده دازستان به  چ ناوكه وه  داده ی ته م ده دا

نه مانزانی ئه ی دڵنه مانزانی ئه ی دڵ
ڕه نگی به یان بۆ ته نیا به  گۆرانی ده گوترتڕه نگی به یان بۆ ته نیا به  گۆرانی ده گوترت

په ری بادارپه ری بادار
ھشتان ھۆگری ئاگر نه بووه ھشتان ھۆگری ئاگر نه بووه 



سی ساڵ شیعر١٧٣ سباح رەنجدەر

٢٣٢٣
مۆم له  داگیرسانیدا به  ئازاره مۆم له  داگیرسانیدا به  ئازاره 

له گه ڵ تاریكی به  ئارامه  و ھرشی بۆ ناباتله گه ڵ تاریكی به  ئارامه  و ھرشی بۆ نابات
ڕووناكی ده یكوژتڕووناكی ده یكوژت

له سه ر لوی په نجه ره یه كله سه ر لوی په نجه ره یه ك
ڕۆژك تووشی به یه ك دتڕۆژك تووشی به یه ك دت



سی ساڵ شیعر١٧٤ سباح رەنجدەر

٢٤٢٤
ئه گه ر بۆ نھنیی به خته وه ری گه ڕایئه گه ر بۆ نھنیی به خته وه ری گه ڕای

سه یری به فرك بكه سه یری به فرك بكه 
چه ند ڕۆژك له سه ر گه یه كی پان مابته وه چه ند ڕۆژك له سه ر گه یه كی پان مابته وه 

ڕبوارك به التدا ت په ڕێڕبوارك به التدا ت په ڕێ
زیاتر له  سیمای خۆیزیاتر له  سیمای خۆی

له  سبه ری ورد به ره وه له  سبه ری ورد به ره وه 
گیان له  سبه ردایه  نه ك له  جه سته گیان له  سبه ردایه  نه ك له  جه سته 

شیعر له  سبه ر و جه سته  ت ده په ڕتشیعر له  سبه ر و جه سته  ت ده په ڕت
ده چته  ناو بسه ی گیان و ئه فسوونیده چته  ناو بسه ی گیان و ئه فسوونی

س شه و و س ڕۆژ باران بارین س شه و و س ڕۆژ باران بارین 
له  كتوپدا سه كۆی پ ده بت له  له  كتوپدا سه كۆی پ ده بت له  

خه ك و خه ك و 
خودا و خودا و 

دیداردیدار



سی ساڵ شیعر١٧٥ سباح رەنجدەر

٢٥٢٥
نرش دخۆر به  ئاره زووی خۆی ھنرش دخۆر به  ئاره زووی خۆی ھ

به فر ده تونته وه به فر ده تونته وه 
پیر به  ڕگاوه  بزار و ماندوو ده كاتپیر به  ڕگاوه  بزار و ماندوو ده كات

ده ستیش ده داته  بن بای لكه  گه نمی كه وتووده ستیش ده داته  بن بای لكه  گه نمی كه وتوو
خۆری نیوه ڕۆخۆری نیوه ڕۆ
ڕه نگی مرۆڤه ڕه نگی مرۆڤه 

قه ت بیرم له وه  نه كردووه ته وه قه ت بیرم له وه  نه كردووه ته وه 
ده ست بۆ ڕه نگی مرۆڤ درژ بكه مده ست بۆ ڕه نگی مرۆڤ درژ بكه م

داوا و ئاره زوومه  ده ست به  په یكه ره  ئسك دابھنم و بۆنی بكه مداوا و ئاره زوومه  ده ست به  په یكه ره  ئسك دابھنم و بۆنی بكه م
كه  په یكه ره  ئسك گۆشت و ده مار دایپۆشنكه  په یكه ره  ئسك گۆشت و ده مار دایپۆشن

زه وی جۆره  ئه وینك به دی ده كاتزه وی جۆره  ئه وینك به دی ده كات
له ناو گۆشت و ده ماریداله ناو گۆشت و ده ماریدا

ئاگرك ده ستی به رز ده كاته وه ئاگرك ده ستی به رز ده كاته وه 
شادی سه رمایه ی ئه م ئاگر و ده سته یه شادی سه رمایه ی ئه م ئاگر و ده سته یه 

ئمه  وه ك نھنی سروشتئمه  وه ك نھنی سروشت
له ده وریدا ئاشكرا ده بین و نمه ك ده ناسینله ده وریدا ئاشكرا ده بین و نمه ك ده ناسین

ھه ست به  ئاره زووی مندانه ی زه وی ده كه ینھه ست به  ئاره زووی مندانه ی زه وی ده كه ین



سی ساڵ شیعر١٧٦ سباح رەنجدەر

٢٦٢٦
ئه م له  به رده م مزك دانیشتبووئه م له  به رده م مزك دانیشتبوو
ئه ویش له  به رده م مزكی تردائه ویش له  به رده م مزكی تردا

ئه م چاویلكه ی ئه وی له  چاو كردبووئه م چاویلكه ی ئه وی له  چاو كردبوو
ئه ویش چاویلكه ی ئه مئه ویش چاویلكه ی ئه م

ده موچاوی ئه وانیان وه ك ته م بینیده موچاوی ئه وانیان وه ك ته م بینی
پشتر جوان له  زه وییان نه ڕوانیبووپشتر جوان له  زه وییان نه ڕوانیبوو



سی ساڵ شیعر١٧٧ سباح رەنجدەر

٢٧٢٧
مانگ له  ناو شیعره كانمدا مای خۆی گواسته وه مانگ له  ناو شیعره كانمدا مای خۆی گواسته وه 

له به رئه وه ی پم گوتله به رئه وه ی پم گوت
ئه و ڕۆژه  پشووی ئه ستران بووئه و ڕۆژه  پشووی ئه ستران بوو

دی به  په ڕ و بامدی به  په ڕ و بام
خۆی دا له  په نجه ره  و داو و قه فه سخۆی دا له  په نجه ره  و داو و قه فه س

ڕووگه نمای دۆزییه وه ڕووگه نمای دۆزییه وه 
ده ستی گرت به ده ستی گرت به 

ھه ناو و ھه ناو و 
ھه ون و ھه ون و 

ھه نییه ی چرای دیوار كۆھه نییه ی چرای دیوار كۆ



سی ساڵ شیعر١٧٨ سباح رەنجدەر

٢٨٢٨
خۆر ئاگایی و ھۆشیاریی بو كردووه ته وه خۆر ئاگایی و ھۆشیاریی بو كردووه ته وه 

ئه وه ی له  ته واوی ڕۆژ ته ماشام بكاتئه وه ی له  ته واوی ڕۆژ ته ماشام بكات
ده بت به  مانگده بت به  مانگ

مۆزه خانه یه كی داخراومۆزه خانه یه كی داخراو
حیكمه تی ڕه نگ و مانگی تدایه حیكمه تی ڕه نگ و مانگی تدایه 

مانگ ده توانتمانگ ده توانت
به سه ر لك و چه كانی به سه ر لك و چه كانی 

دره ختی بنه ماه ی بابه نوئل بنیشته وه دره ختی بنه ماه ی بابه نوئل بنیشته وه 
ئاھه نگگانئاھه نگگان

ته ماشای ھه موو جوانییه كان ده كه ن و ده پرسنته ماشای ھه موو جوانییه كان ده كه ن و ده پرسن
خۆر له  ڕۆژكدا چه ند جار ئاوگۆڕ به  ڕه نگی ده كاتخۆر له  ڕۆژكدا چه ند جار ئاوگۆڕ به  ڕه نگی ده كات



سی ساڵ شیعر١٧٩ سباح رەنجدەر

٢٩٢٩
له  ڕۆخی ڕگادا دانیشتوومله  ڕۆخی ڕگادا دانیشتووم

باش ته ماشا ده كه مباش ته ماشا ده كه م
چاوم ده كه مه  په رژینی ھه موو شتچاوم ده كه مه  په رژینی ھه موو شت

نه  جوانه كان ھه مان جوانین له  بای سیمرخه وه  ڕژابننه  جوانه كان ھه مان جوانین له  بای سیمرخه وه  ڕژابن
نه  دی منیش ھه مان دی بانگكراوه  بۆ زیكر و ئه فسووننه  دی منیش ھه مان دی بانگكراوه  بۆ زیكر و ئه فسوون

شون له گه ڵ ددا ده گۆڕتشون له گه ڵ ددا ده گۆڕت
له م نوانه دا ئه وه ی چناره  بووه ته  ده وه نله م نوانه دا ئه وه ی چناره  بووه ته  ده وه ن

مشكم چه خماخه یه كی دامشكم چه خماخه یه كی دا
له  ڕۆخی ڕگا ب ئومد بوومله  ڕۆخی ڕگا ب ئومد بووم

ھاتمه وه  ژووره وه ھاتمه وه  ژووره وه 
له  ھیچ شتكم نه پرسیله  ھیچ شتكم نه پرسی
تاریكی كۆنی داپۆشیتاریكی كۆنی داپۆشی



سی ساڵ شیعر١٨٠ سباح رەنجدەر

٣٠٣٠
شه ڕی دڵ و زمانشه ڕی دڵ و زمان

ھنده  گه رمه ھنده  گه رمه 
وه خته  یه كتر له  ناو ببه نوه خته  یه كتر له  ناو ببه ن

د له  به رزبوونه وه دا بسووتی ئومئه ی باد له  به رزبوونه وه دا بسووتی ئومئه ی با
یه ك ئه وی دی له  ناو ببایه ك ئه وی دی له  ناو ببا

ماه كه ی ئمه  بزر ده بت و خواردنی دایكم سارد ده بته وه ماه كه ی ئمه  بزر ده بت و خواردنی دایكم سارد ده بته وه 
ڕوڕه سمی مۆمیا بردنه  ناو مۆزه خانه شڕوڕه سمی مۆمیا بردنه  ناو مۆزه خانه ش

ده ستی پ كردووه ده ستی پ كردووه 
له  ناو تاشه  به رده  ھه كۆدراوه كه یله  ناو تاشه  به رده  ھه كۆدراوه كه ی

بستوونی داده ننبستوونی داده نن
كرمی ئاوریشم ھه موو كه لوپه له كانیكرمی ئاوریشم ھه موو كه لوپه له كانی

له سه ر پشتی ھه گرتووه له سه ر پشتی ھه گرتووه 
له  مانگی یه كشه وه وه  تا پبوونی مانگله  مانگی یه كشه وه وه  تا پبوونی مانگ

عه ودا ڵ و سه رسام ده پرستعه ودا ڵ و سه رسام ده پرست
ئه رێ په پووله  بۆ نابته  براده ری گیانی چرای دزانئه رێ په پووله  بۆ نابته  براده ری گیانی چرای دزان



سی ساڵ شیعر١٨١ سباح رەنجدەر

٣١٣١
له  ڕۆخی ئاوكی به  ئارام دانیشتمله  ڕۆخی ئاوكی به  ئارام دانیشتم

شه و كۆتره  ته نیاكان و ئه ستره شه و كۆتره  ته نیاكان و ئه ستره 
نیوه  ڕژاوه كانی له سه ر سینییه ك كۆ كرده وه نیوه  ڕژاوه كانی له سه ر سینییه ك كۆ كرده وه 

ئه وه ی ده ڕۆیشتئه وه ی ده ڕۆیشت
به دخۆشی ده گه یشت و تاجه  گوینه  وه فاداری ده بووبه دخۆشی ده گه یشت و تاجه  گوینه  وه فاداری ده بوو

ئه و مانگه ی من چاوه ڕی بوومئه و مانگه ی من چاوه ڕی بووم
بته  ناو ئاوه كه  و مه نگی بپارزتبته  ناو ئاوه كه  و مه نگی بپارزت

بریقه ی نه دایه وه  و ھه وه ریبریقه ی نه دایه وه  و ھه وه ری
منیش به و ڕگایه دا ده گه ڕمه وه منیش به و ڕگایه دا ده گه ڕمه وه 

وشه  ده ست به ھزی ئه ژنۆموشه  ده ست به ھزی ئه ژنۆم
داده ھن و ده گه مداده ھن و ده گه م

له  پكھاته ی ئاگردا شاره زا ده بمله  پكھاته ی ئاگردا شاره زا ده بم
جامخانه ی مۆزه خانه یه ك ده كه مه وه جامخانه ی مۆزه خانه یه ك ده كه مه وه 

وتكی كۆن ده بینم و خۆزگه ی پ ده خوازموتكی كۆن ده بینم و خۆزگه ی پ ده خوازم



سی ساڵ شیعر١٨٢ سباح رەنجدەر

٣٢٣٢
ئاسمان وه ك كه ه بابی چاوساغی دێ نووستووه ئاسمان وه ك كه ه بابی چاوساغی دێ نووستووه 

الباكی باخچه یه الباكی باخچه یه 
ئه وه ی تری كتبی ھزی گیانی خوداوه ندانئه وه ی تری كتبی ھزی گیانی خوداوه ندان

ئه و ئاشقانه ی له  پیریدا بوونه ته  داربه ڕووئه و ئاشقانه ی له  پیریدا بوونه ته  داربه ڕوو
نازی گوڵ ڕاده گرننازی گوڵ ڕاده گرن

له  بۆنه كانیان پیه وه  ده نازنله  بۆنه كانیان پیه وه  ده نازن
منیش بۆ مه رگكی به خته وه رمنیش بۆ مه رگكی به خته وه ر

ده چمه  ناو مه شخه ی ئاگردزه كانی وشه ده چمه  ناو مه شخه ی ئاگردزه كانی وشه 
دره ختی به رپه نجه ره م به رداره دره ختی به رپه نجه ره م به رداره 

ھه تاومھه تاوم
سبه ریشمسبه ریشم

ھه تاو ب سبه ر ھیچ ڕزكی نییه ھه تاو ب سبه ر ھیچ ڕزكی نییه 
كه ه بابی چاوساغی دێكه ه بابی چاوساغی دێ

ھه تاو و سبه ره ھه تاو و سبه ره 



سی ساڵ شیعر١٨٣ سباح رەنجدەر

٣٣٣٣
حاجی له قله قحاجی له قله ق

شاری به  ئا ڕازندراوه ی خۆش ده وێشاری به  ئا ڕازندراوه ی خۆش ده وێ
سبه ری مناره  گیانی ھه موومانی پ ئومد كردووه سبه ری مناره  گیانی ھه موومانی پ ئومد كردووه 

مه یه ره  خواره وه مه یه ره  خواره وه 
له  به رزایییه وه  ده نووكت ھزی ڕه وانبژیله  به رزایییه وه  ده نووكت ھزی ڕه وانبژی

مندانی ھه ولره مندانی ھه ولره 
سه گی نھنگر به رانبه رت وه ستاوه سه گی نھنگر به رانبه رت وه ستاوه 

ھه موو شتك له  دۆخی خۆی ده رچووه ھه موو شتك له  دۆخی خۆی ده رچووه 
ئاكام به  په یژه ی ئاسن سه رده كه ومئاكام به  په یژه ی ئاسن سه رده كه وم

گیانم له  ناو نھنییه كانداگیانم له  ناو نھنییه كاندا
كه سكی له  سه مه نده ر ئاگراوی تری ل ده رده كه وتكه سكی له  سه مه نده ر ئاگراوی تری ل ده رده كه وت



سی ساڵ شیعر١٨٤ سباح رەنجدەر

٣٤٣٤
دره نگی شه وه  دره نگی شه وه  

ورته  ورتی گه رمی ناو كه شكۆمورته  ورتی گه رمی ناو كه شكۆم
بۆ نابته  گۆرانی میللیبۆ نابته  گۆرانی میللی

كتب فه رمانی دا بچمه  ناو باخچه كتب فه رمانی دا بچمه  ناو باخچه 
فریشته یه ك له  ئاسمان به  په له  ھاته  خواره وه فریشته یه ك له  ئاسمان به  په له  ھاته  خواره وه 

ده موچاوی ته واو تك چووبووده موچاوی ته واو تك چووبوو
به سه رھاتی ھاوڕیه كانی زۆر البووبه سه رھاتی ھاوڕیه كانی زۆر البوو

ب ھۆش كه وتب ھۆش كه وت
ده ستم له سه ر دی داناده ستم له سه ر دی دانا
دی له  ژر ده ستمدادی له  ژر ده ستمدا
به سستی لی ده دابه سستی لی ده دا

چاوی سوور ھه گه ڕا و ئاوی كردچاوی سوور ھه گه ڕا و ئاوی كرد
ئای زه مینئای زه مین

دت به ھه چوونی الفاو سپاردووه دت به ھه چوونی الفاو سپاردووه 



سی ساڵ شیعر١٨٥ سباح رەنجدەر

٣٥٣٥
زه مین دخۆش و ھمنه زه مین دخۆش و ھمنه 

له  نیشتمانی مندا دارگوز په رژینیله  نیشتمانی مندا دارگوز په رژینی
كتبخانه ی مزگه وت و تاته  نوژه كتبخانه ی مزگه وت و تاته  نوژه 

سمۆره  به  ئاسانی به دار ھه ده گه ڕێسمۆره  به  ئاسانی به دار ھه ده گه ڕێ
گاز له  دی فه ریكه  گوز ده گرێگاز له  دی فه ریكه  گوز ده گرێ

گۆپكه  و چرۆ بریندارنگۆپكه  و چرۆ بریندارن
سمۆره  دارگوزكی كلۆر كردسمۆره  دارگوزكی كلۆر كرد

چۆله كه یه ك بیر له  مای خۆی ده كاته وه چۆله كه یه ك بیر له  مای خۆی ده كاته وه 
ورته یه كی به گوێ داینورته یه كی به گوێ داین

ئه رێ له  زه میندا چاو زۆرن بۆ چاودریكردنئه رێ له  زه میندا چاو زۆرن بۆ چاودریكردن



سی ساڵ شیعر١٨٦ سباح رەنجدەر

٣٦٣٦
قه تاری قورینگانه قه تاری قورینگانه 

له  كوستان دنه  خوارێله  كوستان دنه  خوارێ
ده نووك ده خه نه  گه وجتیی خۆیانه وه ده نووك ده خه نه  گه وجتیی خۆیانه وه 

وه رزینوه رزین
ھالنه یان له مبه ر و ئه وبه ركردنداھالنه یان له مبه ر و ئه وبه ركردندا

سارد ده بته وه سارد ده بته وه 
ئاوی چاوتان ساز بكه ن بۆ مه شقئاوی چاوتان ساز بكه ن بۆ مه شق

كۆچی سوور ھه موو شتكی له  ده ست دتكۆچی سوور ھه موو شتكی له  ده ست دت
ئاوی ژیانت ل ده تك ئه ی چاوئاوی ژیانت ل ده تك ئه ی چاو



سی ساڵ شیعر١٨٧ سباح رەنجدەر

٣٧٣٧
ته ماشای تابلۆی سینگی دیواره كه ی كردته ماشای تابلۆی سینگی دیواره كه ی كرد

ده ریایه كی شینده ریایه كی شین
ناز به سه ر شیناییی ئاسمانه وه  ده كاتناز به سه ر شیناییی ئاسمانه وه  ده كات

ڕاوچی حه زی ڕاو جۆشاندیڕاوچی حه زی ڕاو جۆشاندی
ھه ندك كه لوپه ل و خواردنی قوتووی خسته  ناو جانتاوه ھه ندك كه لوپه ل و خواردنی قوتووی خسته  ناو جانتاوه 

به دتوندی ژووره كه ی ج ھشتبه دتوندی ژووره كه ی ج ھشت
چووه  سه ر ده ریاچووه  سه ر ده ریا

له  خۆشه ویستیی ماسی و خوداوه ندی ڕاووشكاری پرسی له  خۆشه ویستیی ماسی و خوداوه ندی ڕاووشكاری پرسی 
ده مه وێ چه ند ڕۆژك لره دا ئاگر بكه مه وه ده مه وێ چه ند ڕۆژك لره دا ئاگر بكه مه وه 



سی ساڵ شیعر١٨٨ سباح رەنجدەر

٣٨٣٨
بازك ھالنه ی بازك ھالنه ی 

له  ناو كوی به ڕوو داناله  ناو كوی به ڕوو دانا
باز و به ڕووباز و به ڕوو

شكۆ و مژوویانشكۆ و مژوویان
بۆ یه كتری نووسیبۆ یه كتری نووسی

شكۆ سبووری مژووه شكۆ سبووری مژووه 
مژووش چاوی له  شكۆیه مژووش چاوی له  شكۆیه 

جه رده  و كرم توخنی نه كه ونجه رده  و كرم توخنی نه كه ون



سی ساڵ شیعر١٨٩ سباح رەنجدەر

٣٩٣٩
كتب گۆمكی مه نگ نییه كتب گۆمكی مه نگ نییه 

به ردكی ھه ده یه  ناوی باری ده روونی بشه ژێبه ردكی ھه ده یه  ناوی باری ده روونی بشه ژێ
مل به دویش كه چ ده كاتمل به دویش كه چ ده كات

خودایه خودایه 
ئه ی خودا و سۆزه  به  كوه كه م شیعرئه ی خودا و سۆزه  به  كوه كه م شیعر

به  جلوبه رگی به  جلوبه رگی 
پیت و پیت و 
وشه  و وشه  و 

ڕسته وه  نوژ ده كه مڕسته وه  نوژ ده كه م
نیشان و به ھه شت ناوله پی تۆننیشان و به ھه شت ناوله پی تۆن

ده ستك به سه رمدا بھنه ده ستك به سه رمدا بھنه 
له  نزیكه وه  گوت له  ھه به زه  و دابه زی سووتانی مۆخم ده بتله  نزیكه وه  گوت له  ھه به زه  و دابه زی سووتانی مۆخم ده بت

نزه رف بۆ شه كرۆكه ی ترش و شیرین ده ئافرنزه رف بۆ شه كرۆكه ی ترش و شیرین ده ئافر



سی ساڵ شیعر١٩٠ سباح رەنجدەر

٤٠٤٠
له  حه وشه یه كی دوور و درژی ڕه نگ مردووداله  حه وشه یه كی دوور و درژی ڕه نگ مردوودا

كی ده نگ گقه له ڕه شكی ده نگ گقه له ڕه ش
عه ردی ھه ده دڕیعه ردی ھه ده دڕی

چاوه ڕێ بوو شتك ھه بت تیدا بینژتچاوه ڕێ بوو شتك ھه بت تیدا بینژت
خودا ئه سپكی دانایه  سه ر زه ویخودا ئه سپكی دانایه  سه ر زه وی

قه له ڕه ش شه ژاقه له ڕه ش شه ژا
زانی ئه سپ دی چۆن ل ده دازانی ئه سپ دی چۆن ل ده دا



سی ساڵ شیعر١٩١ سباح رەنجدەر

٤١٤١
ھه موو شه وك بۆ كوشتنی پینگھه موو شه وك بۆ كوشتنی پینگ

ده چمه  چیاده چمه  چیا
چه ند ئاشقكی ساویلكه مچه ند ئاشقكی ساویلكه م

به  شیعر شه ڕ ده كه مبه  شیعر شه ڕ ده كه م
شیعر ھیچی ل شاراوه  نییه شیعر ھیچی ل شاراوه  نییه 

دامنتدامنت
شۆڕ ده بته وه  ناو ئومد و ده ماننووسته وه شۆڕ ده بته وه  ناو ئومد و ده ماننووسته وه 



سی ساڵ شیعر١٩٢ سباح رەنجدەر

٤٢٤٢
ئه مئه م
 له  له 

باخچه ی گكه ندباخچه ی گكه ند
گوه كان ڕپوانیان ساز داگوه كان ڕپوانیان ساز دا
ده نگی بندیان ئه وه  بووده نگی بندیان ئه وه  بوو

نامانه وێ باخچه  ساخته  و پیالنگه كاننامانه وێ باخچه  ساخته  و پیالنگه كان
نه مام و تۆومان ل بدزن نه مام و تۆومان ل بدزن 

یان بخوازنیان بخوازن
ئمه ی زه ویناسئمه ی زه ویناس

گومان به ده نگی خه مگینیگومان به ده نگی خه مگینی
ئه و ڕیشۆه  و چۆله كه  به جه رگانه  ڕاھاتوونئه و ڕیشۆه  و چۆله كه  به جه رگانه  ڕاھاتوون

له  ناو چ و گه كانماندا بیر ده كه نه وه له  ناو چ و گه كانماندا بیر ده كه نه وه 
ڕبوارانیش زڕخه و ناكه نڕبوارانیش زڕخه و ناكه ن



سی ساڵ شیعر١٩٣ سباح رەنجدەر

٤٣٤٣
مردن بووه ته  ئه ڤینم و بۆی ده سووتممردن بووه ته  ئه ڤینم و بۆی ده سووتم

له ناو ئه و جانتایه  بمشارنه وه له ناو ئه و جانتایه  بمشارنه وه 
كه  دایكم له  پۆلی یه كه می سه ره تاییكه  دایكم له  پۆلی یه كه می سه ره تایی
له  پاشماوه ی پارچه  قوماشی ماه وه له  پاشماوه ی پارچه  قوماشی ماه وه 

بۆی دووریمبۆی دووریم
ته رم له  ناو جانتاداته رم له  ناو جانتادا

جوانیی ده سكه  ڕه یحانه ی له  خۆیدا كۆ كردووه ته وه جوانیی ده سكه  ڕه یحانه ی له  خۆیدا كۆ كردووه ته وه 
بمرم له  ئوه  بزر ده بمبمرم له  ئوه  بزر ده بم

خودا له  ناو په ه یه كی ڕووناكداخودا له  ناو په ه یه كی ڕووناكدا
ده مبینت و دام ده گیرسنتده مبینت و دام ده گیرسنت

كات درژه ی كشاكات درژه ی كشا



سی ساڵ شیعر١٩٤ سباح رەنجدەر

٤٤٤٤
مژووی یه كه م مردن نازانممژووی یه كه م مردن نازانم

ئاگام له وه یه ئاگام له وه یه 
ڕه نگی یه كه م مرۆڤڕه نگی یه كه م مرۆڤ

له  خۆری سبه ینان ده چووله  خۆری سبه ینان ده چوو
پاشان خۆرپاشان خۆر

ڕه نگی برده وه  سه ر ڕه نگی ھه موو شته كانڕه نگی برده وه  سه ر ڕه نگی ھه موو شته كان
خودا ھه موو شته كانی كرد به  ئه ڤینی مرۆڤخودا ھه موو شته كانی كرد به  ئه ڤینی مرۆڤ

له مه و به دواله مه و به دوا
به ڕگای ڕه شدا ھاتوچۆ ناكه ینبه ڕگای ڕه شدا ھاتوچۆ ناكه ین



سی ساڵ شیعر١٩٥ سباح رەنجدەر

٤٥٤٥
ترسك كه وته  دمه وه ترسك كه وته  دمه وه 
كتبه كه ی ده ستم داناكتبه كه ی ده ستم دانا

زۆر بیرم له و ڕسته یه  كرده وه زۆر بیرم له و ڕسته یه  كرده وه 
كه  ترسی خسته وه كه  ترسی خسته وه 

ھاتمه  باخچه  بچووكه كه ی گه ڕه كھاتمه  باخچه  بچووكه كه ی گه ڕه ك
ھه موومان چاوه ڕوانینھه موومان چاوه ڕوانین

پاشا كوه كه ی له  ناوه ندمان دانتپاشا كوه كه ی له  ناوه ندمان دانت
ھلكه ی خۆمانی له  ناو ھه گرینھلكه ی خۆمانی له  ناو ھه گرین



سی ساڵ شیعر١٩٦ سباح رەنجدەر

٤٦٤٦
شه مه نده فه رك له سه ر ھیشه مه نده فه رك له سه ر ھی

ئاسنین خلیسكائاسنین خلیسكا
كه وته  ناو گیاكه وته  ناو گیا
بوو به  ئه سپبوو به  ئه سپ

كاروان دوانه كه وتكاروان دوانه كه وت
بانده یه ك فی و نیشته وه  زه ویبانده یه ك فی و نیشته وه  زه وی

زه وی دۆپك ئاوی له  چاوی ھاتزه وی دۆپك ئاوی له  چاوی ھات



سی ساڵ شیعر١٩٧ سباح رەنجدەر

٤٧٤٧
سس

 یر بوو یر بوو
سه رسامبوون ھه میشه  سه یره سه رسامبوون ھه میشه  سه یره 

كه  باوكم مردكه  باوكم مرد
دایكم له  چله یدادایكم له  چله یدا

حه لوا و تاخمی ددانی له گه ڵ خۆیدا برده  گۆڕستانحه لوا و تاخمی ددانی له گه ڵ خۆیدا برده  گۆڕستان
حه لوای به خشییه وه  شاگه شكه  بوومحه لوای به خشییه وه  شاگه شكه  بووم

تاخمی سه ره وه ی له  ژر كلی پشت سه ری داناتاخمی سه ره وه ی له  ژر كلی پشت سه ری دانا
تاخمی ژره وه شیتاخمی ژره وه شی

له  ژر كلی به رپی شارده وه له  ژر كلی به رپی شارده وه 
ئه گه ر خۆم پویستم پی بتئه گه ر خۆم پویستم پی بت

بچم ده ریبھنم التان سه یر نه بتبچم ده ریبھنم التان سه یر نه بت
نھنی به  یه كه م سه رسامبوون ناو ده نمنھنی به  یه كه م سه رسامبوون ناو ده نم

ھه موو شتكیش ده چته وه ھه موو شتكیش ده چته وه 
ناو یه كه م سه رسامبوونناو یه كه م سه رسامبوون

دتوندیی دارستانی دوای گه ڕزانیشدتوندیی دارستانی دوای گه ڕزانیش



سی ساڵ شیعر١٩٨ سباح رەنجدەر

٤٨٤٨
ده  خورپه ی چرامده  خورپه ی چرام

بۆ نواه  ناردووه بۆ نواه  ناردووه 
كات په پووله  لی نزیك بووه وه كات په پووله  لی نزیك بووه وه 

دره خته  بنده كانی شاریدره خته  بنده كانی شاری
پشكش به ڕیشۆه كان كردپشكش به ڕیشۆه كان كرد

مناره كانیش بۆ كۆتره  النه وازه كانمناره كانیش بۆ كۆتره  النه وازه كان
په پووله  و په پووله  و 
ڕیشۆه  و ڕیشۆه  و 

كۆتركۆتر
به خاك ناسپردرنبه خاك ناسپردرن

چراش دون ئاشق بووچراش دون ئاشق بوو
نواه  قه ه مكش بۆ به رگی دیوانم بكه نواه  قه ه مكش بۆ به رگی دیوانم بكه 



سی ساڵ شیعر١٩٩ سباح رەنجدەر

٤٩٤٩
سه رپه رشتیاری دارستانسه رپه رشتیاری دارستان

به تاساوی به ھه موو الیه كی ڕوانیبه تاساوی به ھه موو الیه كی ڕوانی
تبینیی كردتبینیی كرد

بانده ی كش جیاجیابانده ی كش جیاجیا
ب ترس به سه ر لك و ناوقه د ده نیشنه وه ب ترس به سه ر لك و ناوقه د ده نیشنه وه 

ئاكام بیری له  ھی ب سه روبه ریئاكام بیری له  ھی ب سه روبه ری
ناو له پی كرده وه ناو له پی كرده وه 

ئایا به خت یاری ده بت یان نائایا به خت یاری ده بت یان نا
چۆنیش له باره ی ئاسنی داخبوویچۆنیش له باره ی ئاسنی داخبووی

سه نگه ر و مه یدانی بئامانی جه نگ ده دوتسه نگه ر و مه یدانی بئامانی جه نگ ده دوت



سی ساڵ شیعر٢٠٠ سباح رەنجدەر

٥٠٥٠
له  خودا پاڕانه وه یله  خودا پاڕانه وه ی

پش نوژ و پاش نوژم ئه وه یه پش نوژ و پاش نوژم ئه وه یه 
زه وییه كی به تاڵ مابتزه وییه كی به تاڵ مابت

دره ختی ل بچنمدره ختی ل بچنم
سبه ری سووك بت سبه ری سووك بت 

جی ستایشه  دره خت بوێجی ستایشه  دره خت بوێ
بانده ش ب ماندووبوون تبپه ڕنبانده ش ب ماندووبوون تبپه ڕن

خۆر ھه وامان ده پرس و به سه رماندا ئاوا ده بتخۆر ھه وامان ده پرس و به سه رماندا ئاوا ده بت
چاومان به سه ر په نجه ره وه یه چاومان به سه ر په نجه ره وه یه 

خۆر نه خۆش كه وت و له شی ئاوساخۆر نه خۆش كه وت و له شی ئاوسا
به  په نجه ره وه  نه ھاتبه  په نجه ره وه  نه ھات

له  ناو چورچولۆچی ناوچه وانی ورچ مایه وه له  ناو چورچولۆچی ناوچه وانی ورچ مایه وه 



سی ساڵ شیعر٢٠١ سباح رەنجدەر

٥١٥١
به ھه ردوو چاوان له  سه ره وه  تا خواربه ھه ردوو چاوان له  سه ره وه  تا خوار

له  به ژنی ورد بوومه وه له  به ژنی ورد بوومه وه 
شار كه وتووه ته  ته مه ن و كلۆر بووه شار كه وتووه ته  ته مه ن و كلۆر بووه 

ھه ر چی ئه ی خانمی رووناكی و مۆزه خانه ی دڵھه ر چی ئه ی خانمی رووناكی و مۆزه خانه ی دڵ
وه ك ھه ناری سه ره  پایزانوه ك ھه ناری سه ره  پایزان

به  یه كه م ڕژنه ی باران پاراو ده بتبه  یه كه م ڕژنه ی باران پاراو ده بت
پرچت شكۆی گوی سپی كردووه پرچت شكۆی گوی سپی كردووه 

ستایشی ئه و ھه موو تیشكه  چۆن ده كه یتستایشی ئه و ھه موو تیشكه  چۆن ده كه یت
نه یانھشت گۆمی دت نه یانھشت گۆمی دت 

وه ك حه وزكی درز تبوو ئاو كه م بكاتوه ك حه وزكی درز تبوو ئاو كه م بكات
له  سه كۆی وه فایان ده خه وم و بدار ده بمه وه له  سه كۆی وه فایان ده خه وم و بدار ده بمه وه 

ئیتر پرخه ی ورچ په نجه ی ئاماژه م نانه ونته وه ئیتر پرخه ی ورچ په نجه ی ئاماژه م نانه ونته وه 



سی ساڵ شیعر٢٠٢ سباح رەنجدەر

٥٢٥٢
بانده یه كی له  مه یدانی شه ڕدا سه رودڵ كه وتووبانده یه كی له  مه یدانی شه ڕدا سه رودڵ كه وتوو

ھلكه كانی كه  نزیك بوونه ته وه  له  ترووكانھلكه كانی كه  نزیك بوونه ته وه  له  ترووكان
گواستییه وه  ژر چه تری ئاشگواستییه وه  ژر چه تری ئاش

به نره كه ی گوتبه نره كه ی گوت
بفه  بۆ الی دانه وه ی چاوسووركه ر و ھاربوونبفه  بۆ الی دانه وه ی چاوسووركه ر و ھاربوون

بزركردنی ئمه شبزركردنی ئمه ش
له  پیسكردنی په مۆیه ك ئاسانتره له  پیسكردنی په مۆیه ك ئاسانتره 



سی ساڵ شیعر٢٠٣ سباح رەنجدەر

٥٣٥٣
زۆر به  ته نیایی ھاتمه  ناوجه رگه ی ڕگازۆر به  ته نیایی ھاتمه  ناوجه رگه ی ڕگا

ده ستی راست و چه پی به  ونه  ته ندرابووده ستی راست و چه پی به  ونه  ته ندرابوو
ئه ی خونی ونه كان سو له  براده رانم بكه نئه ی خونی ونه كان سو له  براده رانم بكه ن

بورھان جاھیدبورھان جاھید
عومه ر خامۆشعومه ر خامۆش
مه جید خه مناكمه جید خه مناك
مسته فا په ژارمسته فا په ژار

پیربا ڵ مه حموودپیربا ڵ مه حموود
دشاد مه ریوانیدشاد مه ریوانی

محه مه د حوسن ھه ه بجه ییمحه مه د حوسن ھه ه بجه یی
عوسمان شه یداعوسمان شه یدا

ئه نوه ر مه سیفی ئه نوه ر مه سیفی 
ھیدایه ت عه بدو حه یرانھیدایه ت عه بدو حه یران

عه بدولخالق سه رسامعه بدولخالق سه رسام
سه ح محه مه دسه ح محه مه د

خودا ھه ردوو ده ستی خودا ھه ردوو ده ستی 
وه ك كك و كولیچه ی تازه  له  فنی ده رھاتوو ڕاگرتووه وه ك كك و كولیچه ی تازه  له  فنی ده رھاتوو ڕاگرتووه 

ھه می نزاكانمان له سه ری ده منته وه ھه می نزاكانمان له سه ری ده منته وه 
حه سره ت ھه مه كشه حه سره ت ھه مه كشه 

فریای نزا وه رگرتنمان ده كه وتفریای نزا وه رگرتنمان ده كه وت
ده مم كراوه یه  بۆ باش قسه كردن له باره یده مم كراوه یه  بۆ باش قسه كردن له باره ی

وته كه م و دره خته  ناوداره كانیه وه وته كه م و دره خته  ناوداره كانیه وه 



سی ساڵ شیعر٢٠٤ سباح رەنجدەر

٥٤٥٤
ده نكه  جۆیه كمده نكه  جۆیه كم

له  قه وزه ی لواری كووپه دا چاند له  قه وزه ی لواری كووپه دا چاند 
په له ی له  ته مه ن كردپه له ی له  ته مه ن كرد

زوو چه كه ره ی دازوو چه كه ره ی دا
به چكه  چۆله كه به چكه  چۆله كه 

تا په ڕی نه یه ت و بای ھز په یدا نه كاتتا په ڕی نه یه ت و بای ھز په یدا نه كات
نافتنافت

سۆراخی ده نكه  جۆ دوای فینه سۆراخی ده نكه  جۆ دوای فینه 



سی ساڵ شیعر٢٠٥ سباح رەنجدەر

٥٥٥٥
پی پیاوكی بكوژ و پی منداكپی پیاوكی بكوژ و پی منداك

كه  به ده ستی باوكییه وه یه تیكه  به ده ستی باوكییه وه یه تی
بۆ سه رتاشخانه ی ده بابۆ سه رتاشخانه ی ده با

یان له  ژر چه تری وستگه ی پاسدایان له  ژر چه تری وستگه ی پاسدا
ده وه ستن و بۆ ماه وه  ده چنه وه ده وه ستن و بۆ ماه وه  ده چنه وه 

ھه موو پیه كان به شوه یه كھه موو پیه كان به شوه یه ك
به سه رتدا ده ڕۆنبه سه رتدا ده ڕۆن

یه ك سۆزت بۆیان ھه یه  و خۆشت سزا ناده ی یه ك سۆزت بۆیان ھه یه  و خۆشت سزا ناده ی 
زه مین ئه ی كگه ی خه ونی سیمرخزه مین ئه ی كگه ی خه ونی سیمرخ

ھه قیقه تی چیتھه قیقه تی چیت



سی ساڵ شیعر٢٠٦ سباح رەنجدەر

٥٦٥٦
له  ده شت و له  ده شت و 

له  چیا و له  چیا و 
دۆڵدۆڵ

بانده  به شوه یه ك ده فتبانده  به شوه یه ك ده فت
جوان دته  به رچاوجوان دته  به رچاو

به م كه  گیا تازه  سه ر ده ردنتبه م كه  گیا تازه  سه ر ده ردنت
باش سه رنجی ده داباش سه رنجی ده دا

ده نووكی ته ڕه ده نووكی ته ڕه 
قانه  گیا ده م و لوی سه وزكی تایبه ته قانه  گیا ده م و لوی سه وزكی تایبه ته 



سی ساڵ شیعر٢٠٧ سباح رەنجدەر

٥٧٥٧
كۆتری سه رگوومه زی مزگه وتكۆتری سه رگوومه زی مزگه وت

كه  ھه میشه  خۆشم ده ونكه  ھه میشه  خۆشم ده ون
دمه  دیده نیتان دمه  دیده نیتان 

چاوم له گه ڵ باتان ئارامی وه رده گرتچاوم له گه ڵ باتان ئارامی وه رده گرت
ئه مۆ ئاوی پاش شۆرینی مردووتان خوارده وه ئه مۆ ئاوی پاش شۆرینی مردووتان خوارده وه 

بیرم له  ئاوی پاش شۆرینیبیرم له  ئاوی پاش شۆرینی
برازا جوانه مه رگه كانم كرده وه برازا جوانه مه رگه كانم كرده وه 

چاوم ته ڕ و ته زیوه چاوم ته ڕ و ته زیوه 
ھه رچی ئاوی پاش شۆرینی مردووانه ھه رچی ئاوی پاش شۆرینی مردووانه 
له  ناوی ده گه ڕته وه  دۆخی جارانیله  ناوی ده گه ڕته وه  دۆخی جارانی
ماسی تیدا ھه ناسه ی توند نابتماسی تیدا ھه ناسه ی توند نابت

ده توانم به ڕگاشدا بۆمده توانم به ڕگاشدا بۆم
پارچه  گوجار له سه ر زه وی ببینمپارچه  گوجار له سه ر زه وی ببینم

له گه ڵ چۆله كه  له به رھه تاو داده نیشینله گه ڵ چۆله كه  له به رھه تاو داده نیشین
دنیا ده كه ین به  دنیا ده كه ین به  

تاسه  و تاسه  و 
جریوه  و جریوه  و 
غه زه لغه زه ل



سی ساڵ شیعر٢٠٨ سباح رەنجدەر

٥٨٥٨
 له  ده رگای گه وره ی قه له  ده رگای گه وره ی قه

ونه ی چه ند ئاژه ه  كوی نه خشابووونه ی چه ند ئاژه ه  كوی نه خشابوو
پیرك خه ریك بوو له  بیركردنه وه ی مه رگداپیرك خه ریك بوو له  بیركردنه وه ی مه رگدا

ون ده بووون ده بوو
گوی له  دوا كۆپله ی گۆرانیی ده روونی گرتگوی له  دوا كۆپله ی گۆرانیی ده روونی گرت

ھه موو شته كان پشتر بیندراونھه موو شته كان پشتر بیندراون
ئه ی جه نگاوه ری ڕووناكیئه ی جه نگاوه ری ڕووناكی

شته كان بناسه وه  و سویان ل بكه شته كان بناسه وه  و سویان ل بكه 
پاشان بۆ بۆ ئاھه نگپاشان بۆ بۆ ئاھه نگ

ئاژه ه  كوییه كانی سه ر ده رگای قه شئاژه ه  كوییه كانی سه ر ده رگای قه ش
ده چنه  ناو پاوانی خوداده چنه  ناو پاوانی خودا



سی ساڵ شیعر٢٠٩ سباح رەنجدەر

٥٩٥٩
به فر به ناز و خاكه ڕاییبه فر به ناز و خاكه ڕایی

چه تری به سه ر گۆڕی جوانه مه رگان به ستووه چه تری به سه ر گۆڕی جوانه مه رگان به ستووه 
له  خه رمانی گه نم ده چتله  خه رمانی گه نم ده چت

ئه سپی په یتوونه كانیش كلكیان له  ژر به فردا ڕاده وه شننئه سپی په یتوونه كانیش كلكیان له  ژر به فردا ڕاده وه شنن
ڕێ ده ده ن كیژان پرچیان ڕێ ده ده ن كیژان پرچیان 

به یایان بچووننبه یایان بچوونن
خۆ به راوردكردن چه ند ئاسانه خۆ به راوردكردن چه ند ئاسانه 



سی ساڵ شیعر٢١٠ سباح رەنجدەر

٦٠٦٠
ماسی له  ناو ڕووباری تیژداماسی له  ناو ڕووباری تیژدا

ناتوانت بنووتناتوانت بنووت
كه  گیانداریش خه ونی نه بووكه  گیانداریش خه ونی نه بوو

به رد ئیره یی پ ناباتبه رد ئیره یی پ نابات
به رد ته مه نت له  برژانی قله  نۆكك كورتتره به رد ته مه نت له  برژانی قله  نۆكك كورتتره 

سه رزه نشتی گیانی ئاده میزاد بكه سه رزه نشتی گیانی ئاده میزاد بكه 
بۆ ئه وه  ده چته  به رباران بۆ ئه وه  ده چته  به رباران 

پستی ئه ستوور ببتپستی ئه ستوور ببت



سی ساڵ شیعر٢١١ سباح رەنجدەر

٦١٦١
به به غا له سه ر به ردی سه رشانی سیزیفبه به غا له سه ر به ردی سه رشانی سیزیف

نیشتووه ته وه نیشتووه ته وه 
نیاز ده خون و فا ڵ ده گرته وه نیاز ده خون و فا ڵ ده گرته وه 

ھه ر كاتكیش خه وی بت ده نوێھه ر كاتكیش خه وی بت ده نوێ
بای بانده یه ك ئازاری ھه یه بای بانده یه ك ئازاری ھه یه 



سی ساڵ شیعر٢١٢ سباح رەنجدەر

٦٢٦٢
گوه  شه وبۆ له  ژر تاریكیی شه وداگوه  شه وبۆ له  ژر تاریكیی شه ودا

قژی خۆی بو ده كاته وه قژی خۆی بو ده كاته وه 
گوه به ڕۆژه ش له  گه رماییی ڕۆژگوه به ڕۆژه ش له  گه رماییی ڕۆژ

چاوی گه وره ی ده كاته وه چاوی گه وره ی ده كاته وه 
شه وبۆ و گوه به ڕۆژه شه وبۆ و گوه به ڕۆژه 

ڕه گیان له  نه وت نزیك بووه وه ڕه گیان له  نه وت نزیك بووه وه 
قه د ھاواری ل بند بووه وه قه د ھاواری ل بند بووه وه 

ئه مشه و خه ونم دی كه س و كاره  نزیكه كانم مردوونئه مشه و خه ونم دی كه س و كاره  نزیكه كانم مردوون
ئه رێ گوڵ له  كونده ری كاتدایئه رێ گوڵ له  كونده ری كاتدای



سی ساڵ شیعر٢١٣ سباح رەنجدەر

٦٣٦٣
ھه رچی ڕوخساری ئاشقه كانی ھه ولر ھه بووھه رچی ڕوخساری ئاشقه كانی ھه ولر ھه بوو

 ك له  دیواری قهھونه رمه ند ك له  دیواری قهھونه رمه ند
كردی به  تابلۆ و ڕه نگه كانی گونجاندنكردی به  تابلۆ و ڕه نگه كانی گونجاندن

باران ڕه نگه كانی نه سییه وه باران ڕه نگه كانی نه سییه وه 
خۆر له  ئاسمانیاندا بند بووه وه خۆر له  ئاسمانیاندا بند بووه وه 

تر بۆنی بن بای چه وری مراویی كردتر بۆنی بن بای چه وری مراویی كرد



سی ساڵ شیعر٢١٤ سباح رەنجدەر

٦٤٦٤
ده ستی خستووه ته  ناو ده می سه گی ھارده ستی خستووه ته  ناو ده می سه گی ھار

له  شه قامیشداله  شه قامیشدا
چاو بۆ ھمنیی خه ك ده گتچاو بۆ ھمنیی خه ك ده گت

خه یا ڵ بردمیه وه  سه ر ڕووداوكی ناخۆشخه یا ڵ بردمیه وه  سه ر ڕووداوكی ناخۆش
ھزی ڕسكان و ناخھزی ڕسكان و ناخ

نوژم درژ ده كه مه وه  و داوا ده كه منوژم درژ ده كه مه وه  و داوا ده كه م
له  خه واووبوون و خه ونیشداله  خه واووبوون و خه ونیشدا

به سه ر ئاگری ھه ه شه دا پاز نه ده مبه سه ر ئاگری ھه ه شه دا پاز نه ده م
ئه ی خودا مردوو له  باوه شتدائه ی خودا مردوو له  باوه شتدا

وریای كه لوپه له كانیه تیوریای كه لوپه له كانیه تی
ئه مۆ شار ئاسمانكی شینی ھه یه ئه مۆ شار ئاسمانكی شینی ھه یه 

ڕۆژ جوانه  و دته  ناو ڕوخسارمانه وه ڕۆژ جوانه  و دته  ناو ڕوخسارمانه وه 
ئه ی ھزی ڕسكان و ناخئه ی ھزی ڕسكان و ناخ

نوژم درژ ده كه مه وه نوژم درژ ده كه مه وه 
خه یایش ده مباته وه  سه ر ڕووداوكی خۆشخه یایش ده مباته وه  سه ر ڕووداوكی خۆش



سی ساڵ شیعر٢١٥ سباح رەنجدەر

٦٥٦٥
ژنك كتبی مژووییی زۆر خوندبووه وه ژنك كتبی مژووییی زۆر خوندبووه وه 

له  ھه وای فنكی ئواره داله  ھه وای فنكی ئواره دا
به سه ر مه كینه ی دوورمانه وه به سه ر مه كینه ی دوورمانه وه 

ڕادیۆی ناوخۆی له  نزیك خۆی دانابووڕادیۆی ناوخۆی له  نزیك خۆی دانابوو
كراس و بجامه ی بۆ مرده كه ی ده دووریكراس و بجامه ی بۆ مرده كه ی ده دووری

بژه ریش پرسه  و ڕووداوی كوژراوكی ڕاده گه یاندبژه ریش پرسه  و ڕووداوی كوژراوكی ڕاده گه یاند
له م وته  كه س بۆی نییه  كه سكی تر بكوژتله م وته  كه س بۆی نییه  كه سكی تر بكوژت

ژنه ش دروومانی ڕاگرت و سه ری ھه ناژنه ش دروومانی ڕاگرت و سه ری ھه نا
بۆچ نابۆچ نا

كگه ی په مۆ و گه نمه شامیكگه ی په مۆ و گه نمه شامی
شیریان پشكش به  جۆخۆركه  كردووه شیریان پشكش به  جۆخۆركه  كردووه 



سی ساڵ شیعر٢١٦ سباح رەنجدەر

٦٦٦٦
بانده ی به یانبانده ی به یان

ھیچ شتك له باره ی تاریك و ڕوون نازانتھیچ شتك له باره ی تاریك و ڕوون نازانت
ده سته وه ستان چاوه ڕوانی ڕژانی خۆره ده سته وه ستان چاوه ڕوانی ڕژانی خۆره 

بانده ی بارانبانده ی باران
ھیچ شتك له باره ی تنووتیی زه وی نازانتھیچ شتك له باره ی تنووتیی زه وی نازانت

ده سته وه ستان چاوه ڕوانی دابارینه ده سته وه ستان چاوه ڕوانی دابارینه 
جادووبازی حه كایه تخوانجادووبازی حه كایه تخوان

له سه ر چیای ز و زیو وه ستاوه له سه ر چیای ز و زیو وه ستاوه 
بانده یه كی فریوده ریبانده یه كی فریوده ری

بۆ به ڕوه بردنی زه مین نارده  خواره وه بۆ به ڕوه بردنی زه مین نارده  خواره وه 
بانده ی فریوده ربانده ی فریوده ر

به ردی یاقووت خۆراكیه تیبه ردی یاقووت خۆراكیه تی
له سه ر كلكی ھستری چه مووش نیشتووه ته وه له سه ر كلكی ھستری چه مووش نیشتووه ته وه 

فه رمانه وایه تی ده كاتفه رمانه وایه تی ده كات
ئه ی فه رمانه وائه ی فه رمانه وا

چ نوبه خشكی به زه بریچ نوبه خشكی به زه بری



سی ساڵ شیعر٢١٧ سباح رەنجدەر

٦٧٦٧
خه و له  چاومدا شكاوه خه و له  چاومدا شكاوه 

مانگیش به نیازی به جھشتنمانگیش به نیازی به جھشتن
به م به ده قی نابه م به ده قی نا

به  نه رم و سه نگینی ده ستی له  ناو ده ستم كشایه وه به  نه رم و سه نگینی ده ستی له  ناو ده ستم كشایه وه 
الی من جوانترین خه م ئه وه یه الی من جوانترین خه م ئه وه یه 

له  مۆمكی تواوه ی بخۆی و به خه تی دیداری بگه یتله  مۆمكی تواوه ی بخۆی و به خه تی دیداری بگه یت
خه م پشتگوێ خستنیشخه م پشتگوێ خستنیش
به ختیارییه  خودا ده تداتبه ختیارییه  خودا ده تدات
قوربانیی زۆریشی ناوێ قوربانیی زۆریشی ناوێ 

مه لی خۆشبژ نیشته وه  سه ر كتبخانه ممه لی خۆشبژ نیشته وه  سه ر كتبخانه م
له  گشت ئاگاداره  و ھیچ ده نگیشی نه كردله  گشت ئاگاداره  و ھیچ ده نگیشی نه كرد

ئاشنابه  ئه ی گیان و دڵ به  به ختیاری خوداییئاشنابه  ئه ی گیان و دڵ به  به ختیاری خودایی



سی ساڵ شیعر٢١٨ سباح رەنجدەر

٦٨٦٨
به ھره  و سرووشی شاعیرك ڕژابه ھره  و سرووشی شاعیرك ڕژا

باخچه ی له  كو دروست ده كرد و ده یھنایه  ناو مانباخچه ی له  كو دروست ده كرد و ده یھنایه  ناو مان
بانده ی خۆشبژی له  ئاسمانه وه  بۆ ده ستنیشان ده كردبانده ی خۆشبژی له  ئاسمانه وه  بۆ ده ستنیشان ده كرد

دیمه نی پ له  ڕازی به ھره  و سرووشی خه وی ل خستمدیمه نی پ له  ڕازی به ھره  و سرووشی خه وی ل خستم
ھه موو شه وه كه  باران باریبووھه موو شه وه كه  باران باریبوو

كو ھه ستداره كو ھه ستداره 
كاتك به ردكی له  سینگ ھه ده گرن بۆ په رژینكاتك به ردكی له  سینگ ھه ده گرن بۆ په رژین

چاوی ڕوون و گوی سووك ده بتچاوی ڕوون و گوی سووك ده بت
له  ھه مان تاسه  و شاگه شكه یشیدا له  ھه مان تاسه  و شاگه شكه یشیدا 

به ردكی له  سینگ دابپچنبه ردكی له  سینگ دابپچن
بۆ سه رشكان و داخستنی ده می كانیبۆ سه رشكان و داخستنی ده می كانی

كور و كه ڕ و ئازاری زۆر ده بنكور و كه ڕ و ئازاری زۆر ده بن
زه مین به شوه یه كی ناڕك ڕك ناخرتزه مین به شوه یه كی ناڕك ڕك ناخرت

فیشه ككم به  بای ئه و بانده  خۆشبژه وه  نافیشه ككم به  بای ئه و بانده  خۆشبژه وه  نا
كه  ده یویست ده ستم بگرێ و بمباته  ئاسمان كه  ده یویست ده ستم بگرێ و بمباته  ئاسمان 

ئه ستره یه ك باوشكی دا و تیشككی گه یشته  زه ویئه ستره یه ك باوشكی دا و تیشككی گه یشته  زه وی
جه ژنی كۆچی ڕیشۆن بووجه ژنی كۆچی ڕیشۆن بوو



سی ساڵ شیعر٢١٩ سباح رەنجدەر

٦٩٦٩
یای ئه سپی دارین بۆنی با خۆش ناكاتیای ئه سپی دارین بۆنی با خۆش ناكات

ئه سپ ئاره قه  بكائه سپ ئاره قه  بكا
بۆنی ڕگاوبان خۆش ده بتبۆنی ڕگاوبان خۆش ده بت

له  مایشداله  مایشدا
ھل و ھل و 

دارچین و دارچین و 
قاوه ی كوتراو و قاوه ی كوتراو و 

بمووتیبمووتی
خۆر كه  ئاوا ده بتخۆر كه  ئاوا ده بت
گیانی ناسپرتگیانی ناسپرت

ك ده بگیانه  و گیانی جه سته ی شه ھیدك ده بگیانه  و گیانی جه سته ی شه ھید
گیانی به ھزی جوانی گیانی به ھزی جوانی 

ده باته  مه یدانی پشبك و نیشانده باته  مه یدانی پشبك و نیشان
ڕووبار به ماسی ده تڕووبار به ماسی ده ت

كاتك ده ستی مرۆڤت پ كه وتكاتك ده ستی مرۆڤت پ كه وت
مه یه ره وه  ناوممه یه ره وه  ناوم

ڕاوچی شكۆی شواندوویڕاوچی شكۆی شواندووی
با ده چته  ناو شكۆی جوانیبا ده چته  ناو شكۆی جوانی
له  یا ڵ و ئاره قه ی ئه سپكه وه له  یا ڵ و ئاره قه ی ئه سپكه وه 



سی ساڵ شیعر٢٢٠ سباح رەنجدەر

٧٠٧٠
كۆتره  باریكه  پویستی به  تۆماری مژوو نییه كۆتره  باریكه  پویستی به  تۆماری مژوو نییه 

بزانت له  جه نگه  گه وره كاندابزانت له  جه نگه  گه وره كاندا
ك دۆڕاوه  و كش براوه ك دۆڕاوه  و كش براوه 

ئاو تكه  ڵ سه رچاوه  ده بته وه  و بیركردنه وه یه كئاو تكه  ڵ سه رچاوه  ده بته وه  و بیركردنه وه یه ك
ده یباته وه  ئه وسه ری ژیانده یباته وه  ئه وسه ری ژیان

ته ماشای چاوی ھه ر یه ككیش ده كاتته ماشای چاوی ھه ر یه ككیش ده كات
بیه وت بیخواته وه  بیه وت بیخواته وه  

یان له  گۆزه  ھه ی گرتیان له  گۆزه  ھه ی گرت
به  پدزه  و ئاشكراش دته  ناو خولیاكانمانه وه به  پدزه  و ئاشكراش دته  ناو خولیاكانمانه وه 

ڕه نگه  له  بیركردنه وه ی بانده یه كداڕه نگه  له  بیركردنه وه ی بانده یه كدا
مژوو ببته  ویژدانی شونكمژوو ببته  ویژدانی شونك

كه  دانیشتوانی ھه مووی ده نگخۆشنكه  دانیشتوانی ھه مووی ده نگخۆشن
یان جاجاۆكه یه كیان جاجاۆكه یه ك

ته ونی به ده وری لكه  گیایه كه وه  كردبتته ونی به ده وری لكه  گیایه كه وه  كردبت
نازاندرت نه  ڕگه ی خۆری ل ده گرێنازاندرت نه  ڕگه ی خۆری ل ده گرێ

نه  له  ته پوتۆز ده یپارزتنه  له  ته پوتۆز ده یپارزت
مژوو ئه ی كه فمژوو ئه ی كه ف

بۆ ھه موو شتك به كار دیتبۆ ھه موو شتك به كار دیت
له  نائاگاییتدا كه ه باب ده نگی له  نائاگاییتدا كه ه باب ده نگی 

ده ڕسك و بۆ ئاگاداركردنه وه  ده زرینگته وه ده ڕسك و بۆ ئاگاداركردنه وه  ده زرینگته وه 



سی ساڵ شیعر٢٢١ سباح رەنجدەر

٧١٧١
من له  ماه كه ی خۆمدا من له  ماه كه ی خۆمدا 

ئاگری فه رامۆشیم داگیرساندووه ئاگری فه رامۆشیم داگیرساندووه 
سه رقای نھنیی ڕووناكیمسه رقای نھنیی ڕووناكیم

ئاگر بۆ دكی نه سره وتوو سبوورییه ئاگر بۆ دكی نه سره وتوو سبوورییه 
مه ڕ كه  شیر ده داته  به رخه كه یمه ڕ كه  شیر ده داته  به رخه كه ی

بۆنی ده می خۆش ده بتبۆنی ده می خۆش ده بت
به رخ به شكۆوه  یاری ده كاتبه رخ به شكۆوه  یاری ده كات

دایكیشی دژ ده بتدایكیشی دژ ده بت
له  زه رده خه نه  و تاسه ی به خۆوه  نازینله  زه رده خه نه  و تاسه ی به خۆوه  نازین

چاوچنۆك كش و سه روا نابه خشت و ئاگری فه رامۆشی پ ناكرته وه چاوچنۆك كش و سه روا نابه خشت و ئاگری فه رامۆشی پ ناكرته وه 



سی ساڵ شیعر٢٢٢ سباح رەنجدەر

٧٢٧٢
تراویلكه یه كی ته نك تراویلكه یه كی ته نك 

وه ك خوری به رخ له  ناوچه وانی شار دره وشایه وه وه ك خوری به رخ له  ناوچه وانی شار دره وشایه وه 
كش و سه روای شیعره كانی ته رازوو كردینه وه كش و سه روای شیعره كانی ته رازوو كردینه وه 

براكوژی یه كه مبراكوژی یه كه م
براكوژی دووه مبراكوژی دووه م
براكوژی سیه مبراكوژی سیه م
براكوژی چواره مبراكوژی چواره م
براكوژی پنجه مبراكوژی پنجه م
براكوژی شه شه مبراكوژی شه شه م
براكوژی حه وته مبراكوژی حه وته م
براكوژی ھه شته مبراكوژی ھه شته م

براكوژی نۆیه مبراكوژی نۆیه م
براكوژی ده یه مبراكوژی ده یه م
براكوژی یازده مبراكوژی یازده م

براكوژی دوازده مبراكوژی دوازده م
براكوژی سزده مبراكوژی سزده م

كوڕ و كوڕه زام زۆر ماونكوڕ و كوڕه زام زۆر ماون
بۆ زیادكردن و شكۆدان به ژماره بۆ زیادكردن و شكۆدان به ژماره 

چاویلكه مان له سه ر كۆلكه  دارك داده نینچاویلكه مان له سه ر كۆلكه  دارك داده نین
مردووه كه مان پشت و په نا بوومردووه كه مان پشت و په نا بوو
له  ناو گۆڕكی كراوه دا مایه وه له  ناو گۆڕكی كراوه دا مایه وه 



سی ساڵ شیعر٢٢٣ سباح رەنجدەر

٧٣٧٣
دره خت به ته پوتۆز ناخنكدره خت به ته پوتۆز ناخنك
منداك چه تركی سووریمنداك چه تركی سووری

به سه ره خۆیه وه  ھه دابووبه سه ره خۆیه وه  ھه دابوو
وای ڕاگه یاندوای ڕاگه یاند

سروشت وریا بووه وه سروشت وریا بووه وه 
جاجاۆكه  له  جۆشی ژیانجاجاۆكه  له  جۆشی ژیان

داوی ته ونی خۆی توند ده كاتداوی ته ونی خۆی توند ده كات
تكایه  خراتر ته ونت بچنه تكایه  خراتر ته ونت بچنه 

سروشت وریا بووه ته وه سروشت وریا بووه ته وه 



سی ساڵ شیعر٢٢٤ سباح رەنجدەر

٧٤٧٤
له  ڕووباركی كورتداله  ڕووباركی كورتدا

له و قه راغی كه روشكك ده ست و پی خستبووه  ته نكایی له و قه راغی كه روشكك ده ست و پی خستبووه  ته نكایی 
له م قه راغیشیدا ئه ژدیھایه كله م قه راغیشیدا ئه ژدیھایه ك
ناوه ند چ خه سه تكه  نازانینناوه ند چ خه سه تكه  نازانین

زه وی ھمنیی خۆی ده پارزتزه وی ھمنیی خۆی ده پارزت
خۆشبه ختی گیانله به ری ده وێخۆشبه ختی گیانله به ری ده وێ

چاو و چاو و 
گیان و گیان و 
ناخ و ناخ و 

دڵ ماندوو ناكاتدڵ ماندوو ناكات
شنه یه كی نه رم و ئارام ھه ی كردووه شنه یه كی نه رم و ئارام ھه ی كردووه 
دانه  مرواری تاسه  و گه رماییی خۆیدانه  مرواری تاسه  و گه رماییی خۆی

ده باته وه  ناو ده باته وه  ناو 
چاو و چاو و 

گیان و گیان و 
ناخ و ناخ و 

دڵدڵ
مرۆڤ تاڤگه یه كی ڕژاوه مرۆڤ تاڤگه یه كی ڕژاوه 
ڕووه و ڕووباركی درژڕووه و ڕووباركی درژ



سی ساڵ شیعر٢٢٥ سباح رەنجدەر

٧٥٧٥
ئه گه ر ته شیی ژیان باتنه دائه گه ر ته شیی ژیان باتنه دا

دخۆشیی میوه  ھه ست پ ناكه یندخۆشیی میوه  ھه ست پ ناكه ین
له  كاتی پگه یشتنیداله  كاتی پگه یشتنیدا

خرۆشی ئه و ده ستانه شخرۆشی ئه و ده ستانه ش
كه  له  ھه وادا ده یگرته وه كه  له  ھه وادا ده یگرته وه 

پستی ده ست و پستی میوه پستی ده ست و پستی میوه 
گرانی الده ده ن و ھات دننگرانی الده ده ن و ھات دنن

ئاسمان حه كایه تی ڕژانی ئه ستره  نازانتئاسمان حه كایه تی ڕژانی ئه ستره  نازانت
زه وی ئیره یی نابات و گیان له  ورانه یی ده پارزتزه وی ئیره یی نابات و گیان له  ورانه یی ده پارزت



سی ساڵ شیعر٢٢٦ سباح رەنجدەر

٧٦٧٦
بۆ ئه وه یه  به دوای ڕسكانی دوو بادا بۆ ئه وه یه  به دوای ڕسكانی دوو بادا 

دم و دم و 
ده چم و ده چم و 
ده وه ستمده وه ستم

بزانم ھه وای ئاسمان پاراوه  بزانم ھه وای ئاسمان پاراوه  
یان زه وییان زه وی

ئه ی بۆ بانده ی به جه رگ و ئازا له  ئاسماندا ده مرتئه ی بۆ بانده ی به جه رگ و ئازا له  ئاسماندا ده مرت
له  زه وی له  په نای پنجه  گیایه كی ھه ناسه  گه رمداله  زه وی له  په نای پنجه  گیایه كی ھه ناسه  گه رمدا

جه سته ی ده بته  سه رچاوه ی شه به نگجه سته ی ده بته  سه رچاوه ی شه به نگ
ھوماش گومانی له  زه وییه ھوماش گومانی له  زه وییه 

ئای سه رسامی نه زانینئای سه رسامی نه زانین



سی ساڵ شیعر٢٢٧ سباح رەنجدەر

٧٧٧٧
جه سته یه كی سارد و خامۆشه  به دی جه سته یه كی سارد و خامۆشه  به دی 
به دیار ته رازووی سه رشانی فریشته وه به دیار ته رازووی سه رشانی فریشته وه 

ئای بانده ی له  سینگی زه ویی شدار ھه فیوئای بانده ی له  سینگی زه ویی شدار ھه فیو
مرۆڤ له  ناو كگه  په مۆدامرۆڤ له  ناو كگه  په مۆدا

داری ده ستی داپۆسنه ر بشكنت و دی نه له رزتداری ده ستی داپۆسنه ر بشكنت و دی نه له رزت
له  وه ڕینی سه گیش ته نیا خۆیله  وه ڕینی سه گیش ته نیا خۆی

بته  به رده رگا و سه یری به رده می بكاتبته  به رده رگا و سه یری به رده می بكات
چاره نووس ده ماره كانی ده موچاوی گرژ ناكاتچاره نووس ده ماره كانی ده موچاوی گرژ ناكات



سی ساڵ شیعر٢٢٨ سباح رەنجدەر

٧٨٧٨
ده ریا ئه م ھه موو ھاوار و خرۆشانه ی بۆ ئه وه یه ده ریا ئه م ھه موو ھاوار و خرۆشانه ی بۆ ئه وه یه 

له  ترووسكه ی چاوكدا دابه زته  ناو گیان و جه سته  و بتله  ترووسكه ی چاوكدا دابه زته  ناو گیان و جه سته  و بت
ڕگه ی شیعر یه كه ڕگه ی شیعر یه كه 

ڕگه ی دپیسی ھه زارڕگه ی دپیسی ھه زار
ئه ی شیعر كوڕه  تاقانه كه تئه ی شیعر كوڕه  تاقانه كه ت
ئاگری جگه ر ھه ی گرتووه ئاگری جگه ر ھه ی گرتووه 

نامه یه كی دوور و درژی بۆ نووسیویتنامه یه كی دوور و درژی بۆ نووسیویت
تیدا سوكی پشكش به  پغه مبه ر كردووه تیدا سوكی پشكش به  پغه مبه ر كردووه 

نه  دم له  شیعر شكاوه نه  دم له  شیعر شكاوه 
نه  شیعریش دی لم كه وتووه ته  خرته  و پرته نه  شیعریش دی لم كه وتووه ته  خرته  و پرته 

ئه وه  ئاواز و سیمای تۆیه ئه وه  ئاواز و سیمای تۆیه 
لم ون نابت لم ون نابت 

ئه ی شیعر و ھاتی دڵئه ی شیعر و ھاتی دڵ
بۆیه  په نجه ره م به سه ر بباكی كردووه ته وه بۆیه  په نجه ره م به سه ر بباكی كردووه ته وه 

ئاونه یه كی بگه ردم لوه  داناوه ئاونه یه كی بگه ردم لوه  داناوه 
قازی ده غه  ڵ ناورت بچته  ناو ئاوی ڕوونه وه قازی ده غه  ڵ ناورت بچته  ناو ئاوی ڕوونه وه 
یان له سه ر به ردی قه راغ ڕووبارك بوه ستتیان له سه ر به ردی قه راغ ڕووبارك بوه ستت

ته ماشای تریفه  بكات و له رزوتا نه یگرێته ماشای تریفه  بكات و له رزوتا نه یگرێ



سی ساڵ شیعر٢٢٩ سباح رەنجدەر

٧٩٧٩
په له مه  له گه ڵ خۆر له  ئاوكداپه له مه  له گه ڵ خۆر له  ئاوكدا

مه له  بكه ممه له  بكه م
پاشان نازی چاوی گۆپكه پاشان نازی چاوی گۆپكه 

ببه مه وه  سه ر گه رماییی چاوی شیعركببه مه وه  سه ر گه رماییی چاوی شیعرك
كه  ھشتان فرمسككی گه رمه كه  ھشتان فرمسككی گه رمه 

ھه موو شتكیشی له  یاددا ده منتھه موو شتكیشی له  یاددا ده منت



سی ساڵ شیعر٢٣٠ سباح رەنجدەر

٨٠٨٠
جادووبازك كتبی ئومدی ئاسمانجادووبازك كتبی ئومدی ئاسمان

ته ورات و ته ورات و 
ئینجیل وئینجیل و

قورئانقورئان
ھه ریه كه ی چه ند به شكی ل خوندبوونه ته وه ھه ریه كه ی چه ند به شكی ل خوندبوونه ته وه 

له و شونه ی جی ھشتبوونله و شونه ی جی ھشتبوون
وه ك نیشان و دنیابوون په ڕكی تاووسی له  ناو دانابوونوه ك نیشان و دنیابوون په ڕكی تاووسی له  ناو دانابوون

ئه مه  زانینكی نویه ئه مه  زانینكی نویه 
بۆ تاھه تایه  له  ناویاندا ڕه نجه ڕۆ و سه رگه ردان ده بینبۆ تاھه تایه  له  ناویاندا ڕه نجه ڕۆ و سه رگه ردان ده بین

به دووكه  ڵ ده ستی خۆمان ڕه نگ كردبه دووكه  ڵ ده ستی خۆمان ڕه نگ كرد
ڕنووسی ناوی پغه مبه رمان ل تكچوو ڕنووسی ناوی پغه مبه رمان ل تكچوو 

نازناوه كانی خوداش نازناوه كانی خوداش 



سی ساڵ شیعر٢٣١ سباح رەنجدەر

٨١٨١
ئه مۆ سبه ری براده ره كه مئه مۆ سبه ری براده ره كه م

له  زه وی ھه تله  زه وی ھه ت
سمۆره یه ك به دوایدا چووسمۆره یه ك به دوایدا چوو
مژده ی بۆ نه ھناینه وه مژده ی بۆ نه ھناینه وه 

نازانم بزار بوو نازانم بزار بوو 
یان له  ترسی له ناوچوونیان له  ترسی له ناوچوون

ڕوڕه سمی ئه و كۆچه ی ھه بژاردڕوڕه سمی ئه و كۆچه ی ھه بژارد
كات به زه بره  و توانای قسه كردنیشی نییه كات به زه بره  و توانای قسه كردنیشی نییه 
ده ستكاریی ڕه نگی سبه ری پ ناكرتده ستكاریی ڕه نگی سبه ری پ ناكرت

به پی ئاره زوویبه پی ئاره زووی
ھه نگاوی خاوه  و به په له شھه نگاوی خاوه  و به په له ش

زه نگی ده رگاشم له سه ر ئاوازی كه وه زه نگی ده رگاشم له سه ر ئاوازی كه وه 
چاو گراناییی سووك بووچاو گراناییی سووك بوو

له سه ر سبه ر الی ده ده مله سه ر سبه ر الی ده ده م
به ھیوایه كی له  ڕاده به ده ریش به ھیوایه كی له  ڕاده به ده ریش 

گوێ له  زه نگی ئاوازی ده رگاكه م ده گرمگوێ له  زه نگی ئاوازی ده رگاكه م ده گرم
ئه ڤینی بباكیم زیاتر ده كاتئه ڤینی بباكیم زیاتر ده كات



سی ساڵ شیعر٢٣٢ سباح رەنجدەر

٨٢٨٢
قسه یه كی نازكشراوم له  ددایه قسه یه كی نازكشراوم له  ددایه 

په یامك ده خاته وه په یامك ده خاته وه 
گۆرانییه كی خورپه ھن و پ مووچكه شگۆرانییه كی خورپه ھن و پ مووچكه ش

له  گوم نزیك ده بته وه له  گوم نزیك ده بته وه 
دڵ و گوێدڵ و گوێ

شه رم ده نووسرت و ده سووتندرت و چاو ده بووژنته وه شه رم ده نووسرت و ده سووتندرت و چاو ده بووژنته وه 
قسه م دوابخه مقسه م دوابخه م

گۆرانییه كه م ته واو دته  گوێگۆرانییه كه م ته واو دته  گوێ
گۆرانییه كه م دوابخه مگۆرانییه كه م دوابخه م

قسه ی دم په یامی ده گه یه نتقسه ی دم په یامی ده گه یه نت
قسه  و گۆرانیقسه  و گۆرانی

كه شتیی جه نگكه شتیی جه نگ
له مه یدانی مان و نه مان كشایه وه له مه یدانی مان و نه مان كشایه وه 

بۆ ڕاوه ماسی چووه ته  ناو ده ریابۆ ڕاوه ماسی چووه ته  ناو ده ریا
مه تاره  ئاوكی سازگاریشی له گه ڵ خۆیدا بردووه مه تاره  ئاوكی سازگاریشی له گه ڵ خۆیدا بردووه 



سی ساڵ شیعر٢٣٣ سباح رەنجدەر

٨٣٨٣
له ئاینده یه كی زۆر دوور ناله ئاینده یه كی زۆر دوور نا

شه یتان گیانه وگیانی نووسه ركی گوایه ڵ ده بتشه یتان گیانه وگیانی نووسه ركی گوایه ڵ ده بت
ھه موومان ده ھنته  سه ر كاغه زھه موومان ده ھنته  سه ر كاغه ز

له م نزیك و ده وروبه ره داله م نزیك و ده وروبه ره دا
ڕگه یه ك ده ست پ ناكاتڕگه یه ك ده ست پ ناكات

له  ھیچ شونكیش كۆتاییی نایه له  ھیچ شونكیش كۆتاییی نایه 
كاروان نائومده كاروان نائومده 

مرۆڤك ھه ردوو پی به  مین په ڕیوه مرۆڤك ھه ردوو پی به  مین په ڕیوه 
عه زیاش ڕگه  ده گرتعه زیاش ڕگه  ده گرت

برسی بت الده دابرسی بت الده دا
دره خته كانی نزیك سه رچاوه  وشك بووندره خته كانی نزیك سه رچاوه  وشك بوون



سی ساڵ شیعر٢٣٤ سباح رەنجدەر

٨٤٨٤
به سه ر گردك سه ركه وتینبه سه ر گردك سه ركه وتین

دووڕیانك ده ركه وتدووڕیانك ده ركه وت
دوو پیاوی ل نزیك ده بوونه وه دوو پیاوی ل نزیك ده بوونه وه 

ماسیگر پش ھاوشتنی تۆڕ و قوالبماسیگر پش ھاوشتنی تۆڕ و قوالب
ناتوان بیر بكاته وه ناتوان بیر بكاته وه 

له  شونكی ھه ه  چاوه ڕم كردیله  شونكی ھه ه  چاوه ڕم كردی
ئه ی وه فا و دروودئه ی وه فا و دروود

من و تۆمن و تۆ
نان و خوی یه كتریمان خواردووه نان و خوی یه كتریمان خواردووه 

ئه ی خودا ئه ی خودا 
ئاگر سزا نییه ئاگر سزا نییه 

گوایه تم و ده تپه رستمگوایه تم و ده تپه رستم
دڵ به  نووسینی ناوچه وانت له  كزه  و خورپه دایه دڵ به  نووسینی ناوچه وانت له  كزه  و خورپه دایه 

گوو ده ڕژته  سه ر یاقووتی ئه نگوستیله مگوو ده ڕژته  سه ر یاقووتی ئه نگوستیله م
وه فا و دروود دته  ژووره كه م و تابلۆ ھه ده واسنوه فا و دروود دته  ژووره كه م و تابلۆ ھه ده واسن

ھز و حیكمه تی خوداھز و حیكمه تی خودا
له  ناوچه وانی تابلۆ ده دره وشته وه له  ناوچه وانی تابلۆ ده دره وشته وه 



سی ساڵ شیعر٢٣٥ سباح رەنجدەر

٨٥٨٥
دردر

كه نیسه كه نیسه 
مزگه وتمزگه وت

س ده رگای خه واوونس ده رگای خه واوون
به ھره مه ند تابلۆكان له  كوێ ھه واسمبه ھره مه ند تابلۆكان له  كوێ ھه واسم
ژه ھر ھه یه  و مانگیش تریفه ی دێژه ھر ھه یه  و مانگیش تریفه ی دێ

سانكی زۆره  ھه رس ده رگاسانكی زۆره  ھه رس ده رگا
ھاتوچۆیان تدا گه رمه ھاتوچۆیان تدا گه رمه 

له  ده رگایه كیانه وه  ناوی خۆم بیستله  ده رگایه كیانه وه  ناوی خۆم بیست
ھه ۆی خه واوو بۆره وه  ناو ژووره كه ی خۆت ھه ۆی خه واوو بۆره وه  ناو ژووره كه ی خۆت 

دڵ تیشك و چرایه تیدڵ تیشك و چرایه تی
ئاگردان و پیانۆشی تدایه ئاگردان و پیانۆشی تدایه 
ئاسانه  له  مرگكی بۆنداردائاسانه  له  مرگكی بۆنداردا

مرۆڤ بیت و لیه وه  ھه كشیت به ره و ئاسمانمرۆڤ بیت و لیه وه  ھه كشیت به ره و ئاسمان
له زینداندا دووبا ڵله زینداندا دووبا ڵ

له  ده ستی مرۆڤ ده ڕونله  ده ستی مرۆڤ ده ڕون



سی ساڵ شیعر٢٣٦ سباح رەنجدەر

٨٦٨٦
ئه رێ خۆر له  ھه تن و ئاوابوونیدائه رێ خۆر له  ھه تن و ئاوابوونیدا

چۆن بیر ده كاته وه چۆن بیر ده كاته وه 
شۆڕشگكی به جه رگه شۆڕشگكی به جه رگه 

له  ھاتن و چوونی خۆی په نا ناداله  ھاتن و چوونی خۆی په نا نادا
به پوه  شه ڕ ده كاتبه پوه  شه ڕ ده كات

جی پشی له سه ر ھیچ شتك نامنته وه جی پشی له سه ر ھیچ شتك نامنته وه 
به  به خته  نازانت بیر بكاته وه به  به خته  نازانت بیر بكاته وه 

ته نیا ده زانت ھه بت و ئاوا بتته نیا ده زانت ھه بت و ئاوا بت
گایه كانی ناو سرك به سووڕی ئارام ده بنه وه گایه كانی ناو سرك به سووڕی ئارام ده بنه وه 

خۆر به دڵ نه له رزینه وه  ڕای گه یاندخۆر به دڵ نه له رزینه وه  ڕای گه یاند
نه ژادی ده چته وه  سه ر گای له  شه ڕنه ژادی ده چته وه  سه ر گای له  شه ڕ



سی ساڵ شیعر٢٣٧ سباح رەنجدەر

٨٧٨٧
سبه ر و ھه تاوسبه ر و ھه تاو
دوو دیكتاتۆرندوو دیكتاتۆرن

یه ك ئه وی تر له ناو ده بایه ك ئه وی تر له ناو ده با
تاھه تایه  له م شه ڕه ن و نابژیوانیان نییه تاھه تایه  له م شه ڕه ن و نابژیوانیان نییه 

دوودی ڕوخساریانی گه رم و سارد كردووه دوودی ڕوخساریانی گه رم و سارد كردووه 
قه ت ترخه و نابنقه ت ترخه و نابن



سی ساڵ شیعر٢٣٨ سباح رەنجدەر

٨٨٨٨
ئه مۆ شیعره كانم به  بن بای كۆتره وه  وه نووسانئه مۆ شیعره كانم به  بن بای كۆتره وه  وه نووسان

به شیعر بگه مبه شیعر بگه م
به ھه موو چركه  ب په رواكانی ژیانم ده گه مبه ھه موو چركه  ب په رواكانی ژیانم ده گه م

چونكه  سبه ین مردنه چونكه  سبه ین مردنه 
چه ند ڕۆژك له مه وبه رچه ند ڕۆژك له مه وبه ر

خدری زینده  به پش ماه كه ی مندا تپه ڕیخدری زینده  به پش ماه كه ی مندا تپه ڕی
لره وه  مه ڕۆلره وه  مه ڕۆ
بره دا بۆبره دا بۆ

چاوساغت بۆ چییه چاوساغت بۆ چییه 
ژیان به دیلی گرتوویژیان به دیلی گرتووی

بۆنی خۆشی خۆی له  ناو خونچه  ده ھته وه بۆنی خۆشی خۆی له  ناو خونچه  ده ھته وه 



سی ساڵ شیعر٢٣٩ سباح رەنجدەر

٨٩٨٩
ھه نگ حه وانه وه ی نییه  ھه نگ حه وانه وه ی نییه  

گو ڵ له  كوێ چاوه ڕوانی ده كه یت گو ڵ له  كوێ چاوه ڕوانی ده كه یت 
ئه ی جادووگه ری پیت و فه ڕئه ی جادووگه ری پیت و فه ڕ

به خت له  ناوچه وانی قۆزاخه  و چلچرا ده خوندرته وه به خت له  ناوچه وانی قۆزاخه  و چلچرا ده خوندرته وه 
خه ككی ب شوماریان خسته  ڕگاوه خه ككی ب شوماریان خسته  ڕگاوه 

بۆ خه ولخستن و خه وخۆشكردنی گورگبۆ خه ولخستن و خه وخۆشكردنی گورگ
له  شونپی مرۆڤله  شونپی مرۆڤ

قاز و مراویقاز و مراوی
له  ڕووباره وه  فینله  ڕووباره وه  فین

بۆ نزیكبوونه وه  له  گۆمبۆ نزیكبوونه وه  له  گۆم



سی ساڵ شیعر٢٤٠ سباح رەنجدەر

٩٠٩٠
س تلم له  سینییه ك به ستس تلم له  سینییه ك به ست
به  بنمیچی به له كۆنه م وه كردبه  بنمیچی به له كۆنه م وه كرد

كوكوختی ئه و پووشانه یان ھناكوكوختی ئه و پووشانه یان ھنا
به سه وزی ھاتی دی من بوونبه سه وزی ھاتی دی من بوون

به ده سته كانم ونه ی ھالنه  و كوكوختیم كشابه ده سته كانم ونه ی ھالنه  و كوكوختیم كشا
ئستا ئستا 

سینی و سینی و 
ھالنه  و ھالنه  و 
كوكوختیكوكوختی

نه رمونیانن به ده ستمه وه  نه رمونیانن به ده ستمه وه  
یان نامۆ و له رزۆكیان نامۆ و له رزۆك

ده ست ده توانت پاشماوه ی ڕووداوه كان كۆ بكاته وه ده ست ده توانت پاشماوه ی ڕووداوه كان كۆ بكاته وه 
له  ڕووداوه كانیشی جوانتر بكاتله  ڕووداوه كانیشی جوانتر بكات

ده ستكشی سینی زانیده ستكشی سینی زانی
له  گرانایی ڕزگاری بووله  گرانایی ڕزگاری بوو

ژیانی ھی ده نگ و ده نگدانه وه یه كه ژیانی ھی ده نگ و ده نگدانه وه یه كه 
ئمه ش گومان لیه تیئمه ش گومان لیه تی

چی فریومان ده داچی فریومان ده دا
به  ئاراسته ی ڕۆژھه تن ده ڕۆینبه  ئاراسته ی ڕۆژھه تن ده ڕۆین

به  ئاراسته ی ڕۆژئاوابوونیش دینه وه به  ئاراسته ی ڕۆژئاوابوونیش دینه وه 



سی ساڵ شیعر٢٤١ سباح رەنجدەر

كشانی ونه ی شته كان ئاسانه كشانی ونه ی شته كان ئاسانه 
كۆشام و خۆم كۆ كرده وه كۆشام و خۆم كۆ كرده وه 

نه متوانی ونه ی په پووله یه كی تووڕه  بكشمنه متوانی ونه ی په پووله یه كی تووڕه  بكشم



سی ساڵ شیعر٢٤٢ سباح رەنجدەر

٩١٩١
باخچه وانی باخچه ی بچووكی گه ڕه كباخچه وانی باخچه ی بچووكی گه ڕه ك

قه وزه ی لواری جۆگه یه كی به ر سبه ری ل كرده وه قه وزه ی لواری جۆگه یه كی به ر سبه ری ل كرده وه 
وه ك په ین به ناووه ك په ین به ناو

باخچه ی به رھه تاوكی سووری په رت كردباخچه ی به رھه تاوكی سووری په رت كرد
په ه ی خونیپه ه ی خونی

ماسی و ماسی و 
بۆق و بۆق و 

قژاڵ ده ركه وتنقژاڵ ده ركه وتن
به كراس و پانتۆی پیاسه كه رانه وه  لكانبه كراس و پانتۆی پیاسه كه رانه وه  لكان

سیسارك ئامۆژگاریی بۆ به چكه  چۆله كه  ھه یه سیسارك ئامۆژگاریی بۆ به چكه  چۆله كه  ھه یه 
گه مارۆی گه له گورگگه مارۆی گه له گورگ

ڕگای به رخ ده به نه وه  سه ر قیی كووڕگای به رخ ده به نه وه  سه ر قیی كوو
سه رنج و سۆزی خه كیشسه رنج و سۆزی خه كیش



سی ساڵ شیعر٢٤٣ سباح رەنجدەر

٩٢٩٢
خودایه  یارمه تیی چركه یه ك له  كاتتخودایه  یارمه تیی چركه یه ك له  كاتت

ھیچ گوناھكم نه كردووه ھیچ گوناھكم نه كردووه 
داوای ل خۆشبوونی چی بكه مداوای ل خۆشبوونی چی بكه م

خۆشحاڵ ده بم له  كاتی لپرسینه وه داخۆشحاڵ ده بم له  كاتی لپرسینه وه دا
به توانا و ڕگه  دۆزه ره وه ی ڕووناكی دڵ بمناسیت به توانا و ڕگه  دۆزه ره وه ی ڕووناكی دڵ بمناسیت 

خه تی ته مه ن درژیشم ڕه ت كردووه ته وه خه تی ته مه ن درژیشم ڕه ت كردووه ته وه 
له  نزیك ماه كه ی تۆله  نزیك ماه كه ی تۆ

له  ناو ڕه ز و خانووه  خامۆشه كانداله  ناو ڕه ز و خانووه  خامۆشه كاندا
ڕووبارك نه بوو له  قه راغیداڕووبارك نه بوو له  قه راغیدا

ھه گرتنه وه ی مرواری و مه رجان و گوچكه  ماسی فریوم بداتھه گرتنه وه ی مرواری و مه رجان و گوچكه  ماسی فریوم بدات
ئای ژیان و مردنی سه یر و سه مه ره ئای ژیان و مردنی سه یر و سه مه ره 

گوناھنه كردن چرایه كه گوناھنه كردن چرایه كه 
له سه ر كه وی به رخی قوربانی نوژی كردووه له سه ر كه وی به رخی قوربانی نوژی كردووه 

دم پته وه یه  ئه ی چرای نوژكه ردم پته وه یه  ئه ی چرای نوژكه ر



سی ساڵ شیعر٢٤٤ سباح رەنجدەر

٩٣٩٣
ورده  به رد و زیخی سه ر زه وی و ژر ئاوورده  به رد و زیخی سه ر زه وی و ژر ئاو

خولیا و خه منخولیا و خه من
نئه و ماسی زگی له سه ر ده خشنئه و ماسی زگی له سه ر ده خش

ئه میش پی ڕه شی مرۆڤئه میش پی ڕه شی مرۆڤ
ورده  به رد و زیخورده  به رد و زیخ

جگه  له  ماسی و مرۆڤجگه  له  ماسی و مرۆڤ
چی ترتان خۆش ده وێچی ترتان خۆش ده وێ

له  ناو ده نووكی بانده یه كداینله  ناو ده نووكی بانده یه كداین
دواتر له  ناو چین و ساپیته ی خانوودواتر له  ناو چین و ساپیته ی خانوو

بیر و دڵ نابن به یه كبیر و دڵ نابن به یه ك
بانده ی گۆشتخۆر له  به رزایییه وه بانده ی گۆشتخۆر له  به رزایییه وه 

دانه وه خۆر له  ژر بای خۆی ده بینتدانه وه خۆر له  ژر بای خۆی ده بینت
ڕه شه با ڕووبه ڕووی باڵ ده بته وه ڕه شه با ڕووبه ڕووی باڵ ده بته وه 



سی ساڵ شیعر٢٤٥ سباح رەنجدەر

٩٤٩٤
زۆرمان له و باوه ڕه یداینزۆرمان له و باوه ڕه یداین

سروشت له  كراسكی سه وزی پاراوداسروشت له  كراسكی سه وزی پاراودا
له گه ڵ ھه موومان سه ما ده كاتله گه ڵ ھه موومان سه ما ده كات

له  ده وه  داده خورپین و سوور سوور ھه ده گه ڕینله  ده وه  داده خورپین و سوور سوور ھه ده گه ڕین
له به ر حه وشه ی ماه كانمانله به ر حه وشه ی ماه كانمان

سه رمان به سه ر شانی خۆره وه یه  و داده گیرسینسه رمان به سه ر شانی خۆره وه یه  و داده گیرسین
ده شتوانین كلیلی درین ده شتوانین كلیلی درین 

له  كونی ده رگاكاندا بسووڕنینله  كونی ده رگاكاندا بسووڕنین
دۆپه كانی باران بۆنی سابوون ده ھنندۆپه كانی باران بۆنی سابوون ده ھنن

له  كراس و پانتۆی تازه  شووراومان دتله  كراس و پانتۆی تازه  شووراومان دت



سی ساڵ شیعر٢٤٦ سباح رەنجدەر

٩٥٩٥
بانده  دره ختی بۆنخۆش ده خواتبانده  دره ختی بۆنخۆش ده خوات

خۆشبژ ده بت و به بای بایخۆشبژ ده بت و به بای بای
ئه وینداری شه یدا ده كاتئه وینداری شه یدا ده كات

ده مده مییه ده مده مییه 
جاریش وایه  ده نووكجاریش وایه  ده نووك

له  ڕه ژوو و شتی تر ده دا و ھلكه  خۆی ده خواته وه له  ڕه ژوو و شتی تر ده دا و ھلكه  خۆی ده خواته وه 
شه ڕانگزی ده خاته  گه ڕه كه وه شه ڕانگزی ده خاته  گه ڕه كه وه 

مندان ده ستیان له  ئه ستۆی یاری ده ترازێمندان ده ستیان له  ئه ستۆی یاری ده ترازێ
كۆن وه ك ناوله پی پیاوخراپ خۆه مشی ده بتكۆن وه ك ناوله پی پیاوخراپ خۆه مشی ده بت

گوه گه نمكی له خۆبردووگوه گه نمكی له خۆبردوو
خۆی له  ناوچه وانمان ده سوتخۆی له  ناوچه وانمان ده سوت

بۆ بۆنخۆشبوونی ده نگی بانده شبۆ بۆنخۆشبوونی ده نگی بانده ش
له  ھه موو شونك ده ڕوانتله  ھه موو شونك ده ڕوانت

ده نكه  توویه كده نكه  توویه ك
له  دره خت ده بته وه  و ده كه وته  ناو ئاوه وه له  دره خت ده بته وه  و ده كه وته  ناو ئاوه وه 
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٩٦٩٦
دوای پیاسه  و ماندووبووندوای پیاسه  و ماندووبوون

ته مومژ به رچاوی به رداته مومژ به رچاوی به ردا
گه ڕایه وه  ماه وه گه ڕایه وه  ماه وه 

مرووله  له  پیه كانی ده رچوونمرووله  له  پیه كانی ده رچوون
به چه قۆ سه موونكی شه ق كردبه چه قۆ سه موونكی شه ق كرد

له فه یه كی كه ره  و ھه نجیری له  ناو فه خفووری داناله فه یه كی كه ره  و ھه نجیری له  ناو فه خفووری دانا
چه قۆ له سه ر مزه كه دا بریسكایه وه چه قۆ له سه ر مزه كه دا بریسكایه وه 

چه قۆكه ی به په تك به ملی خۆیه وه  كردچه قۆكه ی به په تك به ملی خۆیه وه  كرد
له و بیركردنه وه یه دا سه رگه ردان بووله و بیركردنه وه یه دا سه رگه ردان بوو

خۆكوشتن به  چه قۆ خۆكوشتن به  چه قۆ 
یان به په ت ئازاری كه متره یان به په ت ئازاری كه متره 

ئه وه شی ده زانی چه قۆ و په تی ماه كه ی خۆیئه وه شی ده زانی چه قۆ و په تی ماه كه ی خۆی
له  چه قۆ و په تی ھه موو شونه كانی تر له  چه قۆ و په تی ھه موو شونه كانی تر 

ب ڕق و كینه ترنب ڕق و كینه ترن
پی له سه ر جوانی دانا و ڕۆیشتپی له سه ر جوانی دانا و ڕۆیشت

جوانی دڵ و چاوی ھه قیقه ته جوانی دڵ و چاوی ھه قیقه ته 
ته مومژ به رچاو و دڵ به رده داته مومژ به رچاو و دڵ به رده دا
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٩٧٩٧
كیژ سوكی گه ییوه كیژ سوكی گه ییوه 

زوو نه یخۆیت كلیلی قفی كۆشكی بلوورینتزوو نه یخۆیت كلیلی قفی كۆشكی بلوورینت
ده خاته  ده ریاوه ده خاته  ده ریاوه 

بانده  له  تاو ئازاردابانده  له  تاو ئازاردا
ھه ده فت و ده چته  ناو شیناییی نادیارییه وه ھه ده فت و ده چته  ناو شیناییی نادیارییه وه 

ھالنه  له  ئازادیی نیشتنه وه داھالنه  له  ئازادیی نیشتنه وه دا
دروست كرا و گه رم و خۆش بوودروست كرا و گه رم و خۆش بوو
به سه ر دیواری ڕووناكییه وه  ھاتمبه سه ر دیواری ڕووناكییه وه  ھاتم
ده ستم برده  ناو سووراییی ئاگرده ستم برده  ناو سووراییی ئاگر

سووتانم به فیۆ نه چووسووتانم به فیۆ نه چوو
بانده یه ك له  زه ویی بۆنداردا ھه فی و نیشته وه ش بانده یه ك له  زه ویی بۆنداردا ھه فی و نیشته وه ش 

توانیم نھنیی دره وشانه وه یتوانیم نھنیی دره وشانه وه ی
ئه نگوستیله  و چاوی گوه به ڕۆژه  لك بده مه وه ئه نگوستیله  و چاوی گوه به ڕۆژه  لك بده مه وه 

دروود بۆ ته مدروود بۆ ته م
كه  دتوند بوو كه س نازانی بۆ كوێ ده ڕواتكه  دتوند بوو كه س نازانی بۆ كوێ ده ڕوات

زه نگی ده رگا ده نگی لوه  ھاتزه نگی ده رگا ده نگی لوه  ھات
خه ریكه  باران ده بارێخه ریكه  باران ده بارێ



سی ساڵ شیعر٢٤٩ سباح رەنجدەر

٩٨٩٨
ته نیا و دخۆش له  خانوویه كی به  پیت و فه ڕته نیا و دخۆش له  خانوویه كی به  پیت و فه ڕ

یان له  مای گیانیان له  مای گیان
له  ناو ئاواز و گۆرانیی كوردیدا له  ناو ئاواز و گۆرانیی كوردیدا 

ڕبوار و كاروان بوومڕبوار و كاروان بووم
منداه كانم له  باخچه ی ماه وه  گویان ئاماده  ده كردمنداه كانم له  باخچه ی ماه وه  گویان ئاماده  ده كرد

ده چوونه  سه ردانی نه خۆشكده چوونه  سه ردانی نه خۆشك
مانگ خه و چاوی گران كردبوومانگ خه و چاوی گران كردبوو

سه ری خسته  سه رشانم و سكای كردسه ری خسته  سه رشانم و سكای كرد
بۆ كاتكی كه م نۆبه تداری زه ویی ل وه ربگرمبۆ كاتكی كه م نۆبه تداری زه ویی ل وه ربگرم

مانگ كه  سه رت ئه وه نده  گران و پبینینه مانگ كه  سه رت ئه وه نده  گران و پبینینه 
ئه ی بۆ له  ده موچاودائه ی بۆ له  ده موچاودا

ھه ر الوی و چورچ و لۆچت ت نه كه وتووه ھه ر الوی و چورچ و لۆچت ت نه كه وتووه 
كه واته  فریوده ر و نه وه ی دووڕیانیكه واته  فریوده ر و نه وه ی دووڕیانی

ئه شق له  كه سدا نادۆزیته وه ئه شق له  كه سدا نادۆزیته وه 
وات كرد له  ته ماشاكردنت دوودڵ بینوات كرد له  ته ماشاكردنت دوودڵ بین

ئه ی ئاواز و گۆرانیئه ی ئاواز و گۆرانی
كه  مردم دره ختكی تر ئاو و خۆری سبه رسووككه  مردم دره ختكی تر ئاو و خۆری سبه رسووك

له  خاكی گۆڕم په روه رده  بكه نله  خاكی گۆڕم په روه رده  بكه ن
تا مانگ سه ری گرانی له سه ر شانمتا مانگ سه ری گرانی له سه ر شانم

البدات و له  په نایدا بحه سته وه البدات و له  په نایدا بحه سته وه 
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٩٩٩٩
زه وی كراسی قورئانی له به ردایه زه وی كراسی قورئانی له به ردایه 
ھه موومان بوامان پی ھناوه ھه موومان بوامان پی ھناوه 

به ردی سه رشانی سیزیفم وه رگرتبه ردی سه رشانی سیزیفم وه رگرت
به دارالستیك ھاوشتمه به دارالستیك ھاوشتمه 

بانده یه كی ماندووبانده یه كی ماندوو
كه  ده یویست له  داری كرمی دان بخواتكه  ده یویست له  داری كرمی دان بخوات

به رد ونه یه كی كۆكراوه ی توانایه به رد ونه یه كی كۆكراوه ی توانایه 
شانی سیزیف خونی ل ده چۆڕێشانی سیزیف خونی ل ده چۆڕێ

ده ماركی چاالك ناھ بۆگه ن بكاتده ماركی چاالك ناھ بۆگه ن بكات
توانا له  خوندا ده سووتتتوانا له  خوندا ده سووتت
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١٠٠١٠٠
كه سكی پ تاسه كه سكی پ تاسه 

ده ستی به قوفی گۆزه وه یه ده ستی به قوفی گۆزه وه یه 
چاوانیشی ده بریسكنه وه چاوانیشی ده بریسكنه وه 

بای نه رمی كۆتربای نه رمی كۆتر
بۆنی ھه ووژه ی گه ییو به رز و نزم ده كاته وه بۆنی ھه ووژه ی گه ییو به رز و نزم ده كاته وه 

گوه  شه وبۆش ھه ناسه كانی ده پچته وه گوه  شه وبۆش ھه ناسه كانی ده پچته وه 
كی عاسته  كه مه ری په رژینرده یسپكی عاسته  كه مه ری په رژینرده یسپ

شه مشه مه كوره ش به دكشه مشه مه كوره ش به دك
كه  له  خیله یه كی به تای ئاندووه  ده تكه  له  خیله یه كی به تای ئاندووه  ده ت

ئه ی گوه  شه وبۆی ده سته خوشكمئه ی گوه  شه وبۆی ده سته خوشكم
نبینینی ھه تاو به دبه ختی دنبینینی ھه تاو به دبه ختی د
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١٠١١٠١
تووڕه بوونكی توندتووڕه بوونكی توند

به ڕوخساری زه وییه وه  ده ركه وتووه به ڕوخساری زه وییه وه  ده ركه وتووه 
چاوه ڕوانی به خت ناكاتچاوه ڕوانی به خت ناكات

شونكه  بۆ گریانشونكه  بۆ گریان
مار له  گریانیدا دته  سه ر كلك و ده كه وته  سه مامار له  گریانیدا دته  سه ر كلك و ده كه وته  سه ما

كراسیشی به  گۆپی ماه كانمان ھه واسیوه كراسیشی به  گۆپی ماه كانمان ھه واسیوه 
تووڕه بوون ڕوخساری زه ویی به رداتووڕه بوون ڕوخساری زه ویی به ردا
كگه  و به رھه م به بشت ده بنكگه  و به رھه م به بشت ده بن

ژنك زانا له  بین و چنین و دروومانژنك زانا له  بین و چنین و دروومان
كراسه كه ی ھنا خواره وه كراسه كه ی ھنا خواره وه 

له سه ر خشتكی قوڕی داناله سه ر خشتكی قوڕی دانا
خشتكی تری له سه ر داناخشتكی تری له سه ر دانا

ئایا بۆ چینی دیوار به كه ك دتئایا بۆ چینی دیوار به كه ك دت
ھیوا له  چینی دیواره وه  دته  ما ڵھیوا له  چینی دیواره وه  دته  ما ڵ

دیوار به ندكدیوار به ندك
به ده وری ڕه ز و باخچه كه مان ھیوایه به ده وری ڕه ز و باخچه كه مان ھیوایه 

زه وی زه رده خه نه یه ك ده كاتزه وی زه رده خه نه یه ك ده كات
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١٠٢١٠٢
لك و پۆپی دره خت په ناگه ی چۆله كه نلك و پۆپی دره خت په ناگه ی چۆله كه ن

نده ھ چووی چاوی به شیناییی ئاسمان ھهبنده ھ چووی چاوی به شیناییی ئاسمان ھهب
ده گمه نترین چاو چاوی چۆله كه یه ده گمه نترین چاو چاوی چۆله كه یه 

ھه موو شتكی ئاسمانھه موو شتكی ئاسمان
ڕووخۆش و ده م به مژده نڕووخۆش و ده م به مژده ن

به م مانگ له  ناوه ندی ئاسماندابه م مانگ له  ناوه ندی ئاسماندا
له نگه ر ناگرتله نگه ر ناگرت

ھه رده م له الدا ده دره وشته وه ھه رده م له الدا ده دره وشته وه 
كه و له  ناو باندانداكه و له  ناو بانداندا

قاچ و ده نووكی سووره قاچ و ده نووكی سووره 
زه وی دی له  خون شكاوه زه وی دی له  خون شكاوه 

له  ئاویش ده پرست له  ئاویش ده پرست 
ڕاوچی تۆڕی شونی مه ند و گژه نیانڕاوچی تۆڕی شونی مه ند و گژه نیان

جیاوازه  و میھره بانانه  نامرنجیاوازه  و میھره بانانه  نامرن
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١٠٣١٠٣
ده نك ھه نار تكایه  چاوی ئه سپده نك ھه نار تكایه  چاوی ئه سپ

مانگ له  ژوورسه ری ھه تمانگ له  ژوورسه ری ھه ت
سواری سه ر پشتی به ختیاره سواری سه ر پشتی به ختیاره 

خوناوی پرچیخوناوی پرچی
ھه تاو گه مارۆی ناداھه تاو گه مارۆی نادا

ته مه نی مانه وه ی خۆیته مه نی مانه وه ی خۆی
ده زانت و بیری ل ده كاته وه ده زانت و بیری ل ده كاته وه 
خوناو نمه  ئاوكی ھه ه شه یه خوناو نمه  ئاوكی ھه ه شه یه 

به رده وام له  مانگی ژوورسه ری دگرانه به رده وام له  مانگی ژوورسه ری دگرانه 
حه ز ده كه م پ به دڵ ماچك له  تریفه یحه ز ده كه م پ به دڵ ماچك له  تریفه ی

ناو ئه و كانییه  بكه مناو ئه و كانییه  بكه م
كه  له  بوون به چاوی ژن ناترستكه  له  بوون به چاوی ژن ناترست
زه وی خونی ھه موو دنیا ده خواتزه وی خونی ھه موو دنیا ده خوات

خوداش نھنیی پاراستووه خوداش نھنیی پاراستووه 
یه ك شت له  ژر ئاسماندا تازه یه یه ك شت له  ژر ئاسماندا تازه یه 

ساده ییی ژیان و بریقه ی چاوی ژنساده ییی ژیان و بریقه ی چاوی ژن
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١٠٤١٠٤
باران ب ئه وه ی به ناو ڕیشای زه ویدا بواتباران ب ئه وه ی به ناو ڕیشای زه ویدا بوات

مۆری لوی به سه ر سینگ و ناوچه وانی ج ھشت و ڕۆیشتمۆری لوی به سه ر سینگ و ناوچه وانی ج ھشت و ڕۆیشت
په نجه م چاوه  به دوای جۆگه له كانی بن زه ویپه نجه م چاوه  به دوای جۆگه له كانی بن زه وی

له  چاوترووكانكدا ڕی داده خرێله  چاوترووكانكدا ڕی داده خرێ
له  چاوترووكانكی دیكه داله  چاوترووكانكی دیكه دا

ھه زاران ڕێ ده ستیان له  پشدا ڕادخنھه زاران ڕێ ده ستیان له  پشدا ڕادخن
جامكی لیه  بۆ ئاو خواردنه وه  جامكی لیه  بۆ ئاو خواردنه وه  

خاكی نوان په نجه كانم سه كۆی حه سانه وه نخاكی نوان په نجه كانم سه كۆی حه سانه وه ن
گۆمی ئاینده  پ ده بتگۆمی ئاینده  پ ده بت

قاز و مراوی نیازی ھاتنیان ھه یه قاز و مراوی نیازی ھاتنیان ھه یه 
باران ئه ی دۆستی باب و باپیرانمباران ئه ی دۆستی باب و باپیرانم

ھدی به سه رماندا تپه ڕه  تاسه ی نادیارمان ده ڕژته  سه ره تای جۆگه له وه ھدی به سه رماندا تپه ڕه  تاسه ی نادیارمان ده ڕژته  سه ره تای جۆگه له وه 
ئه م دیمه نه  ببینه ئه م دیمه نه  ببینه 

كه لووه  ئجگار بنده كانكه لووه  ئجگار بنده كان
ئیره یی به كه ه كه داری حه وشه یه ك ده به نئیره یی به كه ه كه داری حه وشه یه ك ده به ن

كه ه بابكی له سه ر خه وتووه كه ه بابكی له سه ر خه وتووه 
دخۆشه  له  بیارداندخۆشه  له  بیاردان

یه كه م تیشكی به یانییه كه م تیشكی به یانی
سو له  قاز و مراویی ناو گۆم ده كاتسو له  قاز و مراویی ناو گۆم ده كات

له  شادی نزیك ده بنه وه له  شادی نزیك ده بنه وه 
ڕووناكیی ئه م نزیكبوونه وه یه ی ئاشكرا كردڕووناكیی ئه م نزیكبوونه وه یه ی ئاشكرا كرد



سی ساڵ شیعر٢٥٦ سباح رەنجدەر

١٠٥١٠٥
باران ئاوریشم ته ڕ ده كات و خۆریش وشكی ده كاته وه باران ئاوریشم ته ڕ ده كات و خۆریش وشكی ده كاته وه 

بۆنی ئاوریشمی تازه  وشك بووه وه بۆنی ئاوریشمی تازه  وشك بووه وه 
ھه رچی ھی سوور ھه یه ھه رچی ھی سوور ھه یه 

ده یكات به  زه نگوه ی ملی كه روشكده یكات به  زه نگوه ی ملی كه روشك
ساه ھای سا ڵ ده له رته وه ساه ھای سا ڵ ده له رته وه 

سه یر له وه یه سه یر له وه یه 
له  مردن زۆر ده ترسم و ڕكیشم لی نابته وه له  مردن زۆر ده ترسم و ڕكیشم لی نابته وه 

ئاسمان به س له  به رزایییه وه  شین نییه ئاسمان به س له  به رزایییه وه  شین نییه 
مه رجیش نییه  سبه ی ژیان پ حیكمه ت بكاتمه رجیش نییه  سبه ی ژیان پ حیكمه ت بكات

ئه مۆ به سه ئه مۆ به سه 
گیانی خۆی بۆم به خت كردگیانی خۆی بۆم به خت كرد
ئیدی سۆراغكردنم له  چیئیدی سۆراغكردنم له  چی



سی ساڵ شیعر٢٥٧ سباح رەنجدەر

١٠٦١٠٦
من و شیعر گوكین له  ده ستی بادامن و شیعر گوكین له  ده ستی بادا

ئه دی ئه ی یاری نھنیئه دی ئه ی یاری نھنی
ئه و ده سته  كیه  له  با وه رمان ده گرتئه و ده سته  كیه  له  با وه رمان ده گرت
ئه مسه ر و ئه وسه ری مه رگت بۆ ده كه مئه مسه ر و ئه وسه ری مه رگت بۆ ده كه م

ئه ی ژیان و حیكمه تی به رزبوونه وه  تا الی شیعرئه ی ژیان و حیكمه تی به رزبوونه وه  تا الی شیعر
ئه وسه ر و ئه مسه ری ژیانت بۆ ده كه مئه وسه ر و ئه مسه ری ژیانت بۆ ده كه م

ئه ی مه رگ و حیكمه تی به رزبوونه وه  تا الی شیعرئه ی مه رگ و حیكمه تی به رزبوونه وه  تا الی شیعر
شیعر ئه ی الی چه پی سینگی زه وی و ئاسمانشیعر ئه ی الی چه پی سینگی زه وی و ئاسمان

دون له  ھه وای به ھاردا له دایك بوومدون له  ھه وای به ھاردا له دایك بووم
ده ماستی بوا پكراوی زه ویمده ماستی بوا پكراوی زه ویم

دم و ده چمدم و ده چم
ده بینم قه له ڕه ش له سه ر قاوغی كیسه  ڵ وه ستاوه ده بینم قه له ڕه ش له سه ر قاوغی كیسه  ڵ وه ستاوه 

 وی ده ڕوانبه  به رب وی ده ڕوانبه  به رب
دڵ و ده نووكی له  ھه موو شونك داناوه دڵ و ده نووكی له  ھه موو شونك داناوه 
نچاوی به د پیرۆزه ی ناوچه وان ده شكنچاوی به د پیرۆزه ی ناوچه وان ده شك

بۆنی ھلكه ی كوو و قه زوانی ته ڕ ده دا النكه كه مبۆنی ھلكه ی كوو و قه زوانی ته ڕ ده دا النكه كه م
سمۆره یه ك له  ناو كگه ی په تاته  و تووتنی بۆندارسمۆره یه ك له  ناو كگه ی په تاته  و تووتنی بۆندار

نت و ده ست له  ده ستنووسه كانم ده خشدنت و ده ست له  ده ستنووسه كانم ده خشد
بۆنیان له  ڕوومه تی دایكه  حه وا و كیژه كانی ده دابۆنیان له  ڕوومه تی دایكه  حه وا و كیژه كانی ده دا

دوا كتبم چاپ ده كاتدوا كتبم چاپ ده كات
به خته وه رییه كی ناكامه به خته وه رییه كی ناكامه 



سی ساڵ شیعر٢٥٨ سباح رەنجدەر

١٠٧١٠٧
ئه ی ھاوڕی له  تاریكیئه ی ھاوڕی له  تاریكی

ده ستم بۆ ده ستت درژ كردده ستم بۆ ده ستت درژ كرد
دڕكه كانی ناو ده ستتم ھه كشادڕكه كانی ناو ده ستتم ھه كشا

له  درزه مانه وه  دڕك له  درزه مانه وه  دڕك 
له  ناو ده ستدا نووكی تیژ ده بتله  ناو ده ستدا نووكی تیژ ده بت

بۆ ئه وه ی تاریكی كلۆر بتبۆ ئه وه ی تاریكی كلۆر بت
پویسته  ئاگرك جۆش ده ینپویسته  ئاگرك جۆش ده ین

سكز و شكۆی بووزه كانه وه  ھ له  كانه  خهسكز و شكۆی بووزه كانه وه  ھ له  كانه  خه
به ناو جیوه ی ئاونه دابه ناو جیوه ی ئاونه دا

بت و بمانكات به  ڕووناكیبت و بمانكات به  ڕووناكی
له  بزاریی سبه ره  له  بزاریی سبه ره  

گوه به ڕۆژه  ڕووی كردووه ته  خۆرگوه به ڕۆژه  ڕووی كردووه ته  خۆر
ئه رێ خۆر دڵ نه رم ده كات ئه رێ خۆر دڵ نه رم ده كات 

یان سبه ریان سبه ر
دنه رمی بۆنی چی ده دادنه رمی بۆنی چی ده دا

خه یا ڵ به دواكه وتوو مه زانه خه یا ڵ به دواكه وتوو مه زانه 
نناوی ھه موو بۆنه كانت بۆ ده دركنناوی ھه موو بۆنه كانت بۆ ده درك



سی ساڵ شیعر٢٥٩ سباح رەنجدەر

١٠٨١٠٨
زه وی زۆر ده وه مه نده زه وی زۆر ده وه مه نده 

كه  كانییه كی نه رم و كراوه یكه  كانییه كی نه رم و كراوه ی
چاوی له  ئمه  ده گێچاوی له  ئمه  ده گێ

جوانیش له گه ی له دایك ده بت و ده بته  دایك جوانیش له گه ی له دایك ده بت و ده بته  دایك 
بوون به  دایكبوون به  دایك

نامه یه كه  خوداوه ند پیته كانی لكداوه نامه یه كه  خوداوه ند پیته كانی لكداوه 
نازانی بۆ كوی بنرتنازانی بۆ كوی بنرت

زه وی و كانیزه وی و كانی
خاوه ن و كۆیله  نینخاوه ن و كۆیله  نین

گه یشتوون به  كرۆكی ئه شقگه یشتوون به  كرۆكی ئه شق
له  ئه شقدا سه ما به رده وام و گه رمه له  ئه شقدا سه ما به رده وام و گه رمه 

وه ك ڕازی گیان ده منته وه وه ك ڕازی گیان ده منته وه 
ڕسته یه كه  له  شیعركی درژڕسته یه كه  له  شیعركی درژ

نمه  ده ناسخۆی به  ئنمه  ده ناسخۆی به  ئ
شیعر دی ھه موو شتكه شیعر دی ھه موو شتكه 



سی ساڵ شیعر٢٦٠ سباح رەنجدەر

١٠٩١٠٩
به تای كات ھه ناوی كه ه بابی ڕێ ڕێ كردووه به تای كات ھه ناوی كه ه بابی ڕێ ڕێ كردووه 

تا جاڕسكردن ده نگی به رز ده كاته وه تا جاڕسكردن ده نگی به رز ده كاته وه 
یان داو بۆ شه ڕ ده نته وه یان داو بۆ شه ڕ ده نته وه 

ته نیا به ھۆڕنی ئۆتۆمبلی فریاكه وتنته نیا به ھۆڕنی ئۆتۆمبلی فریاكه وتن
دی وه ك لۆچی ئۆكۆردیۆن ده كرته وه دی وه ك لۆچی ئۆكۆردیۆن ده كرته وه 

كه  الشه ی قوربانی ده گه یه نتكه  الشه ی قوربانی ده گه یه نت
قاز و قاز و 

قورینگ و قورینگ و 
مراویشمراویش

به سه ر ئاودا ده گه ڕنبه سه ر ئاودا ده گه ڕن
ده نووك له  بازنه كانی سه ر ڕووی ده ده نده نووك له  بازنه كانی سه ر ڕووی ده ده ن



سی ساڵ شیعر٢٦١ سباح رەنجدەر

١١٠١١٠
كه  ئاره قه  له  پستی ئه سپ ده ڕژێكه  ئاره قه  له  پستی ئه سپ ده ڕژێ
فرمسكی جوانییه  بۆ ماندووبوونفرمسكی جوانییه  بۆ ماندووبوون

گه ڕانه وه  به ره و گه ڕانه وه  به ره و 
سه ره تابوونه وه ی جوانیسه ره تابوونه وه ی جوانی

ڕگایه كه  بای ل ھه ده كاتڕگایه كه  بای ل ھه ده كات
بای دار ئاوس و بای واده بای دار ئاوس و بای واده 

مرۆڤ تاسه كانت تك مه شكنه مرۆڤ تاسه كانت تك مه شكنه 
ئاره قه ی دی تۆش ده ڕژێئاره قه ی دی تۆش ده ڕژێ

له  خاكدا كۆ ده بته وه له  خاكدا كۆ ده بته وه 
ونه ی تاسه كان به ویژدانكی ئاسووده وه ونه ی تاسه كان به ویژدانكی ئاسووده وه 

له  چارۆگه ی پاپۆڕ ده به ستله  چارۆگه ی پاپۆڕ ده به ست
ده ست ھه كی لڕووبار ھاوارده ست ھه كی لڕووبار ھاوار

ئمه  تی ده گه ینئمه  تی ده گه ین
له  نه وای ده نگی سه ری گرانمان سووك ده بتله  نه وای ده نگی سه ری گرانمان سووك ده بت

به دوای ھلكه ی كیسه  ڵ ده گه ڕنبه دوای ھلكه ی كیسه  ڵ ده گه ڕن
كه  له و ده وروبه رانه دا شاردوویانه ته وه كه  له و ده وروبه رانه دا شاردوویانه ته وه 
گه ڕان ھز به گیانی مه ردی ده داتگه ڕان ھز به گیانی مه ردی ده دات

كاتك ھلكه كان ده ترووكنكاتك ھلكه كان ده ترووكن
دایكیان تایه كی سوور ده یگرتدایكیان تایه كی سوور ده یگرت

شه قی زه وی له  ھه زار الوه  ده م ده داته وه شه قی زه وی له  ھه زار الوه  ده م ده داته وه 
تكه یه ك ئاره قه ی ئه سپی ده ڕژته  سه رتكه یه ك ئاره قه ی ئه سپی ده ڕژته  سه ر



سی ساڵ شیعر٢٦٢ سباح رەنجدەر

برین قه تماغه  ده گرتبرین قه تماغه  ده گرت
بچووه  كیسه  ڵبچووه  كیسه  ڵ

له  زه وی ده ردن و الڕێ نابنله  زه وی ده ردن و الڕێ نابن
ده م و ده ستپاكنده م و ده ستپاكن

ده توانین به دوای سۆراغیده توانین به دوای سۆراغی
ھه موو شتكیان بنرینھه موو شتكیان بنرین



سی ساڵ شیعر٢٦٣ سباح رەنجدەر

١١١١١١
ژیان كورتتره  له وه ی من بیرم لی كردبووه وه ژیان كورتتره  له وه ی من بیرم لی كردبووه وه 

بۆیه  به رده وام له  ھه تندامبۆیه  به رده وام له  ھه تندام
تا سنوور ده مگه یه نته  مای په رییانتا سنوور ده مگه یه نته  مای په رییان

گۆڕ ناگۆڕ نا
ژر ڕه شماكی چه پده ستژر ڕه شماكی چه پده ست

خون دیلكی تاھه تایه خون دیلكی تاھه تایه 
تا مردن له  له شی مرۆڤك ده منته وه تا مردن له  له شی مرۆڤك ده منته وه 

په ری چرایه كی له سه ر شانی مرۆڤ ھه كردووه په ری چرایه كی له سه ر شانی مرۆڤ ھه كردووه 
نی بسووتتا خونی بسووتتا خو

جه سته  خاككی به پیت و به ره كه ته جه سته  خاككی به پیت و به ره كه ته 
سۆز له  به روبوومی خۆیدا په روه رده  ده كاتسۆز له  به روبوومی خۆیدا په روه رده  ده كات

ناوچه وانی سۆز لۆچی تدا نییه ناوچه وانی سۆز لۆچی تدا نییه 
ھه موو شتكیش له  ناوچه وان ده منته وه ھه موو شتكیش له  ناوچه وان ده منته وه 

له  ناو ھزی مانه وه داله  ناو ھزی مانه وه دا
بیر له  كورتیی ژیان ده كه مه وه بیر له  كورتیی ژیان ده كه مه وه 

ی له سه ر ڕق دانانسۆز پی له سه ر ڕق دانانسۆز پ
ناترووشك ی خۆی ده ڕوا و ھهبه دناترووشك ی خۆی ده ڕوا و ھهبه د

ھه قیقه ت شونپی ده كاته ھه قیقه ت شونپی ده كاته 
كه ناری له نگه ری كه شتیی نووحكه ناری له نگه ری كه شتیی نووح

سیمرخ به چارۆگه ی كه شتی ده نیشته وه سیمرخ به چارۆگه ی كه شتی ده نیشته وه 
گیانی سروشت له  په ڕی سیمرخ ڕژاگیانی سروشت له  په ڕی سیمرخ ڕژا
سیمرخیش سوكی پ به ده ستی سیمرخیش سوكی پ به ده ستی 

له  ئاو ده رھنا بۆ كرمی نه بوونله  ئاو ده رھنا بۆ كرمی نه بوون
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١١٢١١٢
له  شه ممه دا باوكم فاته ڕه شه ی ئه ستوور بووله  شه ممه دا باوكم فاته ڕه شه ی ئه ستوور بوو

له  شه ممه دا دایك فه رشه ی شكاله  شه ممه دا دایك فه رشه ی شكا
له  شه ممه دا دوو برازام به ردی بن پیان خزیله  شه ممه دا دوو برازام به ردی بن پیان خزی

له  شه ممه دا خوشكه زایه كم له گه ڵ ئاودا شه ڕی ڕاگه یاند و شكاله  شه ممه دا خوشكه زایه كم له گه ڵ ئاودا شه ڕی ڕاگه یاند و شكا
له  شه ممه دا یه كه م پایسكیلم دزراله  شه ممه دا یه كه م پایسكیلم دزرا

له  شه ممه دا به ردی خه تخه تانی كیژانی ده ربه ندی گۆمم فاند و ھاوشتمه  له  شه ممه دا به ردی خه تخه تانی كیژانی ده ربه ندی گۆمم فاند و ھاوشتمه  
تیترواسكتیترواسك

شه ممه  جۆركه  له  ئه فسوونشه ممه  جۆركه  له  ئه فسوون
زوو كار له  ناخ ده كاتزوو كار له  ناخ ده كات

ئه و ھه به ز و دابه زكردنه  به دڵ چییه ئه و ھه به ز و دابه زكردنه  به دڵ چییه 
فیل ئاژه كی خاو و خلیچك و حۆله فیل ئاژه كی خاو و خلیچك و حۆله 

ڕووه كی دڕكاوی ده خواتڕووه كی دڕكاوی ده خوات
له  شه ممه داله  شه ممه دا

یادكردنه وه ی خودا و نیشته جبوون له  بوونی بزر بوویادكردنه وه ی خودا و نیشته جبوون له  بوونی بزر بوو
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١١٣١١٣
ده رگا و په نجه ره ی مام كرده وه ده رگا و په نجه ره ی مام كرده وه 

په پووله ی ھه زار و یه ك باڵ نه چوونه  ده ره وه په پووله ی ھه زار و یه ك باڵ نه چوونه  ده ره وه 
به ده ست نه فینیانه وه  گیرم خواردووه به ده ست نه فینیانه وه  گیرم خواردووه 

ده ستنووسه كانم وژه یان ده ھاتده ستنووسه كانم وژه یان ده ھات
له  ژر پیانه وه  ده فینله  ژر پیانه وه  ده فین

ناوچه وانی خوداوه ندیان جوان بینیناوچه وانی خوداوه ندیان جوان بینی
ئاگری خۆش ده كردئاگری خۆش ده كرد

بۆ خواردن ئاماده كردن و گه رمبوونه وه  بووبۆ خواردن ئاماده كردن و گه رمبوونه وه  بوو
یان بۆ سووتانیان بۆ سووتان

ئمه ش ڕاز و گله ییی چاوی یه كدی ده بینینئمه ش ڕاز و گله ییی چاوی یه كدی ده بینین
داوای خۆشمان له  ئاگر ده كه ینداوای خۆشمان له  ئاگر ده كه ین
له  ڕووداوی فین و نه فینه وه له  ڕووداوی فین و نه فینه وه 

ھیچم له  بیر نه ماوه ھیچم له  بیر نه ماوه 
ته نیا ونه یه ك نه بتته نیا ونه یه ك نه بت

به  مندای له  په ڕۆی سه رماست كشابوومبه  مندای له  په ڕۆی سه رماست كشابووم
بای په پووله یه ك بووبای په پووله یه ك بوو

كۆمه ك كار و به رخ له  سبه ریداكۆمه ك كار و به رخ له  سبه ریدا
بیر له وه  ده كه نه وه  مژووی جه نگبیر له وه  ده كه نه وه  مژووی جه نگ

له سه ر په ڕۆی ماست بخوننه وه له سه ر په ڕۆی ماست بخوننه وه 
مژووی جه نگ بۆشاییی پ ناكاته وه مژووی جه نگ بۆشاییی پ ناكاته وه 
نزایه ك بۆ ئازاره كانی ڕوخساری زه وینزایه ك بۆ ئازاره كانی ڕوخساری زه وی



سی ساڵ شیعر٢٦٦ سباح رەنجدەر

١١٤١١٤
له  زستانكی ته ڕ و تووشداله  زستانكی ته ڕ و تووشدا

شه پۆلكی ئاو كتبخانه ی كۆنی شاری بردشه پۆلكی ئاو كتبخانه ی كۆنی شاری برد
كوڕه  بچووكه كه ی من سه رپه رشتیی ده كردكوڕه  بچووكه كه ی من سه رپه رشتیی ده كرد

كه  شه و دادت ئاو خانم و جوامر ده رده كه وتكه  شه و دادت ئاو خانم و جوامر ده رده كه وت
كوڕه كه م سواری كه شتییه ك ده بتكوڕه كه م سواری كه شتییه ك ده بت

ر ئاوكه وتووه كان داده نبه  ژخا ڵ أ له سه ر پیتی كتر ئاوكه وتووه كان داده نبه  ژخا ڵ أ له سه ر پیتی كت
ھیچ نیشانه یه ك به  ناوچه وانی كتبخانه كه وه  نه بووھیچ نیشانه یه ك به  ناوچه وانی كتبخانه كه وه  نه بوو
ئه م ڕووداوه  خه ون نییه  و له  باخچه ی لكدانه وه دائه م ڕووداوه  خه ون نییه  و له  باخچه ی لكدانه وه دا

ده چته  قۆزاخه ی خه ونه وه ده چته  قۆزاخه ی خه ونه وه 
به م كلیله  ئاتوونییه كه یمان دۆزییه وه به م كلیله  ئاتوونییه كه یمان دۆزییه وه 

نائومدی كردیننائومدی كردین
بانده  له  نیشتنه وه  ئازاری كۆ ده كاته وه بانده  له  نیشتنه وه  ئازاری كۆ ده كاته وه 

له  فینیدا ده یشارته وه له  فینیدا ده یشارته وه 
ئه ی ئه فسوونی كلیل دۆزینه وه ئه ی ئه فسوونی كلیل دۆزینه وه 

ترسك له سه ر لوی به باری زه وی نیشتووه ترسك له سه ر لوی به باری زه وی نیشتووه 



سی ساڵ شیعر٢٦٧ سباح رەنجدەر

١١٥١١٥
تكایه  ئه م گوه  له  ناو گوداندا بگوازه ره وه تكایه  ئه م گوه  له  ناو گوداندا بگوازه ره وه 

كاتك به یانیكاتك به یانی
پووی خه واووی ڕاده وه شن و چاوی ده كاته وه پووی خه واووی ڕاده وه شن و چاوی ده كاته وه 

به ناچاری ده بت به ناچاری ده بت 
به خه وتووی ژووره كه  بت ڕۆژباشبه خه وتووی ژووره كه  بت ڕۆژباش

پی بكه ره وه  و به ختی بده رێپی بكه ره وه  و به ختی بده رێ
بچته وه  مایبچته وه  مای

گه رموگوڕی و خۆشی ڕۆچته  دیه وه گه رموگوڕی و خۆشی ڕۆچته  دیه وه 
ته زووی ساردیته زووی ساردی

جه سته ی به رده دا و پوه ندیی له گه ڵ مردن ده پچنتجه سته ی به رده دا و پوه ندیی له گه ڵ مردن ده پچنت
باخچه  ب ھیوای ناكاتباخچه  ب ھیوای ناكات

ده م و ئه وینك ده یدون ئه وپه ڕی ژیانه ده م و ئه وینك ده یدون ئه وپه ڕی ژیانه 
دوو چاو له  گوداندا ماونه ته وه دوو چاو له  گوداندا ماونه ته وه 

له  یادگاری ب ئومدبوونه  و ته ماشایله  یادگاری ب ئومدبوونه  و ته ماشای
بانده ی ھه فیو ده كه نبانده ی ھه فیو ده كه ن



سی ساڵ شیعر٢٦٨ سباح رەنجدەر

١١٦١١٦
بانده بانده 
ئاژه ڵئاژه ڵ

خشۆكخشۆك
دوور له  شاردوور له  شار

چاوه كانیان زۆر غه مگیننچاوه كانیان زۆر غه مگینن
ئه ڤیندار و ڕبواری ھه موو ڕگائه ڤیندار و ڕبواری ھه موو ڕگا

ھه وراز و  لژ و ھه وراز و  لژ و 
ته خته كان ته خته كان 

كه  دنه وه  ناوشاركه  دنه وه  ناوشار
ڕگا سه رگه ردان نییه ڕگا سه رگه ردان نییه 

ھه میشه  بداره  و چاوه كانی داناخاتھه میشه  بداره  و چاوه كانی داناخات
بۆنی بای پاراوی ناو كگه ی گوه به ڕۆژه بۆنی بای پاراوی ناو كگه ی گوه به ڕۆژه 

ڕاده سپرت بتڕاده سپرت بت
خاوه نداری ئه و دنه  بكات كه  خرا ل ده ده نخاوه نداری ئه و دنه  بكات كه  خرا ل ده ده ن

ڕگا له  قووییی ئاسمانیشه وه  دتڕگا له  قووییی ئاسمانیشه وه  دت
پیت له  زاریه وه  ده ڕژت و خۆ لك ده ده نپیت له  زاریه وه  ده ڕژت و خۆ لك ده ده ن

چاوه  زۆر غه مگینه كان به خربنچاوه  زۆر غه مگینه كان به خربن
به  په نجه تان كونك له  گوی زه مین بكه نبه  په نجه تان كونك له  گوی زه مین بكه ن

دانی دڵ ببیستترپه ی لدانی دڵ ببیستترپه ی ل
له  كاتی بیستنیدا ناوت ده ھنم ئه ی زه مینله  كاتی بیستنیدا ناوت ده ھنم ئه ی زه مین

مانگ له  ناخی مندامانگ له  ناخی مندا
دێ و ده گاته  ج بۆ دیدارت ھهدێ و ده گاته  ج بۆ دیدارت ھه



سی ساڵ شیعر٢٦٩ سباح رەنجدەر

١١٧١١٧
ئه رێ ڕوخساری زه وی بۆ چورچ و لۆچی ت ناكه وتئه رێ ڕوخساری زه وی بۆ چورچ و لۆچی ت ناكه وت

ڕوخساری مرۆڤیش له  دڵ له  ددانكداڕوخساری مرۆڤیش له  دڵ له  ددانكدا
جوانی به رده بته وه  ناو ھه ویركی ترشاوجوانی به رده بته وه  ناو ھه ویركی ترشاو

ناشتوانت به سه ریدا بنووشتته وه ناشتوانت به سه ریدا بنووشتته وه 
مه كینه ی قه راغ شه قاممه كینه ی قه راغ شه قام

بزماری پوی ده رده كشتبزماری پوی ده رده كشت
نكی نامئه وكات ڕۆیشتن ھیچ تامنكی نامئه وكات ڕۆیشتن ھیچ تام

له سه ر كورسییه كی چه رمینی قاوه یی داده نیشتله سه ر كورسییه كی چه رمینی قاوه یی داده نیشت
له  تاسه كانی حاییه له  تاسه كانی حاییه 

بۆنی نه شونمای كگه ی بۆ دتبۆنی نه شونمای كگه ی بۆ دت
سه رڕژه  له  به ھره ی بوون و گه یشتن به سرووش و ژیانسه رڕژه  له  به ھره ی بوون و گه یشتن به سرووش و ژیان



سی ساڵ شیعر٢٧٠ سباح رەنجدەر

١١٨١١٨
  

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ   بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ   
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ   بۆ      بۆ      بۆ      بۆ   

بۆ      بۆ      بۆ بۆ      بۆ      بۆ 
بۆ      بۆ بۆ      بۆ 

بۆبۆ
بۆ      بۆ بۆ      بۆ 

بۆ      بۆ      بۆ بۆ      بۆ      بۆ 
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ بۆ      بۆ      بۆ      بۆ 

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ  بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ  
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ  بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ  

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ

ئه ستره  ئه گه ر به ڕۆژ به ئاسمانه وه  بوایه ئه ستره  ئه گه ر به ڕۆژ به ئاسمانه وه  بوایه 
خۆر گه رمی ده كرده وه خۆر گه رمی ده كرده وه 



سی ساڵ شیعر٢٧١ سباح رەنجدەر

١١٩١١٩
بۆبۆ

بۆ      بۆ بۆ      بۆ 
بۆ      بۆ      بۆ بۆ      بۆ      بۆ 

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ بۆ      بۆ      بۆ      بۆ 
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ  بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ  

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ  بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ  
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆبۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      

بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ   بۆ      بۆ      بۆ      بۆ      بۆ   
بۆ      بۆ      بۆ      بۆ   بۆ      بۆ      بۆ      بۆ   

بۆ      بۆ      بۆ بۆ      بۆ      بۆ 
بۆ      بۆ بۆ      بۆ 

بۆبۆ

خۆر ئه گه ر به شه و به  ئاسمانه وه  بوایه خۆر ئه گه ر به شه و به  ئاسمانه وه  بوایه 
مانگ دنه واییی ده كردمانگ دنه واییی ده كرد



سی ساڵ شیعر٢٧٢ سباح رەنجدەر

١٢٠١٢٠
بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆبۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ

بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ 
بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆبۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ

بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ 
بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ 

بۆ  بۆ  بۆ بۆ  بۆ  بۆ 
بۆبۆ

زه وی له  ھیچ شتك ببه ش نییه زه وی له  ھیچ شتك ببه ش نییه 
به ھاركی خونگه رم ھز و ئاوازیه تیبه ھاركی خونگه رم ھز و ئاوازیه تی

خه میش له  ددا ناھته وه خه میش له  ددا ناھته وه 
بۆ به خرھاتنی خوداوه ندی ھه قیقه تبۆ به خرھاتنی خوداوه ندی ھه قیقه ت

ده مودوو شیرینه  و له  باوه شیداده مودوو شیرینه  و له  باوه شیدا
ئه نگوستیله ی مراز ده دۆزرته وه ئه نگوستیله ی مراز ده دۆزرته وه 

ھه موو خه ك له سه ر یه ك ڕگا یه كتری ده بیننھه موو خه ك له سه ر یه ك ڕگا یه كتری ده بینن



سی ساڵ شیعر٢٧٣ سباح رەنجدەر

١٢١١٢١
بۆبۆ

بۆ  بۆ  بۆبۆ  بۆ  بۆ
بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆبۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ

بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆبۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ
بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆبۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ

بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆبۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ
بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆبۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ  بۆ

یه كه م جاره  دمه  ئه و شاره وه یه كه م جاره  دمه  ئه و شاره وه 
په رژین و په رژین و 

ڕه ز و ڕه ز و 
باخی باخی 

تۆمار ده كه متۆمار ده كه م
سه ری ماندووم له سه ر ده رگای گه وره ی داده نمسه ری ماندووم له سه ر ده رگای گه وره ی داده نم
ئاواته  خوازم كتوپ خه وك بت و ھه نه ستمه وه ئاواته  خوازم كتوپ خه وك بت و ھه نه ستمه وه 

فریشته  جوامری به ھه شته فریشته  جوامری به ھه شته 
بانده  به  ھه زار با ڵ به ره و ئه و شونه  دنبانده  به  ھه زار با ڵ به ره و ئه و شونه  دن
ده نگكی خودایی له  گه روویانه وه  ده ردتده نگكی خودایی له  گه روویانه وه  ده ردت

ھه نگوین له  گۆزه دا ده ڕژێھه نگوین له  گۆزه دا ده ڕژێ



سی ساڵ شیعر٢٧٤ سباح رەنجدەر

١٢٢١٢٢
خونچه یه ك له  حه سره ت مۆسیقاداخونچه یه ك له  حه سره ت مۆسیقادا
ده می نه كرده وه  و ب ئومد بووده می نه كرده وه  و ب ئومد بوو

ده نگی جۆگه له  ھاتده نگی جۆگه له  ھات
به دوای ده نگی خودا شۆڕ بووه وه  ناو زه ویبه دوای ده نگی خودا شۆڕ بووه وه  ناو زه وی

من له  ناو ئه و كوه  به فره دا ده منمه وه من له  ناو ئه و كوه  به فره دا ده منمه وه 
كه  به سه ر لكی دره ختكه وه  ماوه ته وه كه  به سه ر لكی دره ختكه وه  ماوه ته وه 

چاودریی ئه وه  ده كه مچاودریی ئه وه  ده كه م
ك له سه ر زه مینك له سه ر زه مین

كۆچ ده كات و كش ده منته وه كۆچ ده كات و كش ده منته وه 
بانده ی ناو قه فه س وریا بوونه وه بانده ی ناو قه فه س وریا بوونه وه 

دوو پیاوی كه ته ی بولبولی چل ئاواز له سه ر شاندوو پیاوی كه ته ی بولبولی چل ئاواز له سه ر شان
له  گوی گادا گه شت ده كه ن له  گوی گادا گه شت ده كه ن 

یاداشتیشیان نابته  دخۆشی بینینی بارانیاداشتیشیان نابته  دخۆشی بینینی باران



سی ساڵ شیعر٢٧٥ سباح رەنجدەر

١٢٣١٢٣
دی زه مین به  بده نگی دی زه مین به  بده نگی 

ل ده دات و خه یا ڵ به رجه سته  ده كاتل ده دات و خه یا ڵ به رجه سته  ده كات
به ب باران چی به سه ر ئمه دا دتبه ب باران چی به سه ر ئمه دا دت

باران ئه و ژنه  دنه رمه یه باران ئه و ژنه  دنه رمه یه 
گی به فه ڕی سۆبه گی به فه ڕی سۆبه 

خۆش ده كات و حیكمه تی خودایی ده خاته  گۆزه وه خۆش ده كات و حیكمه تی خودایی ده خاته  گۆزه وه 
له  نزیك ئه و كانی و ئاوه وه له  نزیك ئه و كانی و ئاوه وه 

نكه وه  ده ھداركونكه ره یه ك ته قه  ته ق له  دره ختنكه وه  ده ھداركونكه ره یه ك ته قه  ته ق له  دره خت
زه وییه وانیش له  نوان ته قه  و ته قه یه كدازه وییه وانیش له  نوان ته قه  و ته قه یه كدا

بیر له  سوانی بنی پی ئه سپ و كیسه ڵ ده كاته وه بیر له  سوانی بنی پی ئه سپ و كیسه ڵ ده كاته وه 
مار خۆزگه  ده خوازت ھه زار و یه ك پی ھه بوایه مار خۆزگه  ده خوازت ھه زار و یه ك پی ھه بوایه 

خۆشۆتر ده بووخۆشۆتر ده بوو
دی زه وی منداكی تروپه دی زه وی منداكی تروپه 

ده یه وێ یاریمان له گه دا بكات ده یه وێ یاریمان له گه دا بكات 
ب دڵ له  ددان دته  ده رێب دڵ له  ددان دته  ده رێ

شونی یاری ھه وره تریشخه ی به رناكه وتشونی یاری ھه وره تریشخه ی به رناكه وت



سی ساڵ شیعر٢٧٦ سباح رەنجدەر

١٢٤١٢٤
ئارد زه نگی لدا ئارد زه نگی لدا 
ماری دووكه به ماری دووكه به 

خه ریكی قه ه شكردنی به رده ئاشه خه ریكی قه ه شكردنی به رده ئاشه 
ھه موو ڕازه كانی ژیانھه موو ڕازه كانی ژیان

له  ڕوومه تی سوور و سپیی به رده ئاش ئاشكرا ده بنله  ڕوومه تی سوور و سپیی به رده ئاش ئاشكرا ده بن
نانی خوداوه ندان ده برژێنانی خوداوه ندان ده برژێ

بوونه وه ره  نه مره كان به و ڕگایه دا ت ده په ڕنبوونه وه ره  نه مره كان به و ڕگایه دا ت ده په ڕن



سی ساڵ شیعر٢٧٧ سباح رەنجدەر

١٢٥١٢٥
مانگ دره نگ گه یشته  سه ر زه ویمانگ دره نگ گه یشته  سه ر زه وی

خودان و شه كر له سه ر خواننخودان و شه كر له سه ر خوانن
خوانیش به  ونه ی كۆمه ك داری به  به ر چندراوه خوانیش به  ونه ی كۆمه ك داری به  به ر چندراوه 

مای له  به  دوورمای له  به  دوور
له  ناو یه كتردا ده ژینله  ناو یه كتردا ده ژین

ده ستی گه وره  و ده ستی بچووكده ستی گه وره  و ده ستی بچووك
پاتری كاتژمری ده گۆڕنپاتری كاتژمری ده گۆڕن

چی تر خۆر وزه ی ڕووه ك نییه چی تر خۆر وزه ی ڕووه ك نییه 



سی ساڵ شیعر٢٧٨ سباح رەنجدەر

١٢٦١٢٦
بیركردنه وه  له  په رییه  یه ك ته مه نه كانی به ھه شتبیركردنه وه  له  په رییه  یه ك ته مه نه كانی به ھه شت

خه و و خۆراكی ل ستاندوومخه و و خۆراكی ل ستاندووم
جیھان و ڕووداوك جیھان و ڕووداوك 

ڕووبارك به  به ر باخچه ی گشتیی شار ڕووبارك به  به ر باخچه ی گشتیی شار 
نده په ڕێ و ده نا تنده په ڕێ و ده نا ت

دی ڕووه كه كانی قه راغ ئاو به ھزه دی ڕووه كه كانی قه راغ ئاو به ھزه 
مه له وان خانه كانی له شی ڕووه كمه له وان خانه كانی له شی ڕووه ك

ده گوازته وه  ناو له شی ماسیده گوازته وه  ناو له شی ماسی
ژیان ب ویست و نه ویست نییه ژیان ب ویست و نه ویست نییه 



سی ساڵ شیعر٢٧٩ سباح رەنجدەر

١٢٧١٢٧
گیا ڕسكاوی وه فایه گیا ڕسكاوی وه فایه 

سو له  ده وه  وه رده گرته وه  سو له  ده وه  وه رده گرته وه  
ڕگا ده دا به سه ریدا بۆینڕگا ده دا به سه ریدا بۆین

ی زه وییه وه  ڕژابت له  دك بڕه نگه  ئه مه  ئه فسوونی زه وییه وه  ڕژابت له  دك بڕه نگه  ئه مه  ئه فسوون
زه وی وه ك ڕز و شكۆ ده قیقه یه ك بۆ مانگی له  چوارده زه وی وه ك ڕز و شكۆ ده قیقه یه ك بۆ مانگی له  چوارده 

ڕاست ڕاده وه ستتڕاست ڕاده وه ستت
حه كایه تخوان له سه ر گردكی به  كانی و ئاو دانیشتووه حه كایه تخوان له سه ر گردكی به  كانی و ئاو دانیشتووه 

بۆ وه فای بۆ وه فای 
گیا و گیا و 

زه وی و زه وی و 
مانگمانگ

نز و شكۆمه ندی ڕاده وه شسه ری ڕنز و شكۆمه ندی ڕاده وه شسه ری ڕ
ئه و ھه بوو نه بووه ی له  ناو چادا له  بیرمان كردئه و ھه بوو نه بووه ی له  ناو چادا له  بیرمان كرد

حه كایه تی گوناحكار و بانده  كوشتن نییه حه كایه تی گوناحكار و بانده  كوشتن نییه 



سی ساڵ شیعر٢٨٠ سباح رەنجدەر

١٢٨١٢٨
خودا زه ویی ئافراندخودا زه ویی ئافراند

ده نگی دا به  سروشت و گیانله به رده نگی دا به  سروشت و گیانله به ر
دوای ئافراندنی زه ویدوای ئافراندنی زه وی
دی خراتر لی دادی خراتر لی دا

قوو ڵ له  مرۆڤ ورد بووه وه قوو ڵ له  مرۆڤ ورد بووه وه 
له  نوان ئافراندن و ده نگداله  نوان ئافراندن و ده نگدا

زوو ده یمرن و به سه ر بریندا ده یپه ڕنته وه زوو ده یمرن و به سه ر بریندا ده یپه ڕنته وه 
نپاشان له  سزا و ناز و به خششی خۆیدا ده یژنپاشان له  سزا و ناز و به خششی خۆیدا ده یژ

ئه ی خودا له گه ڵ ئاوی كانی به راوردم بكه ئه ی خودا له گه ڵ ئاوی كانی به راوردم بكه 
پش ئه وه ی بگاته  ده ریاپش ئه وه ی بگاته  ده ریا

چرای مائاواییم ھه كردووه چرای مائاواییم ھه كردووه 
ده  به ڕم بكه ده  به ڕم بكه 

حه وشه  و بانی مام حه وشه  و بانی مام 
سبه ر و ھه تاوه سبه ر و ھه تاوه 



سی ساڵ شیعر٢٨١ سباح رەنجدەر

١٢٩١٢٩
به دكی پ و ئاسووده وه به دكی پ و ئاسووده وه 

به ناو تاریكاییی كو تپه ڕیبه ناو تاریكاییی كو تپه ڕی
كو به رگریكه ر و ھرشبه ره كو به رگریكه ر و ھرشبه ره 

جیھانیش لوی وشكه جیھانیش لوی وشكه 
گوی سووك و مه ست به  له رینه وه ی ئاوازگوی سووك و مه ست به  له رینه وه ی ئاواز

له  خه و ھه ستله  خه و ھه ست
به  ئاره زوویه كی زۆره وه  ده ست بۆ كه مانچه  ده باتبه  ئاره زوویه كی زۆره وه  ده ست بۆ كه مانچه  ده بات

له  ھۆی تاجداری گۆرانی و مۆسیقاداله  ھۆی تاجداری گۆرانی و مۆسیقادا
سه رم به  سینگی دره ختكه وه  كردووه سه رم به  سینگی دره ختكه وه  كردووه 

تا خۆم حه ز ده كه م له  خه و ھه ممه ستنه تا خۆم حه ز ده كه م له  خه و ھه ممه ستنه 
ئه ی كازیوه ی ناو باخچه  فراوانه كانئه ی كازیوه ی ناو باخچه  فراوانه كان

منداك له  دره خته كه وه  نزیك ده بته وه منداك له  دره خته كه وه  نزیك ده بته وه 
په پووله ی به سه ر شانه وه یه په پووله ی به سه ر شانه وه یه 

له  ڕه نگاوڕه نگی په پووله  بزاره  و ترسك ماندووی كردووه له  ڕه نگاوڕه نگی په پووله  بزاره  و ترسك ماندووی كردووه 
نازانت په پووله  به سه رشانی ده منته وه نازانت په پووله  به سه رشانی ده منته وه 

یان به ھۆی شانییه وه  ده چنه  ناو لك و پۆپی دره خته كه وه یان به ھۆی شانییه وه  ده چنه  ناو لك و پۆپی دره خته كه وه 
ئه وكات ده بت یارییه كه  ده ست پ بكاته وه ئه وكات ده بت یارییه كه  ده ست پ بكاته وه 

خه میش له  كۆتاییی گه ردوون بخواتخه میش له  كۆتاییی گه ردوون بخوات



سی ساڵ شیعر٢٨٢ سباح رەنجدەر

١٣٠١٣٠
ئه ی وریایی دم مانگئه ی وریایی دم مانگ
تا ده گه م به  دیداری تا ده گه م به  دیداری 

بانده ی ئاو له  باڵ چۆڕاو ھاوڕم به بانده ی ئاو له  باڵ چۆڕاو ھاوڕم به 
بانده ی ئاو له  با ڵ چۆڕاوبانده ی ئاو له  با ڵ چۆڕاو

خۆشبه ختی سروشته  و بوومه له رزه  ڕاده گرتخۆشبه ختی سروشته  و بوومه له رزه  ڕاده گرت
ده ست له سه ر دڵ و ناوچه وانم داده نمده ست له سه ر دڵ و ناوچه وانم داده نم

مه شخه ی ناوچه وانی به ھره به خشم پ ده گاتمه شخه ی ناوچه وانی به ھره به خشم پ ده گات
ئه ی وریاییی دڵ مه رگ ماری له  شه ڕه  و به توانایه ئه ی وریاییی دڵ مه رگ ماری له  شه ڕه  و به توانایه 



سی ساڵ شیعر٢٨٣ سباح رەنجدەر

١٣١١٣١
منداكی به سینگییه وه  گرتبوومنداكی به سینگییه وه  گرتبوو

پیه كانی له  ناو باخچه پیه كانی له  ناو باخچه 
ھه ده گرت و داده ناھه ده گرت و داده نا

كه  سبه ری ده كه وته  سه ر گوڵكه  سبه ری ده كه وته  سه ر گوڵ
گوڵ وه ك ڕه گی ڕابكشرته  ناو شاره  مرووله گوڵ وه ك ڕه گی ڕابكشرته  ناو شاره  مرووله 

ھه ی دادی بووھه ی دادی بوو
ده ب له  ناو باخچه  نیشته ج كده ب له  ناو باخچه  نیشته ج ك
ئه گه ر له  مه رگی ده ستفرۆشكدا ئه گه ر له  مه رگی ده ستفرۆشكدا 

ھه زار و یه ك ئاوازی پ نه بتھه زار و یه ك ئاوازی پ نه بت
بۆ الوانه وه  و داگرتنبۆ الوانه وه  و داگرتن

پیاوی بزراوپیاوی بزراو
به  مندای گه زه ی له  مه مكی دایكی داوه به  مندای گه زه ی له  مه مكی دایكی داوه 



سی ساڵ شیعر٢٨٤ سباح رەنجدەر

١٣٢١٣٢
زه وی دوای دروستبوونیزه وی دوای دروستبوونی

له  كه سی نه پرسیله  كه سی نه پرسی
ڕابه ر و به ڕوه به رم كیه ڕابه ر و به ڕوه به رم كیه 

گیانی زه ویگیانی زه وی
به زه ینكی پاراوه وه  ھه ده بژرتبه زه ینكی پاراوه وه  ھه ده بژرت

ك بته  ناو چاویك بته  ناو چاوی
گلنه ی خۆی نیشان بداتگلنه ی خۆی نیشان بدات
له  ناو بلووری چرای دانتله  ناو بلووری چرای دانت



سی ساڵ شیعر٢٨٥ سباح رەنجدەر

١٣٣١٣٣
قه ت له  به رزایییه وه  ته ماشای خواره وه م نه كردووه قه ت له  به رزایییه وه  ته ماشای خواره وه م نه كردووه 

له  خواره وه  وه ك ڕه نجی دڵله  خواره وه  وه ك ڕه نجی دڵ
له  به رزاییم ڕوانیوه له  به رزاییم ڕوانیوه 

ھه ردوو ده ستم بۆ دروستبوون و ڕاگرتنیھه ردوو ده ستم بۆ دروستبوون و ڕاگرتنی
دوو قۆزاخه  به رز كردووه ته وه دوو قۆزاخه  به رز كردووه ته وه 

قۆزاخه  قۆزاخه  
دز و دز و 

جامبازی قوڕگ نووساو و جامبازی قوڕگ نووساو و 
چسی تدا نییه چسی تدا نییه 

ئه ی قۆزاخه ئه ی قۆزاخه 
خونی له شی مردووخونی له شی مردوو

خورپه ی ته ماشاكردن و ڕازی ژیان نازانتخورپه ی ته ماشاكردن و ڕازی ژیان نازانت



سی ساڵ شیعر٢٨٦ سباح رەنجدەر

١٣٤١٣٤
كگه ی گوه به ڕۆژه كگه ی گوه به ڕۆژه 

له  ڕوخساری ئاگراویتداله  ڕوخساری ئاگراویتدا
تریفه  ستایشی سه رچاوه ی ده كاتتریفه  ستایشی سه رچاوه ی ده كات

نازی جیوه  جیوی به چكه  په ڕه سلكه نازی جیوه  جیوی به چكه  په ڕه سلكه 
بۆ تۆ ئه ی سه رچاوه بۆ تۆ ئه ی سه رچاوه 

ڕۆژ گوه به ڕۆژه  میھره بانه ڕۆژ گوه به ڕۆژه  میھره بانه 
شه ویش مانگشه ویش مانگ

به دره وشاوه یی ھاتبه دره وشاوه یی ھات
بۆ بوون به جوانی له دایك بووه  مانگبۆ بوون به جوانی له دایك بووه  مانگ

له  شونك ده سووڕته وه له  شونك ده سووڕته وه 
خه كه كه ی سوی یه كتری بخۆنخه كه كه ی سوی یه كتری بخۆن



سی ساڵ شیعر٢٨٧ سباح رەنجدەر

١٣٥١٣٥
مرۆڤ تیشكی په رت و بوی خودایه مرۆڤ تیشكی په رت و بوی خودایه 

توكی ھه نار به ده وری خۆیدا فێ ده داتوكی ھه نار به ده وری خۆیدا فێ ده دا
سه رزه مین به ده ستی نامه ردانه وه سه رزه مین به ده ستی نامه ردانه وه 

چ زوو ب ڕه نگ بووچ زوو ب ڕه نگ بوو
دره ختی به روبووم و سبه ردره ختی به روبووم و سبه ر
چ زوو به ده ستی نامه ردانه وه چ زوو به ده ستی نامه ردانه وه 

ڕه گی له قاڕه گی له قا
شونكی زۆری خۆشكراوه  به تاه شونكی زۆری خۆشكراوه  به تاه 

سوارچاكی ھه تاو و دروودی تدا بجووته وه سوارچاكی ھه تاو و دروودی تدا بجووته وه 
به ھره  و ھزبه ھره  و ھز
ڕه نگ و ڕه گڕه نگ و ڕه گ

بده نه وه  باغی ڕووی مرۆڤبده نه وه  باغی ڕووی مرۆڤ
به دی پ بدره وشته وه به دی پ بدره وشته وه 

دی پ وه ك شاری له  ڕووبار نزیك وایه دی پ وه ك شاری له  ڕووبار نزیك وایه 
كاتیش دوا بكه وێكاتیش دوا بكه وێ
له  نامۆیی ناپرستله  نامۆیی ناپرست

ڕكابه رایه تیشی له گه ڵ كه سدا نییه ڕكابه رایه تیشی له گه ڵ كه سدا نییه 
ھاواركه  له  سینگی به رخكه وه  ھاتووه ته  ده رێھاواركه  له  سینگی به رخكه وه  ھاتووه ته  ده رێ



سی ساڵ شیعر٢٨٨ سباح رەنجدەر

١٣٦١٣٦
كات دی شین و مۆر بووه كات دی شین و مۆر بووه 

ڕابردوو بنووڕابردوو بنوو
داھاتوو تۆشداھاتوو تۆش

تا ئستا به تیژی ڕه ت ده بتتا ئستا به تیژی ڕه ت ده بت
به رانبه رتانبه رانبه رتان

له سه ر بای په یكه رك ده وه ستمله سه ر بای په یكه رك ده وه ستم
تیرك ده وه شنمتیرك ده وه شنم

ھه رسكیان ده ستیان ڕاگرتووه ھه رسكیان ده ستیان ڕاگرتووه 
بۆ نزا نابۆ نزا نا

بۆ ئه وه ی ئمه  شته كانی خۆمانی له سه ر ھه گرینبۆ ئه وه ی ئمه  شته كانی خۆمانی له سه ر ھه گرین
به دڵ شته كانی خۆمان ھه گرینبه دڵ شته كانی خۆمان ھه گرین

مانگ وه ك پشت و په نا له گه ماندامانگ وه ك پشت و په نا له گه ماندا
ده وه ستت و گه ش ده سووتتده وه ستت و گه ش ده سووتت

ھه موو فرتوفه كانی كات ئاشكرا ده بن ھه موو فرتوفه كانی كات ئاشكرا ده بن 
بازیش نه وی ده بته وه بازیش نه وی ده بته وه 

دت له سه ر په یكه ری خۆی ده نیشته وه دت له سه ر په یكه ری خۆی ده نیشته وه 
له  شكۆی مردنی خۆی به ھره مه ند ده بتله  شكۆی مردنی خۆی به ھره مه ند ده بت



سی ساڵ شیعر٢٨٩ سباح رەنجدەر

١٣٧١٣٧
ھه وڵ ده ده م به روبووم و سبه ریھه وڵ ده ده م به روبووم و سبه ری

ئه و دره خته م بیر بكه وته وه ئه و دره خته م بیر بكه وته وه 
كه  له  باپیرانمه وه  به ج ماوه كه  له  باپیرانمه وه  به ج ماوه 

به  به ھره ی خه ونكه وه به  به ھره ی خه ونكه وه 
به یانییان له  خه و ھه ده ستمبه یانییان له  خه و ھه ده ستم
ده ست له سه ر دم داده نمده ست له سه ر دم داده نم

به خونی ئاگری مه ترسیدار ده كوژنمه وه به خونی ئاگری مه ترسیدار ده كوژنمه وه 
چاپه ست و سینیی پیانچاپه ست و سینیی پیان

له  ئاگری سۆبه  نزیك ده كه مه وه له  ئاگری سۆبه  نزیك ده كه مه وه 
په نجه ره  ده مه  بۆه یه تیپه نجه ره  ده مه  بۆه یه تی

بۆنی ژووره وه  و بۆنی باخچه ی بۆ تكه ڵ ناكرتبۆنی ژووره وه  و بۆنی باخچه ی بۆ تكه ڵ ناكرت
كاكه  گوزی سه ر خوان و گوزیكاكه  گوزی سه ر خوان و گوزی

به لكه وه ی ناو حه وشه  و بانبه لكه وه ی ناو حه وشه  و بان
له  به راورددا بۆیان ده ركه وت ژیان له  مه ترسیدایه له  به راورددا بۆیان ده ركه وت ژیان له  مه ترسیدایه 

له  داربوونه وه له  داربوونه وه 
باجی نه ویستن و بھووده ییی ژیان نییه باجی نه ویستن و بھووده ییی ژیان نییه 



سی ساڵ شیعر٢٩٠ سباح رەنجدەر

١٣٨١٣٨
جابولقا له سه ر قۆچی گای چاو سووره وه جابولقا له سه ر قۆچی گای چاو سووره وه 

ڕگای بۆ نه ھاتووه ڕگای بۆ نه ھاتووه 
له  شه رمكی گه رمداله  شه رمكی گه رمدا

له  ناو فنجانی جادووبازك دامه زراله  ناو فنجانی جادووبازك دامه زرا
بای باز ھدی ھدی به رزی كرده وه بای باز ھدی ھدی به رزی كرده وه 

تا زه مین بووه  چاو و ھه موومانی دیت و ناسی تا زه مین بووه  چاو و ھه موومانی دیت و ناسی 
گه رمی به گه رمی به 

پ و پ و 
ده ست و ده ست و 

باڵ به خشیباڵ به خشی
له سه ر پشتی گا ھاتمه  خواره وه له سه ر پشتی گا ھاتمه  خواره وه 

دم به  بای بازكه وه  به ستدم به  بای بازكه وه  به ست
براده ران ئه ی په ڕ و بامبراده ران ئه ی په ڕ و بام

دار چواله ی شه رم له  دڵ ده زانتدار چواله ی شه رم له  دڵ ده زانت
باران له  كاتی نمه  و ڕژنه یداباران له  كاتی نمه  و ڕژنه یدا

چۆنی بیر كردووه ته وه چۆنی بیر كردووه ته وه 



سی ساڵ شیعر٢٩١ سباح رەنجدەر

١٣٩١٣٩
سامانی سروشت چشتی خودایه سامانی سروشت چشتی خودایه 

بۆ بۆ 
ئاده میزاد و ئاده میزاد و 

ئاژه ڵ و ئاژه ڵ و 
په له وه ر و په له وه ر و 

زینده وه ری ل ناوه زینده وه ری ل ناوه 
ئه مۆ له  حه كایه تی شاركدائه مۆ له  حه كایه تی شاركدا

له  ونه ی گۆڕك ورد بوومه وه له  ونه ی گۆڕك ورد بوومه وه 
له  چ ده رگایه كه وه  بمه  ناوتله  چ ده رگایه كه وه  بمه  ناوت

كه  شون ھه مووی ده رگای تۆیه كه  شون ھه مووی ده رگای تۆیه 
ده رگا له گه مدا نه رمی نانونتده رگا له گه مدا نه رمی نانونت

له  سه ربانی مای باپیرانم نووستوومله  سه ربانی مای باپیرانم نووستووم
ئه ستره  و مانگئه ستره  و مانگ
كوڕ و كیژی مننكوڕ و كیژی منن

به  ئه سپسواری ده چنه به  ئه سپسواری ده چنه 
سه ردانی شاره  مرووله ی ناو مۆزه خانه  و شونه واری درینسه ردانی شاره  مرووله ی ناو مۆزه خانه  و شونه واری درین

په یامی چیتان پیه په یامی چیتان پیه 
چاوی ھه ۆی تووڕه  زوو كور ده بتچاوی ھه ۆی تووڕه  زوو كور ده بت

ئه وانه ی چوونئه وانه ی چوون
ده نگیان ھاته وه  و ڕه نگیان له گه ڵ بارانده نگیان ھاته وه  و ڕه نگیان له گه ڵ باران

چووه وه  ناو ھه موو شونكچووه وه  ناو ھه موو شونك
بای به گوڕ و گه رمی ھاوین تامی چشت ده گۆڕتبای به گوڕ و گه رمی ھاوین تامی چشت ده گۆڕت



سی ساڵ شیعر٢٩٢ سباح رەنجدەر

١٤٠١٤٠
له  ده ره وه ی په نجه ره وه له  ده ره وه ی په نجه ره وه 

گۆڕه پانكی پ به روبووم ده بینمگۆڕه پانكی پ به روبووم ده بینم
بیر له  ڕه نج و ژیان ده كاته وه بیر له  ڕه نج و ژیان ده كاته وه 
ڕووناكی له  ژووره كه مدا گه ڕاڕووناكی له  ژووره كه مدا گه ڕا

چاوی به چكه  پشیله  پشكووتچاوی به چكه  پشیله  پشكووت
به م ھلكه ی مریشكه كانی مای نه خواردبه م ھلكه ی مریشكه كانی مای نه خوارد

ده ستم له سه ر دمه ده ستم له سه ر دمه 
را ده ترووكرا خچاو خرا ده ترووكرا خچاو خ

وا خه ریكه  ڕووداوكی گرینگ ده بته  مژوووا خه ریكه  ڕووداوكی گرینگ ده بته  مژوو
په نجه ره  خه كه كه ی به ناو خۆیداپه نجه ره  خه كه كه ی به ناو خۆیدا
ت ده په ڕنت بچنه  ناو مژووت ده په ڕنت بچنه  ناو مژوو

به ھه شت یه ك دوو مه تر له  په نجه ره وه  دووره به ھه شت یه ك دوو مه تر له  په نجه ره وه  دووره 
ده نگی باران نزم دته  گوێده نگی باران نزم دته  گوێ

ده نگی به رز نیاز خراپه ده نگی به رز نیاز خراپه 
ئه و ناوه  ده باته  كه ناری چاره ڕه شییه وه ئه و ناوه  ده باته  كه ناری چاره ڕه شییه وه 

بكه وم كه س شونم ناگرته وه بكه وم كه س شونم ناگرته وه 
له  سبه ری دره ختی باویداله  سبه ری دره ختی باویدا

ئاره زووی خواردن و خواردنه وه  ناكه مئاره زووی خواردن و خواردنه وه  ناكه م
سبه ری دره ختی ئاسووده یی و دوعای یه كتر دۆزینه وه سبه ری دره ختی ئاسووده یی و دوعای یه كتر دۆزینه وه 

چاو و دتان ڕوون چاو و دتان ڕوون 
نانم گه رمه  و ئاوم ساردنانم گه رمه  و ئاوم سارد



سی ساڵ شیعر٢٩٣ سباح رەنجدەر

خاچی مه سیح و پاچی فه رھادخاچی مه سیح و پاچی فه رھاد
جوانترین كه لوپه لی گۆڕه پانی ئاگربازینجوانترین كه لوپه لی گۆڕه پانی ئاگربازین

ئه ی ئاگربازئه ی ئاگرباز
له  ده ره وه ی په نجه ره وه  گۆڕه پانكی پ به روبوومله  ده ره وه ی په نجه ره وه  گۆڕه پانكی پ به روبووم

به دنیایییه كی زۆره وه  بانگمان ده كات به دنیایییه كی زۆره وه  بانگمان ده كات 
ده نگتان گه رمه  و ڕووخۆشی بخوورنده نگتان گه رمه  و ڕووخۆشی بخوورن
وه رنه  ئاھه نگ و ژوان و ڕووه ك چاندنوه رنه  ئاھه نگ و ژوان و ڕووه ك چاندن

دوا مه كه وندوا مه كه ون
له باره ی مۆمی جه ژنی سه ری ساه وه  ده دوینله باره ی مۆمی جه ژنی سه ری ساه وه  ده دوین

ئاگری دیدار ده سووتتئاگری دیدار ده سووتت
گه رم گه رمه  وه ك لمی داخی بیابانگه رم گه رمه  وه ك لمی داخی بیابان



سی ساڵ شیعر٢٩٤ سباح رەنجدەر

١٤١١٤١
ئواره یه كی نه  سارده  نه  گه رمئواره یه كی نه  سارده  نه  گه رم

گلنه ی چاوم له  سپنه یداگلنه ی چاوم له  سپنه یدا
ئاوازی ھه تنی مانگئاوازی ھه تنی مانگ

له  سه ره تای ئواره وه  بۆ دوا به شی شه و ده په ڕنته وه له  سه ره تای ئواره وه  بۆ دوا به شی شه و ده په ڕنته وه 
ده نگ له  دوور و نزیكه وه  دتده نگ له  دوور و نزیكه وه  دت

ده ربینه كانی ده موچاوده ربینه كانی ده موچاو
شوازی دنشوازی دن

ته ماشایان كه یت وه ك گوی خومارته ماشایان كه یت وه ك گوی خومار
چاویان ده كه نه وه  و ساكارانه  ده دونچاویان ده كه نه وه  و ساكارانه  ده دون
حیكمه تی ساكاریی چییه  ئه ی دڵحیكمه تی ساكاریی چییه  ئه ی دڵ

دنیا ته نیا به خۆر ڕووناك نابته وه دنیا ته نیا به خۆر ڕووناك نابته وه 
دڵ وزه یه كی سه یری تدایه  بۆ ڕوونبوونه وه ی دڵ وزه یه كی سه یری تدایه  بۆ ڕوونبوونه وه ی 

ده نگی زه نگوه ی ملی به رخ و كرانه وه ی چاوی به چكه  كه روشكده نگی زه نگوه ی ملی به رخ و كرانه وه ی چاوی به چكه  كه روشك
ھه موو بوونه وه ره كانی خودا جواننھه موو بوونه وه ره كانی خودا جوانن
خوداش سبه ری له  زه ویدا نییه خوداش سبه ری له  زه ویدا نییه 

له  ناو دڵ و چاوی بوونه وه ره كاندا درژ ده بته وه  له  ناو دڵ و چاوی بوونه وه ره كاندا درژ ده بته وه  
ده بته  چه تری ڕوونده بته  چه تری ڕوون



سی ساڵ شیعر٢٩٥ سباح رەنجدەر

١٤٢١٤٢
بانده یه ك ھۆگر به  سینیی دانه وه  بژاركردنمان بووه بانده یه ك ھۆگر به  سینیی دانه وه  بژاركردنمان بووه 

دانه وه  بژاركراوه كان ده خواتدانه وه  بژاركراوه كان ده خوات
باڵ لك ده داباڵ لك ده دا

قاچی به رز و نزم له  زه وی داده نقاچی به رز و نزم له  زه وی داده ن
ده نووكی ڕووه و ئاسمان ده كاته وه ده نووكی ڕووه و ئاسمان ده كاته وه 

ناز به مالو ئه والدا ھه ده داناز به مالو ئه والدا ھه ده دا
ناشزانم چۆن بیر ده كاته وه ناشزانم چۆن بیر ده كاته وه 

چوومه  بن باه كانی و به گه رماییی خونی نووستمچوومه  بن باه كانی و به گه رماییی خونی نووستم
بیركردنه وه  له  چۆنیه تیی بیركردنه وه تبیركردنه وه  له  چۆنیه تیی بیركردنه وه ت

خه وی له  چاو سارد كردوومه ته وه خه وی له  چاو سارد كردوومه ته وه 
سینیی دانه وه  بژاركردنم ھنایه وه  ناو خزانسینیی دانه وه  بژاركردنم ھنایه وه  ناو خزان

بوا به وه  ده ھنم چرا له  ئه ستره  گه وره تره بوا به وه  ده ھنم چرا له  ئه ستره  گه وره تره 
ئه ماس بوای ھنائه ماس بوای ھنا

دوای مردن ھیچ دره وشانه وه یه ك نییه دوای مردن ھیچ دره وشانه وه یه ك نییه 
سینیی دانه وه  بژاركردنسینیی دانه وه  بژاركردن

لواری ئاونه یه  و یاده وه ریی ماندووه لواری ئاونه یه  و یاده وه ریی ماندووه 
به رده وامیش گلنه ی ده فتبه رده وامیش گلنه ی ده فت

ئاخاوتن له گه ڵ خاخاۆكه  فه رامۆشی چاوفینه ئاخاوتن له گه ڵ خاخاۆكه  فه رامۆشی چاوفینه 



سی ساڵ شیعر٢٩٦ سباح رەنجدەر

١٤٣١٤٣
له  ماوه یه كی كه مدا له  ماوه یه كی كه مدا 

ناتواندرت ژیان و مه رگ ببینیناتواندرت ژیان و مه رگ ببینی
دوجامه ش تابلۆیه دوجامه ش تابلۆیه 

له  ته نیشت ڕووباركی ب پچی وه كله  ته نیشت ڕووباركی ب پچی وه ك
شیری تازه  ھه ونكراو خه وتووشیری تازه  ھه ونكراو خه وتوو

بنه ماه یه ك له  سه یران و وه رگرتنی چژی ته واودانبنه ماه یه ك له  سه یران و وه رگرتنی چژی ته واودان
ماسی له  ئاودا خۆی نقوم كردماسی له  ئاودا خۆی نقوم كرد

له  له خۆباییبوونكی ب ئه ندازه داله  له خۆباییبوونكی ب ئه ندازه دا
كلكی ھه ده بی و ھی ده كشا و گازی ده گرتكلكی ھه ده بی و ھی ده كشا و گازی ده گرت

له  دووریی یه ك دوو مه تركیش له  دووریی یه ك دوو مه تركیش 
له سه ر ڕه ژوو گۆشتیان ده فرۆشراله سه ر ڕه ژوو گۆشتیان ده فرۆشرا
كفه كف و قرچه  قرچه ی برژانكفه كف و قرچه  قرچه ی برژان

ئاھی حه ز له  ژیانبوونه  ده دركندرنئاھی حه ز له  ژیانبوونه  ده دركندرن
به چاویلكه یه كی ھه تاوییه وه  له  كه نار وه ستاوه به چاویلكه یه كی ھه تاوییه وه  له  كه نار وه ستاوه 

ھه ر به و شوه  نه رمونیانه ھه ر به و شوه  نه رمونیانه 
ده بت قسه كانمان له گه ڵ ژیان و مردندا بكه ینده بت قسه كانمان له گه ڵ ژیان و مردندا بكه ین

بانده یه ك به  بای بای ڕژانده  ئه م ناوه وه بانده یه ك به  بای بای ڕژانده  ئه م ناوه وه 
 ئاھه كان به گۆرانی ده ئاھه كان به گۆرانی ده



سی ساڵ شیعر٢٩٧ سباح رەنجدەر

١٤٤١٤٤
له  مندای به ھیه كم كرد به دوو كه رته وه له  مندای به ھیه كم كرد به دوو كه رته وه 

كه رتكی به ھه شتكه رتكی به ھه شت
كه رتكی دۆزه خكه رتكی دۆزه خ

ھه تا ئستاش له  كه رتی به ھه شت ده خۆم و ته واو نه بووه ھه تا ئستاش له  كه رتی به ھه شت ده خۆم و ته واو نه بووه 
چاوم ڕۆشنتر بكه وه  ده چمه  ناو په ڕه كانی تاووسه وه چاوم ڕۆشنتر بكه وه  ده چمه  ناو په ڕه كانی تاووسه وه 

كه رتی دۆزه خ نایه ته  ناو ده سته وه كه رتی دۆزه خ نایه ته  ناو ده سته وه 
قه ل له  نزیكییه وه یه  و ده یه وت ده نووكی له  ناو ته ڕ بكاتقه ل له  نزیكییه وه یه  و ده یه وت ده نووكی له  ناو ته ڕ بكات

پاشان له سه ر قوفی گۆزه ی شه رابپاشان له سه ر قوفی گۆزه ی شه راب
پشوو بدات و خه یای به ده وروبه ردا بسووڕنتپشوو بدات و خه یای به ده وروبه ردا بسووڕنت

پیالن بۆ شواندنی په لكه زینه  دابنت و گیا بشكنته وه پیالن بۆ شواندنی په لكه زینه  دابنت و گیا بشكنته وه 
سبه ری قه ل خۆری نایه ته  ناوسبه ری قه ل خۆری نایه ته  ناو

په ری له  سبه ردا نینپه ری له  سبه ردا نین
ناوی نھنیی سه رپه رشتیاری به ھه شت په رییه ناوی نھنیی سه رپه رشتیاری به ھه شت په رییه 

ناوی نھنیی په ریش خۆره ناوی نھنیی په ریش خۆره 
ئه ی مندایی به ھیه كم به  ده سته وه یه ئه ی مندایی به ھیه كم به  ده سته وه یه 

چاوم داده خه م و ده یھاومه  ناو ڕووباركی بگه رده وه چاوم داده خه م و ده یھاومه  ناو ڕووباركی بگه رده وه 
ك به من ده چتك به من ده چت

بیگرته وه  بۆ تاھه تایه  له  كه رتی به ھه شت ده خواتبیگرته وه  بۆ تاھه تایه  له  كه رتی به ھه شت ده خوات
ئه ی شاعیری ناو په ڕه كانی تاووسئه ی شاعیری ناو په ڕه كانی تاووس

به ھه شت و مندای دوو الڕوومه تی ده موچاوكی خودایینبه ھه شت و مندای دوو الڕوومه تی ده موچاوكی خودایین



سی ساڵ شیعر٢٩٨ سباح رەنجدەر

١٤٥١٤٥
نازی چاو ھشووه  تریه كی پ و مه سته نازی چاو ھشووه  تریه كی پ و مه سته 

ڕژایه  ناو ئه و كووپه یه یڕژایه  ناو ئه و كووپه یه ی
له سه ر سپای له سه ر سپای 

مندای و مندای و 
گه نجی وگه نجی و

پیری وه ستاوه پیری وه ستاوه 
كزه ی جه رگ و به یاد ژیانكزه ی جه رگ و به یاد ژیان

بینینی له  نوان زه وی و ئاسمان ڕاگرتووه بینینی له  نوان زه وی و ئاسمان ڕاگرتووه 
بینین ھه ده چت و داده كه وتبینین ھه ده چت و داده كه وت

چۆكی ده دایه  سه ر زه وی و ده ستی خانه دانی ماچ كردچۆكی ده دایه  سه ر زه وی و ده ستی خانه دانی ماچ كرد
ھاواری كرد تكایه  دایك و باوكم مه كوژنھاواری كرد تكایه  دایك و باوكم مه كوژن

ئه و ھاواره یه  درژ بووه ته وه ئه و ھاواره یه  درژ بووه ته وه 
ئمه ش به ناویدا ت ده په ڕینئمه ش به ناویدا ت ده په ڕین

له رزینك له  گه روودا ماوه له رزینك له  گه روودا ماوه 



سی ساڵ شیعر٢٩٩ سباح رەنجدەر

١٤٦١٤٦
ئه و وشه  داستانییانه  چین له  باته وه  ده ڕژنئه و وشه  داستانییانه  چین له  باته وه  ده ڕژن

ئه ی بانده ی خرا فیوی ناو ئه فسانه  پاشایییه كانئه ی بانده ی خرا فیوی ناو ئه فسانه  پاشایییه كان
ئه ماس نابریسكته وه ئه ماس نابریسكته وه 

چ گلنه یه كه  له  ناو چاویدا ڕسكاوه چ گلنه یه كه  له  ناو چاویدا ڕسكاوه 
جاجاۆكه  ته ونی به ده وریدا چنیجاجاۆكه  ته ونی به ده وریدا چنی

پاشان به  سه رنجكی قووه وه  ته ماشای كرد و ڕۆیشتپاشان به  سه رنجكی قووه وه  ته ماشای كرد و ڕۆیشت
بانده  یاده وه رییه كی به ھزیبانده  یاده وه رییه كی به ھزی

له  چنینی موورووی شای پاشاژن ھه یه له  چنینی موورووی شای پاشاژن ھه یه 
موورووی شای پاشاژنیش ده زانتموورووی شای پاشاژنیش ده زانت

بانده  له به رچی ماندووه  و چ گلنه یه ك له  چاویدا ڕسكاوه بانده  له به رچی ماندووه  و چ گلنه یه ك له  چاویدا ڕسكاوه 



سی ساڵ شیعر٣٠٠ سباح رەنجدەر

١٤٧١٤٧
مه سیح له  سووڕانه وه ی به  ده وری زه ویدا خوقامه سیح له  سووڕانه وه ی به  ده وری زه ویدا خوقا

له  به ھره ی ناوچه وانی شاعیركی خوداییله  به ھره ی ناوچه وانی شاعیركی خودایی
سووڕی ژیانی ته واو كرد و خاكی حه زاده  وه ری گرتسووڕی ژیانی ته واو كرد و خاكی حه زاده  وه ری گرت

ھاته  ناو خونی زوان و فره  لبوورده یی بووھاته  ناو خونی زوان و فره  لبوورده یی بوو
یه كه م ژه م خواردنی له  خوانی مای مندا خواردیه كه م ژه م خواردنی له  خوانی مای مندا خوارد

لوی به زمان سییه وه  و ڕوخساری به  یادگاری دره وشایه وه لوی به زمان سییه وه  و ڕوخساری به  یادگاری دره وشایه وه 
خودانكی وه ك په ند و حیكمه ت كرده  دیاریمخودانكی وه ك په ند و حیكمه ت كرده  دیاریم

ده ستی له سه ر دم داناده ستی له سه ر دم دانا
دكی خۆڕسك و شیرپاكه دكی خۆڕسك و شیرپاكه 
تاسه  له  زه وی ده چنته وه تاسه  له  زه وی ده چنته وه 

له  شه قامه كان دوور بكه ره وه له  شه قامه كان دوور بكه ره وه 
به سه ر شۆسته دا بۆ و سو بكه  و دڵ بگه به سه ر شۆسته دا بۆ و سو بكه  و دڵ بگه 

ته مه نی جوامریت له  سووڕانه وه  به ده وری زه ویدا درژ ده بته وه ته مه نی جوامریت له  سووڕانه وه  به ده وری زه ویدا درژ ده بته وه 
له  پناو ئاسووده ییی گژوگیا بواداربه له  پناو ئاسووده ییی گژوگیا بواداربه 

ونه ی زۆردارشكنكی سروشتخواز له  ئه لبوومتونه ی زۆردارشكنكی سروشتخواز له  ئه لبوومت
و ھه موومان ده بین نده ھ چاو ھهو ھه موومان ده بین نده ھ چاو ھه
ھه تاوی نیوه ڕۆی به ھار ھه قیقه ت نییه ھه تاوی نیوه ڕۆی به ھار ھه قیقه ت نییه 

گۆرانی نا و نانووستگۆرانی نا و نانووست
له  ئاخاوتن له گه ڵ ته مدا زاووزێ ده كا و ده فته ری ژیانیله  ئاخاوتن له گه ڵ ته مدا زاووزێ ده كا و ده فته ری ژیانی

له سه ر دووگردی نوژدا له  بیرچووه له سه ر دووگردی نوژدا له  بیرچووه 
له  ئاوڕدانه وه یه كیدا چاوی ڕژاله  ئاوڕدانه وه یه كیدا چاوی ڕژا

ئستا له  ھه موو كاتك خراتر له  پرده كان ده په ڕته وه ئستا له  ھه موو كاتك خراتر له  پرده كان ده په ڕته وه 



سی ساڵ شیعر٣٠١ سباح رەنجدەر

١٤٨١٤٨
گه نجینه ی نادیار مژووی بۆ چاخی جوانی ده گه ڕته وه گه نجینه ی نادیار مژووی بۆ چاخی جوانی ده گه ڕته وه 

چاخی جوانیچاخی جوانی
واته  كه  گورگ زانی كون بۆ خۆی ل بداتواته  كه  گورگ زانی كون بۆ خۆی ل بدات

مه مكی بۆ بچووه كانی داگیرسنتمه مكی بۆ بچووه كانی داگیرسنت
مه مك به ڕاستی مه شخه ه مه مك به ڕاستی مه شخه ه 

چوارچوه ی ونه ی پیاوی ئه ده ب و جه نگ مه رجانه چوارچوه ی ونه ی پیاوی ئه ده ب و جه نگ مه رجانه 
چاوی له سه ر ھه موو شت ھه گرتچاوی له سه ر ھه موو شت ھه گرت

گیانی داماوی له  ناو چوارچوه ی مه رجانگیانی داماوی له  ناو چوارچوه ی مه رجان
سه رقای ئه وه یه سه رقای ئه وه یه 

چ ڕگایه ك مشتوما ڵ بكاتچ ڕگایه ك مشتوما ڵ بكات
گه نجینه ی نادیاری ل ھه گرته وه گه نجینه ی نادیاری ل ھه گرته وه 

ڕگاش دوژمنداری ده كاتڕگاش دوژمنداری ده كات
گه نجینه ی نادیار له  ناو خۆتدا جم بھه گه نجینه ی نادیار له  ناو خۆتدا جم بھه 

ده توانم بژیم و زه وی بۆ بۆنخۆشبوون ئاوڕشن بكه مده توانم بژیم و زه وی بۆ بۆنخۆشبوون ئاوڕشن بكه م



سی ساڵ شیعر٣٠٢ سباح رەنجدەر

١٤٩١٤٩
له  به رزاییی گونده كانه وه له  به رزاییی گونده كانه وه 

دارستانی گه وره  و به  ئاخاوتندارستانی گه وره  و به  ئاخاوتن
فریشته ی مفریشته ی م

موتوربه  و جۆگه یان پاك ده كاته وه موتوربه  و جۆگه یان پاك ده كاته وه 
چاو پ ده بت و ده ڕژته  سه رچاو پ ده بت و ده ڕژته  سه ر
كتبی په یامبه ره  ماندووه كانكتبی په یامبه ره  ماندووه كان

گوێ ھه خستنكی دوور و درژ و ھه ست ڕاگرتنگوێ ھه خستنكی دوور و درژ و ھه ست ڕاگرتن
دی پ له  ڕووناكیم تواندمیه وه دی پ له  ڕووناكیم تواندمیه وه 

دڵ پیرۆزباییی له  ھه موو ته ماشاكردنك ده كه مدڵ پیرۆزباییی له  ھه موو ته ماشاكردنك ده كه م
ده توانم ئه و شتانه  ببینم خودا بژاری كردوونده توانم ئه و شتانه  ببینم خودا بژاری كردوون

مانگ ھه ت و تریفه  ئاخی ھه كشامانگ ھه ت و تریفه  ئاخی ھه كشا
ڕوخساره كان تین و شه وقیان له چاوم دا و كور بوومڕوخساره كان تین و شه وقیان له چاوم دا و كور بووم

به ته نیا له گه ڵ دلۆڤانیی دڵ مامه وه به ته نیا له گه ڵ دلۆڤانیی دڵ مامه وه 
ته نیا له گه ڵ دڵ مانه وه ته نیا له گه ڵ دڵ مانه وه 

ھه یوانی مات پ ده كاتھه یوانی مات پ ده كات
له  بۆنی شكۆ و دنیاییی متفه ڕكله  بۆنی شكۆ و دنیاییی متفه ڕك



سی ساڵ شیعر٣٠٣ سباح رەنجدەر

١٥٠١٥٠
سه ره تا زه مین چاوكی گه وره ی ھه بووسه ره تا زه مین چاوكی گه وره ی ھه بوو

خۆشبه خته  كه سی نه بینی و كه سیش نابینتخۆشبه خته  كه سی نه بینی و كه سیش نابینت
تا له  ناو ھه ناوی خۆیه وه  نه بنتا له  ناو ھه ناوی خۆیه وه  نه بن

ئه رێ زه مین له  پای چیدا ده مانكوژتئه رێ زه مین له  پای چیدا ده مانكوژت
ئه و وه ستایه ی زۆربه ی خانووی گه ڕه كه كانی شاریئه و وه ستایه ی زۆربه ی خانووی گه ڕه كه كانی شاری

دروست كردووه دروست كردووه 
ڕاوه ستاوه  و چاوی به چاوی گا ڕاوه ستاوه  و چاوی به چاوی گا 

ده گت و بیر ده كاته وه ده گت و بیر ده كاته وه 
له  شه ژانكدا حیكمه تكی دركاندله  شه ژانكدا حیكمه تكی دركاند

جانه وه ران بده نگ بنجانه وه ران بده نگ بن
تارمایییه ك خه ریكه  ده بته  مرۆڤتارمایییه ك خه ریكه  ده بته  مرۆڤ

ئاره قه ی دڵ و گیانی دشكاوان ده سێئاره قه ی دڵ و گیانی دشكاوان ده سێ
نیشانه  ونبووه كان ده دۆزته وه  و ده ننیشانه  ونبووه كان ده دۆزته وه  و ده ن

گریان قه ت به  پكه نین نابت گریان قه ت به  پكه نین نابت 
وه ستا گره وی له  چاوی گا برده وه وه ستا گره وی له  چاوی گا برده وه 
گه ڕه ككی تری له  چاوی شه ودا گه ڕه ككی تری له  چاوی شه ودا 
له شوه ی دڵ به ڕووناكی ئافراندله شوه ی دڵ به ڕووناكی ئافراند

قه ده غه یه  تارمایی پی بنته  ناویقه ده غه یه  تارمایی پی بنته  ناوی
حه كایه تی دروستبوون ده گۆڕیحه كایه تی دروستبوون ده گۆڕی



سی ساڵ شیعر٣٠٤ سباح رەنجدەر

١٥١١٥١
تكۆشام بۆ ئه وه ی بیزانمتكۆشام بۆ ئه وه ی بیزانم

ب سوود بووب سوود بوو
ناچار پرسیمناچار پرسیم

ئه رێ ئه ی ڕه قیب كورد ماوه  یان نه ماوه ئه رێ ئه ی ڕه قیب كورد ماوه  یان نه ماوه 
ئه وه ی له  بزه ی مۆنالیزا بزرمان كردئه وه ی له  بزه ی مۆنالیزا بزرمان كرد

له  دڵ و گیانی گه رمیله  دڵ و گیانی گه رمی
گۆرانیی لۆرك و لۆركدا نایدۆزینه وه گۆرانیی لۆرك و لۆركدا نایدۆزینه وه 

مشاری كاره بامشاری كاره با
نه یتوانی مشووله ی گه ڕی شه ق بكاتنه یتوانی مشووله ی گه ڕی شه ق بكات



سی ساڵ شیعر٣٠٥ سباح رەنجدەر

١٥٢١٥٢
زیاتر له  ھزی خۆمزیاتر له  ھزی خۆم

به ڕگایه وه  بووم و پشووم دا و به ڕێ كه وتمه وه به ڕگایه وه  بووم و پشووم دا و به ڕێ كه وتمه وه 
ڕگا یه كه م سه رچاوه یڕگا یه كه م سه رچاوه ی

له  نوان لوه كانیه وه  پاراستووه له  نوان لوه كانیه وه  پاراستووه 
له  بیره  خۆیمان ناباته وه له  بیره  خۆیمان ناباته وه 

ھه میشه  ده مانھنته وه  به رچاوھه میشه  ده مانھنته وه  به رچاو
ده ستب و ده عبا ھیچیانده ستب و ده عبا ھیچیان

له  سه رچاوه ی یه كه م پ ناخوندرته وه له  سه رچاوه ی یه كه م پ ناخوندرته وه 
له به ر جۆركی تری خوندنه وه له به ر جۆركی تری خوندنه وه 

ده فته ری زینم له سه ر مزیان داناده فته ری زینم له سه ر مزیان دانا
په نجه مۆری سه رچاوه مپه نجه مۆری سه رچاوه م

له  ناوچه وانم داله  ناوچه وانم دا
پویستم به  ھه وای كه روشكه یپویستم به  ھه وای كه روشكه ی

گه نم و جۆ ھه یه گه نم و جۆ ھه یه 
به ب ھه وابه ب ھه وا

ژیان به ھره یه كی كاریگه ری تدا نامنته وه ژیان به ھره یه كی كاریگه ری تدا نامنته وه 
ده ب ناوچه وانی ماچ بكه مده ب ناوچه وانی ماچ بكه م

گوه گه نم و جۆی الواندووه ته وه گوه گه نم و جۆی الواندووه ته وه 



سی ساڵ شیعر٣٠٦ سباح رەنجدەر

١٥٣١٥٣
گو ڵ خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تیگو ڵ خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تی

با خۆ ڵ نه كاته  چاویبا خۆ ڵ نه كاته  چاوی
بانده  خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تیبانده  خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تی

ده وری ھالنه ی به  به ردی به نرخ و ئه فسانه  بچنتده وری ھالنه ی به  به ردی به نرخ و ئه فسانه  بچنت
كاتژمر خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تیكاتژمر خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تی

یه تی بۆ ئه وه ی درۆزن ده رنه چده ستی له سه ر دیه تی بۆ ئه وه ی درۆزن ده رنه چده ستی له سه ر د
قاوه چی خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تیقاوه چی خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تی
لوی پیاه ی به ره و ناسكی و نه رمی ببالوی پیاه ی به ره و ناسكی و نه رمی ببا

كه روشك خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تیكه روشك خه ریكی ژیانی تایبه تی خۆیه تی
نازی گیای ته ڕ و نازینازی گیای ته ڕ و نازی

ددان ھاتنی بچووه كانی به راورد ده كاتددان ھاتنی بچووه كانی به راورد ده كات
كۆمه ك ژن و پیاو به شه قامدا غار ده ده نكۆمه ك ژن و پیاو به شه قامدا غار ده ده ن

سه كۆی باخچه ش جانتای ده ستی له سه ر جماوه سه كۆی باخچه ش جانتای ده ستی له سه ر جماوه 
بده نگی ئه م ده وروبه ره ی سووتاندبده نگی ئه م ده وروبه ره ی سووتاند

ئره  ده ی شه وه ئره  ده ی شه وه 
ئاگر جوان له  ناوی دیاره  و كومی سوور كردووه ئاگر جوان له  ناوی دیاره  و كومی سوور كردووه 



سی ساڵ شیعر٣٠٧ سباح رەنجدەر

١٥٤١٥٤
دووپشكك له  بورج و قه یدووپشكك له  بورج و قه ی

شاركی خۆشباوه ڕدا خۆی مات داوه شاركی خۆشباوه ڕدا خۆی مات داوه 
ھه وی ژیان خۆشكردنی خۆی ده داھه وی ژیان خۆشكردنی خۆی ده دا

دووپشكم وه ك گۆرییه كی دڕاودووپشكم وه ك گۆرییه كی دڕاو
له  پ دامای و فم داله  پ دامای و فم دا

مردار بووه وه مردار بووه وه 
مرداربوون له  ڕۆژی پشوودامرداربوون له  ڕۆژی پشوودا

ھه تاو ڕه گ و ڕیشه ی دره خت ده الونته وه ھه تاو ڕه گ و ڕیشه ی دره خت ده الونته وه 
له گه ی به ڕێ ده كه وین و ده گه ین به  ڕه گ و ڕیشه  له گه ی به ڕێ ده كه وین و ده گه ین به  ڕه گ و ڕیشه  

ناو له و بورج و قه یه  ده نین كگه ی خۆخناو له و بورج و قه یه  ده نین كگه ی خۆخ
كه  ڕوخساری نواه كه  ڕوخساری نواه 

له  ناوی بۆنی به ھاراتی ماه له  ناوی بۆنی به ھاراتی ماه 
ماك كه  بانده یه ك تازه  له  كۆچی سوور گه ڕاوه ته وه ماك كه  بانده یه ك تازه  له  كۆچی سوور گه ڕاوه ته وه 

له  سندووقكی كۆندا كلیلی بۆ ھه بژاردووه له  سندووقكی كۆندا كلیلی بۆ ھه بژاردووه 
به ده نووكی گرتوویه تیبه ده نووكی گرتوویه تی
چاوه ڕوانه  لی وه ربگرمچاوه ڕوانه  لی وه ربگرم



سی ساڵ شیعر٣٠٨ سباح رەنجدەر

١٥٥١٥٥
مرۆڤ ڕووه ككی ھه ستیاره مرۆڤ ڕووه ككی ھه ستیاره 

خۆر به  ته واوی لی نه داخۆر به  ته واوی لی نه دا
له  ناوه وه ڕا خاو ده بته وه  و به الدا دتله  ناوه وه ڕا خاو ده بته وه  و به الدا دت

ناورت له سه ر قه ره وه دا بنوێناورت له سه ر قه ره وه دا بنوێ
چونكه  ھه موو مردووه كانی نه خۆشخانه چونكه  ھه موو مردووه كانی نه خۆشخانه 

له  سه ر قه ره وه دا مردوونله  سه ر قه ره وه دا مردوون
چاوی ھه ست و جوانی په  له  ڕووه كی ھه ستیارچاوی ھه ست و جوانی په  له  ڕووه كی ھه ستیار

وه شاندنی بای بانده  وه شاندنی بای بانده  
ھزی ھه ستیاری ده خاته  پشبكوه ھزی ھه ستیاری ده خاته  پشبكوه 

له  سه ركه وتنی پشبكداله  سه ركه وتنی پشبكدا
دڵ ده چته  ناو ئه و خۆره یدڵ ده چته  ناو ئه و خۆره ی
به ته واوی له  مرۆڤ ده داتبه ته واوی له  مرۆڤ ده دات



سی ساڵ شیعر٣٠٩ سباح رەنجدەر

١٥٦١٥٦
گویه كانت چاره نووسی مننگویه كانت چاره نووسی منن

ئه گه ر به كش و سه رواوه ئه گه ر به كش و سه رواوه 
له  ئاست ڕازمدا كراوه  بنله  ئاست ڕازمدا كراوه  بن
وه ك كه س مه یه ره  به رچاووه ك كه س مه یه ره  به رچاو

وه ك كه سیش بزر مه به وه ك كه سیش بزر مه به 
گوێ له  خۆیدا باخچه  و ماكی پاراو و خانه دانه گوێ له  خۆیدا باخچه  و ماكی پاراو و خانه دانه 

زه وی ناخۆش و ترسنه ره زه وی ناخۆش و ترسنه ره 
باران ده گه ڕته وه  شونی ھه وه ی باران ده گه ڕته وه  شونی ھه وه ی 
ھز ده دات به جۆگه له یه كی خوڕھز ده دات به جۆگه له یه كی خوڕ

كه روشكیش گویه كانی دا ده ست خوداكه روشكیش گویه كانی دا ده ست خودا
وا خه ریكه  قۆرتكی بچووكی خون دروست ده بتوا خه ریكه  قۆرتكی بچووكی خون دروست ده بت



سی ساڵ شیعر٣١٠ سباح رەنجدەر

١٥٧١٥٧
كاتك ونه ی پیاوكی ناكه سكاتك ونه ی پیاوكی ناكه س
له  دیوار ده ھندرته  خواره وه له  دیوار ده ھندرته  خواره وه 
دیوار ب ھه ناسه  نامنته وه دیوار ب ھه ناسه  نامنته وه 
شه قام تاوله رز به ری ده داشه قام تاوله رز به ری ده دا

مندان پویان به  په ڕۆیه كی نه رم ده سنمندان پویان به  په ڕۆیه كی نه رم ده سن
مراوییه  مل و گه رده ن ڕه نگاوڕه نگه كان مراوییه  مل و گه رده ن ڕه نگاوڕه نگه كان 
بیركردنه وه ی ماسییان له  ئاو ده رھنا بیركردنه وه ی ماسییان له  ئاو ده رھنا 

له سه ر تاجی پاشایان داناله سه ر تاجی پاشایان دانا
چووه  خونی شه ھیدكچووه  خونی شه ھیدك

بوو به  خه ون و سروودی گه رمبوو به  خه ون و سروودی گه رم
مراوی و ماسیمراوی و ماسی

له  پرچی منداه كانمان نقوم ده بوونله  پرچی منداه كانمان نقوم ده بوون
ئاره قه  له  ناوچه وانی پاشا چۆڕائاره قه  له  ناوچه وانی پاشا چۆڕا

ده ست و پی له رزیده ست و پی له رزی
ونه ی خۆی پ له  دیوار نه درایه وه ونه ی خۆی پ له  دیوار نه درایه وه 



سی ساڵ شیعر٣١١ سباح رەنجدەر

١٥٨١٥٨
پیاوكی پیر ھه موو ڕۆژێ له  نرگزی ده پرسیپیاوكی پیر ھه موو ڕۆژێ له  نرگزی ده پرسی

ئه رێ ته مه ن چۆن ده ڕواتئه رێ ته مه ن چۆن ده ڕوات
پشتی به  دره ختكی تازه  چرۆداو گه رم كردووه ته وه پشتی به  دره ختكی تازه  چرۆداو گه رم كردووه ته وه 

ھشتان سبه ری عه ردی ڕه ش نه كردووه ھشتان سبه ری عه ردی ڕه ش نه كردووه 
سه رنجی به رسینگی كۆترك ده داتسه رنجی به رسینگی كۆترك ده دات

كه  خۆر لی ده داكه  خۆر لی ده دا
په ڕك له  سینگی كۆترپه ڕك له  سینگی كۆتر

شكۆی جوانییه شكۆی جوانییه 
دیواربه ندی قه ی ھه ولری پ ڕه نگ ده كه مدیواربه ندی قه ی ھه ولری پ ڕه نگ ده كه م

منی له  خۆیدا كوشتووه منی له  خۆیدا كوشتووه 
نھنییه ك له  چرۆی ئه و دره خته  ھه یه  نھنییه ك له  چرۆی ئه و دره خته  ھه یه  

كه  پیاوه  پیره كه  پشتی پ گه رم ده كاته وه كه  پیاوه  پیره كه  پشتی پ گه رم ده كاته وه 
پشتی پیاوی حه كیمپشتی پیاوی حه كیم

وه ك دره ختكی به ھز چرۆ زیاد ده كاتوه ك دره ختكی به ھز چرۆ زیاد ده كات
بانده  بۆ تاسه ی خوندنبانده  بۆ تاسه ی خوندن

گوی دی به دمانه وه  ده نتگوی دی به دمانه وه  ده نت
چه پك پووش ده ھاومه  سه ر كه پرچه پك پووش ده ھاومه  سه ر كه پر
بۆ سبه ر و شكۆی وه می نرگزبۆ سبه ر و شكۆی وه می نرگز



سی ساڵ شیعر٣١٢ سباح رەنجدەر

١٥٩١٥٩
له  ده سته  نه رمونیانه كانی دایكه  زه ویله  ده سته  نه رمونیانه كانی دایكه  زه وی

نانكی گه رمم وه رگرتنانكی گه رمم وه رگرت
ھزكی زۆر جه سته ی به ھز كردمھزكی زۆر جه سته ی به ھز كردم

ئاسانه  بۆمئاسانه  بۆم
به ردكی گه وره  له  كو بھنمه  خواره وه به ردكی گه وره  له  كو بھنمه  خواره وه 

ڕگا بكرته وه  و په یكه ر و تابلۆی ل دابندرتڕگا بكرته وه  و په یكه ر و تابلۆی ل دابندرت
ڕه نگ له  په لكه زینه  ڕاناكاتڕه نگ له  په لكه زینه  ڕاناكات

ھه بژردراوك خۆی ئاماده  كردووه ھه بژردراوك خۆی ئاماده  كردووه 
بۆ ئاشتكردنه وه ی دوو پۆله  بانده بۆ ئاشتكردنه وه ی دوو پۆله  بانده 

شه و له  ناو كراسی مار خه وتشه و له  ناو كراسی مار خه وت
ئاسان بوو بۆیئاسان بوو بۆی

گیان گۆڕینه وه  له گه ڵ ڕاوچیگیان گۆڕینه وه  له گه ڵ ڕاوچی
ڕاوچیش ترس له  سیمای بانده  زیاد ده كاتڕاوچیش ترس له  سیمای بانده  زیاد ده كات



سی ساڵ شیعر٣١٣ سباح رەنجدەر

١٦٠١٦٠
ھه وره تریشخه  و برووسكه ھه وره تریشخه  و برووسكه 

له گه ڵ یه ك چه ند نه رمونیاننله گه ڵ یه ك چه ند نه رمونیانن
موورووی ڕه نگاوڕه نگ ڕوو ده كه نه موورووی ڕه نگاوڕه نگ ڕوو ده كه نه 

ناو قۆرتی مووروو مووروویانی كیژانناو قۆرتی مووروو مووروویانی كیژان
پاشان به ڕسته ی وه ده كه نپاشان به ڕسته ی وه ده كه ن

ده یكه ن به خه ناوكه ده یكه ن به خه ناوكه 
بۆ پیرژنه كه ی مامانی شاربۆ پیرژنه كه ی مامانی شار

له  ناخی ناخه وه  سه رنجی خه ناوكه یله  ناخی ناخه وه  سه رنجی خه ناوكه ی
ملی مامانی شار ده ده مملی مامانی شار ده ده م

كه  تاسه ی نه زۆكی داده مركته وه كه  تاسه ی نه زۆكی داده مركته وه 
ب چاوترووكان دی ده ڕژته  ناوچه وانی منداكب چاوترووكان دی ده ڕژته  ناوچه وانی منداك

خانه  سسته كانی جه سته ی زیندوو ده بنه وه خانه  سسته كانی جه سته ی زیندوو ده بنه وه 
باران نه رم و سه نگین داده بارێباران نه رم و سه نگین داده بارێ

قۆرتی مووریانی كیژان لوڕژ ده بنقۆرتی مووریانی كیژان لوڕژ ده بن
ئاوازك له سه ره خۆ دتئاوازك له سه ره خۆ دت

ده ست بۆ ڕووبار و باخك درژ ده كاتده ست بۆ ڕووبار و باخك درژ ده كات



سی ساڵ شیعر٣١٤ سباح رەنجدەر

١٦١١٦١
له  ھه موو شونك به ھه شت و دۆزه خ بۆ ژیان ھه یه له  ھه موو شونك به ھه شت و دۆزه خ بۆ ژیان ھه یه 

گوم له  نوژته گوم له  نوژته 
نزا و درووده كانت بۆ منننزا و درووده كانت بۆ منن

ڕگا سه ھۆبه ندان نییه ڕگا سه ھۆبه ندان نییه 
ده نگی موانداریده نگی موانداری

زه نگوه ی ملی مامزه زه نگوه ی ملی مامزه 
له  ناو پاوانی پاراوداله  ناو پاوانی پاراودا
ده نگی مائاواییشده نگی مائاواییش
غژه غژی ڕادیۆیه غژه غژی ڕادیۆیه 

له  كاتی به رنامه ی گه شتی ژیانی داھنه رانله  كاتی به رنامه ی گه شتی ژیانی داھنه ران
جغاره ی ناو ته په جغاره ی ناو ته په 

دووكه كی باریكی ل به رز ده بته وه دووكه كی باریكی ل به رز ده بته وه 
بانده  له  ناو ته می سه ر ده ریابانده  له  ناو ته می سه ر ده ریا

ده نگی خۆش ده بتده نگی خۆش ده بت
ده یباته وه  سه ر ده نگی زه نگوه ی ملی مامزده یباته وه  سه ر ده نگی زه نگوه ی ملی مامز

له  ناو پاوانی پاراوداله  ناو پاوانی پاراودا



سی ساڵ شیعر٣١٥ سباح رەنجدەر

١٦٢١٦٢
حه وت جار به شداریی پشبكی وه رزشی تیرھاوژیم كردحه وت جار به شداریی پشبكی وه رزشی تیرھاوژیم كرد

حه وت ھلكه م ترووكاحه وت ھلكه م ترووكا
حه وت جۆگه له  له  یه كتر نزیك بوونه وه  بۆ مه له وانیی بچووه  مراویحه وت جۆگه له  له  یه كتر نزیك بوونه وه  بۆ مه له وانیی بچووه  مراوی

حه وت گوه گه نمم پ شیر بووحه وت گوه گه نمم پ شیر بوو
حه وت با ڵ له  كووپه ی گه نجینه م ڕواحه وت با ڵ له  كووپه ی گه نجینه م ڕوا

حه وت په ندم له  تابلۆی شاردا ھه واسراحه وت په ندم له  تابلۆی شاردا ھه واسرا
حه وت پشكۆم بووه  فه رامۆشی جه سته ی ئاگردانحه وت پشكۆم بووه  فه رامۆشی جه سته ی ئاگردان

به ھار خونی زه ویی ھناوه ته  كوڵ و جۆشبه ھار خونی زه ویی ھناوه ته  كوڵ و جۆش
سروشت له  حه وته یه كدا دووباره  له دایك بووه وه سروشت له  حه وته یه كدا دووباره  له دایك بووه وه 

ناه یه كی پچپچی له  سینه وه  ھه ستاناه یه كی پچپچی له  سینه وه  ھه ستا
حه وت ڕه نگی په لكه زینه حه وت ڕه نگی په لكه زینه 

له  پش چاوی مندا ونه له  پش چاوی مندا ونه 
ئاوكی سازگار له چاوی په لكه زینه وه  ده ڕژێئاوكی سازگار له چاوی په لكه زینه وه  ده ڕژێ

ته نیا جوانه مه رگان له كاتی سه ره مه رگدا ده یخۆنه وه ته نیا جوانه مه رگان له كاتی سه ره مه رگدا ده یخۆنه وه 
گریه كیش له  ڕه نگ ده ده نگریه كیش له  ڕه نگ ده ده ن



سی ساڵ شیعر٣١٦ سباح رەنجدەر

١٦٣١٦٣
ھیچ شتكم به مشكدا ت ناپه ڕێھیچ شتكم به مشكدا ت ناپه ڕێ

ته نیا سه رگه رمی ئه وه مته نیا سه رگه رمی ئه وه م
زه وی چه ند ڕووڕاست و به  ھه سته زه وی چه ند ڕووڕاست و به  ھه سته 
به ئاوی ژرزه وی جلوبه رگم ده شۆمبه ئاوی ژرزه وی جلوبه رگم ده شۆم

به  لكه  داركه وه  ھه ی ده واسمبه  لكه  داركه وه  ھه ی ده واسم
ھه ستی لكه دار و ھه ستی جلوبه رگمھه ستی لكه دار و ھه ستی جلوبه رگم

برای شیرینبرای شیرین
به تاسه وه  سه یری با ده كه نبه تاسه وه  سه یری با ده كه ن

با له  ھه موو شونكه وه  ھاتووه با له  ھه موو شونكه وه  ھاتووه 
ڕگای دوورمان نیشان ده داتڕگای دوورمان نیشان ده دات
بۆ چوونه  سه ركار و دیده نیبۆ چوونه  سه ركار و دیده نی

زیندوومان ده كاته وه  زیندوومان ده كاته وه  
ئای خه ونكئای خه ونك

به رانبه رمان ده له رته وه  و شادمانه به رانبه رمان ده له رته وه  و شادمانه 
ده یه وێ سبه ری لمان دا و ده ست به بامانه وه  بگرتده یه وێ سبه ری لمان دا و ده ست به بامانه وه  بگرت

ته نیا نامنینه وه ته نیا نامنینه وه 
بی ھیچ ھه بت بی ھیچ ھه بت 

له  نوان بای ناوداره كان و ته نیاییی ئمه له  نوان بای ناوداره كان و ته نیاییی ئمه 



سی ساڵ شیعر٣١٧ سباح رەنجدەر

١٦٤١٦٤
په نجه كانی ده ستمیان به داوك به یه كه وه  گرێ داپه نجه كانی ده ستمیان به داوك به یه كه وه  گرێ دا

له  پشتی ده ستمیان نووسیله  پشتی ده ستمیان نووسی
كلیلی گه نجینه ی دنیات به ده سته وه یه كلیلی گه نجینه ی دنیات به ده سته وه یه 

به ده می به خرھاتنه وه  فه رموویانبه ده می به خرھاتنه وه  فه رموویان
ئاسووده به  به خت و ئومد ھاتوونه ته  پش ده رگاتئاسووده به  به خت و ئومد ھاتوونه ته  پش ده رگات

زه ویوزاركی زۆریش كگه ن بۆ به رھه مزه ویوزاركی زۆریش كگه ن بۆ به رھه م



سی ساڵ شیعر٣١٨ سباح رەنجدەر

١٦٥١٦٥
له  نزیك ئه و دره خته ی له  ژر گراناییی به فر به الدا ھاتووه له  نزیك ئه و دره خته ی له  ژر گراناییی به فر به الدا ھاتووه 

دانیشتمدانیشتم
كنۆشم برد و چوومه  دۆخی نوژ و دوعاكنۆشم برد و چوومه  دۆخی نوژ و دوعا

له  ساتكی نادیارداله  ساتكی نادیاردا
ی دامناسه ی گوشالوور پی دامناسه ی گوشالوور پ

دم وه ك ده بده به ی ڕه نگاوڕه نگدم وه ك ده بده به ی ڕه نگاوڕه نگ
ھه دایه  ئاسمانھه دایه  ئاسمان

دڵ و دڵ و 
ده بده به  و ده بده به  و 

ئه ستره ئه ستره 
بۆنی ناوه  درینه كان به  به ركه پوومان دادننبۆنی ناوه  درینه كان به  به ركه پوومان دادنن
به ردی جوان و خانه دان ده كرن به  په یكه ربه ردی جوان و خانه دان ده كرن به  په یكه ر

با ئاشنایه  به ته واوی ده ڕاوكی مرۆڤبا ئاشنایه  به ته واوی ده ڕاوكی مرۆڤ
له  ژر خۆیشدا نانوتله  ژر خۆیشدا نانوت



سی ساڵ شیعر٣١٩ سباح رەنجدەر

١٦٦١٦٦
كات چۆنی ده ست پ كردووه كات چۆنی ده ست پ كردووه 

ئاواش كۆتاییی دتئاواش كۆتاییی دت
پاشا بۆ خه و و خه ونكپاشا بۆ خه و و خه ونك
له  ڕۆخ ده ریا تاجی داناله  ڕۆخ ده ریا تاجی دانا
له  جۆالنه یه كدا خه وتله  جۆالنه یه كدا خه وت

كاتژمركی زی له ده ست دابووكاتژمركی زی له ده ست دابوو
ده ست و پوه نده كانیده ست و پوه نده كانی

به دزییه وه  ته ماشای كاتژمره كه یان ده كردبه دزییه وه  ته ماشای كاتژمره كه یان ده كرد
ڕووناكییه كی نزم له  جۆالنه كه ی داڕووناكییه كی نزم له  جۆالنه كه ی دا

پاشا ب ھز و نه خۆشپاشا ب ھز و نه خۆش
سه ری خسته وه  ژر تاجسه ری خسته وه  ژر تاج
له  ژر چاوه وه  ته ماشایله  ژر چاوه وه  ته ماشای

كاتژمری ده ستی كرد و ھه ناسه ی توند بووكاتژمری ده ستی كرد و ھه ناسه ی توند بوو
سه ری ھه نایه وه سه ری ھه نایه وه 

مژوو له  ناو ھاودا ون بوومژوو له  ناو ھاودا ون بوو
ئیدی ته ماشای ئه لبوومیئیدی ته ماشای ئه لبوومی

سروشت و گژه نی ژیان ده كه مسروشت و گژه نی ژیان ده كه م
ھه وای دی گه رم و نه رمی زه ویش ھه ر ده زانم ھه وای دی گه رم و نه رمی زه ویش ھه ر ده زانم 

  

٢٠٠٩٢٠٠٩ ھه ولر ھه ولر



سی ساڵ شیعر٣٢٠ سباح رەنجدەر



سی ساڵ شیعر٣٢١ سباح رەنجدەر

ل كتبخانی تایبتی بابا تاھیردال كتبخانی تایبتی بابا تاھیردا
گامش بۆ گیای ناو زەلكاو ملی درژ دەكاتگامش بۆ گیای ناو زەلكاو ملی درژ دەكات

كبابیش ل كاتی بانگدانكبابیش ل كاتی بانگدان
تووتی ب چاووڕوو دەم دەكاتوەتووتی ب چاووڕوو دەم دەكاتوە

ل نزیكل نزیك
ڕەگ وڕەگ و
گۆپك وگۆپك و
خونچخونچ

نزەوی دەخش ی لو پ دەوەستنزەوی دەخش ی لو پ دەوەست
ردی بۆ دروست نابوانی بخشی ناوچنردی بۆ دروست نابوانی بخشی ناوچن

كرانوەی دەمی خۆیكرانوەی دەمی خۆی
ب كرانوەی دەمیب كرانوەی دەمی

ڕەگ وڕەگ و
گۆپك وگۆپك و
خونچخونچ

براورد دەكاتبراورد دەكات

سروودی زه ویسروودی زه وی



سی ساڵ شیعر٣٢٢ سباح رەنجدەر

پوولی پۆستی ل بن بای دەدەنپوولی پۆستی ل بن بای دەدەن
گوای و دان لسر دەستی نانی نانی دەخواتگوای و دان لسر دەستی نانی نانی دەخوات

بۆ كام ال ھی دەنبۆ كام ال ھی دەن
سر ل ڕی و ڕووگنمای دادەخاسر ل ڕی و ڕووگنمای دادەخا

خت و براتی درۆفرۆشخت و براتی درۆفرۆش
یان پیسی و پۆخی و بۆنی ورچی تپ و حۆلیان پیسی و پۆخی و بۆنی ورچی تپ و حۆل

دەم بۆی جادووبازان ل قاوغی كیسكدا دەمننوەدەم بۆی جادووبازان ل قاوغی كیسكدا دەمننوە
ئرێ خۆر ب پۆستاڵ یان ب پوی ئاوریشم بۆ المان دتئرێ خۆر ب پۆستاڵ یان ب پوی ئاوریشم بۆ المان دت

مژوویكی ل ھاتن و چوون ھی و ل نوژدا دەلرزتمژوویكی ل ھاتن و چوون ھی و ل نوژدا دەلرزت
نوانی دەمررە و چرچ و لۆچی ناوچیانی دەستی خبانگی بنوانی دەمررە و چرچ و لۆچی ناوچیانی دەستی خبانگی ب

نادیارییمان دەبیننادیارییمان دەبین
ئم ھموومان بدەنگی خودامان نووسییوەئم ھموومان بدەنگی خودامان نووسییوە

ئم ھموومان بدەنگی خودامان نووسیئم ھموومان بدەنگی خودامان نووسی
ئم ھموومان بدەنگی خودا دەنووسینوەئم ھموومان بدەنگی خودا دەنووسینوە
ئم ھموومان بدەنگی خودا دەنووسینئم ھموومان بدەنگی خودا دەنووسین

ل ئاونی نووسیندا دەستك دەبینینل ئاونی نووسیندا دەستك دەبینین
جگۆڕك ب دەنگ و بدەنگی دەكاتجگۆڕك ب دەنگ و بدەنگی دەكات

لم جگۆڕككردندالم جگۆڕككردندا
ھموو ئاوازك دەچت ناو دەنووكی درەوشاوەی ملی خۆشخبرھموو ئاوازك دەچت ناو دەنووكی درەوشاوەی ملی خۆشخبر

مژدە و بینینكمژدە و بینینك
بۆ ھھنانی چاوی ئفسانی گیای چوار وەرزبۆ ھھنانی چاوی ئفسانی گیای چوار وەرز

بختوەری و دروودی سر زەمینبختوەری و دروودی سر زەمین
ڕووداو و دیمنی دتزن و تاسنر نینڕووداو و دیمنی دتزن و تاسنر نین



سی ساڵ شیعر٣٢٣ سباح رەنجدەر

فرمووم ل باندەی ئاویی كردفرمووم ل باندەی ئاویی كرد
بۆ وشكاییی ك ڕەگی بھات و بیرەوەری تڕ و پاراوەبۆ وشكاییی ك ڕەگی بھات و بیرەوەری تڕ و پاراوە

فرمووی باندەی وشكاییشم كردفرمووی باندەی وشكاییشم كرد
ختش ر براغ گۆالوی سبۆ قختش ر براغ گۆالوی سبۆ ق

شاك بۆ شاژنی ژیان بچننشاك بۆ شاژنی ژیان بچنن
دیار بوو كتبكیان خوندبووەوەدیار بوو كتبكیان خوندبووەوە
برژەوەندیی دارك نووسیبوویبرژەوەندیی دارك نووسیبووی

باندە دەستی ڕەش و سپیباندە دەستی ڕەش و سپی
درژی مرۆڤ دەناستدرژی مرۆڤ دەناست
ڕووخۆشیی سروشتیشڕووخۆشیی سروشتیش

ر دادەنسی للكھ ی كو زەوییل نیایدر دادەنسی للكھ ی كو زەوییل نیاید
زەوی گف ل زەوی پروەر ناكاتزەوی گف ل زەوی پروەر ناكات

ھموو شتك لبارەی ئموە دەزانتھموو شتك لبارەی ئموە دەزانت
تنیا ل دەمدەمی مرگداتنیا ل دەمدەمی مرگدا

خۆبینین ب ڕوخسارمانوە دەردەكوێخۆبینین ب ڕوخسارمانوە دەردەكوێ
یدا دەبمان پستج ند ڕۆژ كرم لت پاش چدەزانیدا دەبمان پستج ند ڕۆژ كرم لت پاش چدەزان

سرەتاش كام بشی دەخواتسرەتاش كام بشی دەخوات
ل ناو دڵ و دەروونی زەمیندال ناو دڵ و دەروونی زەمیندا

ژیان ب دخۆشی درەختی تازە ئاودراوژیان ب دخۆشی درەختی تازە ئاودراو
نوە و دەجریوتندەمانالونوە و دەجریوتندەمانالو

ئو پیاوەیئو پیاوەی
لسر سینگ خۆی داوە ب زەویدالسر سینگ خۆی داوە ب زەویدا

بۆنی ھووژەی ترش و مزربۆنی ھووژەی ترش و مزر



سی ساڵ شیعر٣٢٤ سباح رەنجدەر

چاوی ترخوی دەبریسكنتوە و دی بھز دەكاتچاوی ترخوی دەبریسكنتوە و دی بھز دەكات
دم پ بوو ل گریاندم پ بوو ل گریان

گریانی خۆم ل گۆرانییكی میللیدا دۆزییوەگریانی خۆم ل گۆرانییكی میللیدا دۆزییوە
شپۆلی دەداشپۆلی دەدا

ئای خوەتی دڵئای خوەتی دڵ
تماشای ھر كویكت دەكردتماشای ھر كویكت دەكرد

سرنجی ئوم دەدا و سرنجم دەڕسكاسرنجی ئوم دەدا و سرنجم دەڕسكا
دڵ ڕنماییم دەكات و ئوەی ئو پم دەتدڵ ڕنماییم دەكات و ئوەی ئو پم دەت

ئو ل نخشی ناوچوانی برد دەنووسمئو ل نخشی ناوچوانی برد دەنووسم
چتی پو گورە ل خودانچتی پو گورە ل خودان

ڕگاوبان ھشتانڕگاوبان ھشتان
بووندەدا و تۆزاوی ن یان باش لدبووندەدا و تۆزاوی ن یان باش لد

دەرگای كگی پرژینكراودەرگای كگی پرژینكراو
ب پنجی فریشت و خوداوەند مۆر كراوەب پنجی فریشت و خوداوەند مۆر كراوە

پووشی قراغی ڕگا خواوونپووشی قراغی ڕگا خواوون
ئسپ ب ماتی ب تكیاندا دەڕواتئسپ ب ماتی ب تكیاندا دەڕوات

بیر دەكاتوە و سبری مافووری نخش درینی شارەبیر دەكاتوە و سبری مافووری نخش درینی شارە
بووە و نادیار نیینادیار نبووە و نادیار نیینادیار ن

تمنی جوانووییی ل ناو دڕكی دەم تیژ و نزیك گورگ گوزەراندووەتمنی جوانووییی ل ناو دڕكی دەم تیژ و نزیك گورگ گوزەراندووە
سر ڕادەوەشن و چاو ھدەبێسر ڕادەوەشن و چاو ھدەبێ

دەموچاوی كاروانچیدەموچاوی كاروانچی
وەك الفیتی ھواكی ناخۆش دەبینتوەك الفیتی ھواكی ناخۆش دەبینت

پووشیش خواوویی بری دەداپووشیش خواوویی بری دەدا
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زی دەداتسپ ھرماییی دەمی ئگزی دەداتسپ ھرماییی دەمی ئگ
ھموو ناخی ب پیتی زەوی دت كوڵھموو ناخی ب پیتی زەوی دت كوڵ

بس نبووبس نبوو
حاجی لقلق دوا شھیدی ھولر بووحاجی لقلق دوا شھیدی ھولر بوو

بس نبووبس نبوو
قومری دوا شاعیری ترپ و ھست و تاس بووقومری دوا شاعیری ترپ و ھست و تاس بوو

بس نبووبس نبوو
ئاو و خۆڵ و با خۆكوژی كوت نوانیانئاو و خۆڵ و با خۆكوژی كوت نوانیان

ئاگر دوا ناوبژیوانیان بووئاگر دوا ناوبژیوانیان بوو
بس نبووبس نبوو

ھزی ئاگر كوژنوە دزی پتاتی براز بوونھزی ئاگر كوژنوە دزی پتاتی براز بوون
بس نبووبس نبوو

شوی پش ھبزڕكاندنی كولرەكمشوی پش ھبزڕكاندنی كولرەكم
زانیارییكم لبارەی تانی چا گنمكان خوندبووەوەزانیارییكم لبارەی تانی چا گنمكان خوندبووەوە

پرچی لبر باران خوساوم ڕك خستوەپرچی لبر باران خوساوم ڕك خستوە
ئسپی ڕاویشم ب ملوانكی كیژی كافرۆش بستایوەئسپی ڕاویشم ب ملوانكی كیژی كافرۆش بستایوە

فوف ل نوان كیار و فرۆشیارفوف ل نوان كیار و فرۆشیار
ئاۆزیی بازاڕی پاش جنگئاۆزیی بازاڕی پاش جنگ

ھیچ شتك ل برھتاو ناتوتوەھیچ شتك ل برھتاو ناتوتوە
بفریش دۆخی دەگۆڕێبفریش دۆخی دەگۆڕێ

دخورپیكی مات و ترسناك سرتاپی لرزاندووەدخورپیكی مات و ترسناك سرتاپی لرزاندووە
ھتاوی پش ئاوابوونیش ئو ھستی بۆی ھبووھتاوی پش ئاوابوونیش ئو ھستی بۆی ھبوو

ی وشكبووەوەیپوولخواردنی پ زی لح تووتی كی وشكبووەوەیپوولخواردنی پ زی لح تووتی ك
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چاوی ل ھنگاوەكان ئاخۆ ڕگا ون دەكین یان ناچاوی ل ھنگاوەكان ئاخۆ ڕگا ون دەكین یان نا
تی ناڕوانین و فرامۆشی دەكینتی ناڕوانین و فرامۆشی دەكین

خۆی دەخواتوە و دەروونی قوپ دەداخۆی دەخواتوە و دەروونی قوپ دەدا
پڕ ل كلكی دەردەكش و ھلكی دەشكنتپڕ ل كلكی دەردەكش و ھلكی دەشكنت

ڕگای خۆڵ باراناوی تدا كۆدەبتوەڕگای خۆڵ باراناوی تدا كۆدەبتوە
شقامیش ترووسكی چاو ھختنرشقامیش ترووسكی چاو ھختنر
ژیان ڕووی خۆش كرد و بزەیكی نواندژیان ڕووی خۆش كرد و بزەیكی نواند

ڕ و جوانییگا فرەتای ڕن سك دەندھڕ و جوانییگا فرەتای ڕن سك دەندھ
ھندكیش دەن كۆتاییھندكیش دەن كۆتایی

ڕبواری سرەتا و كۆتایی بوومڕبواری سرەتا و كۆتایی بووم
كۆتاییش وەك سرەتاكۆتاییش وەك سرەتا

ھمان ھستی بۆم ھبووھمان ھستی بۆم ھبوو
سرنجی درەخت برزبووەكانی ئم دەست و ئو دەستیشم داونسرنجی درەخت برزبووەكانی ئم دەست و ئو دەستیشم داون

ئی گیانوەر و ڕووەكئی گیانوەر و ڕووەك
سوڵ و ھزی دەستسوڵ و ھزی دەست

نو و ھنو و ھ
باكۆن و سكۆباكۆن و سكۆ

ك یگا ھی كڕ و جوانی ڕفك یگا ھی كڕ و جوانی ڕف
یاداشتی خۆی ننووسیوەتوەیاداشتی خۆی ننووسیوەتوە

تیشكی ڕۆژیش بدەوری خۆیداتیشكی ڕۆژیش بدەوری خۆیدا
یی ككت كۆتایییوە و نازانتدەسووڕیی ككت كۆتایییوە و نازانتدەسووڕ

یان كوندەرەیان كوندەرە
نوەندەی چاو و دەم بگرێ سۆزپژو ئ پاشماوەی تیشكی نیان نزەردەخنوەندەی چاو و دەم بگرێ سۆزپژو ئ پاشماوەی تیشكی نیان نزەردەخ
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وەختكی زۆری ویستوەختكی زۆری ویست
تا درەختی بختم ل قۆپن خۆی چارەنووس ڕواندتا درەختی بختم ل قۆپن خۆی چارەنووس ڕواند

دڵ ناتوانت ف ل گیان بكات و شتی ل بشارتوەدڵ ناتوانت ف ل گیان بكات و شتی ل بشارتوە
دڵ و گیان لگڵ یكدا ترازوون ب دەستی فریشتوەدڵ و گیان لگڵ یكدا ترازوون ب دەستی فریشتوە

باندە پ و بایباندە پ و بای
ب چیكدانیوە گرتب چیكدانیوە گرت

ئم ل برسییتییكی نگیشتینئم ل برسییتییكی نگیشتین
ل ناو دبردی و نامردی درۆفرۆش خنكاونل ناو دبردی و نامردی درۆفرۆش خنكاون

ھفن بۆ سر درەختی بختمھفن بۆ سر درەختی بختم
بچككان دابش ببن ئاسمانبچككان دابش ببن ئاسمان

ل ئسترە ول ئسترە و
مانگ ومانگ و

خۆرخۆر
نزیك ببنوەنزیك ببنوە

وازی گفتوگۆ ئاسانشوازی گفتوگۆ ئاسانش
داكان و بابانش درەختی بختداكان و بابانش درەختی بخت

دەپارزن و چاودریی كرانوەی قۆزاخی پمۆندەپارزن و چاودریی كرانوەی قۆزاخی پمۆن
ئسترە ل ناو گ و بۆنی خوداییدائسترە ل ناو گ و بۆنی خوداییدا

ب پشنگی بندمان دەكاتوەب پشنگی بندمان دەكاتوە
بۆ نزیكبۆ نزیك

میوەی سرلك ومیوەی سرلك و
ھوری ئاواز نرم وھوری ئاواز نرم و
خۆری پشوو خۆشخۆری پشوو خۆش
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دەنگی ئاسمان ھموو بختوەرییكانی بۆ زەوی دەگڕنتوەدەنگی ئاسمان ھموو بختوەرییكانی بۆ زەوی دەگڕنتوە
خوداوەند ئاماژەیكی بۆ كردمخوداوەند ئاماژەیكی بۆ كردم

درەختی بختت حیكمتی پغمبراندرەختی بختت حیكمتی پغمبران
بۆ سمۆرە و باندە دەخوازتبۆ سمۆرە و باندە دەخوازت

ئاوات خواستن نیگای ل ناو شكۆ ڕوون دەبتوەئاوات خواستن نیگای ل ناو شكۆ ڕوون دەبتوە
چرای بھزی چاوچرای بھزی چاو

دەمودووی نرمی دیواندەمودووی نرمی دیوان
ھۆگربوونی باندەی كۆچریھۆگربوونی باندەی كۆچری

كرانوەی گوچكماسیكرانوەی گوچكماسی
بش ھتاوی نشونمای بۆ دەھننبش ھتاوی نشونمای بۆ دەھنن

بدوای ئو بش ھتاوە چوومبدوای ئو بش ھتاوە چووم
وەك ئوەی بدوای ترم و تابووتی دوا كسموە بموەك ئوەی بدوای ترم و تابووتی دوا كسموە بم

مانگ ل ناو دەستمدا خۆی خزاندە تنكایی ئاومانگ ل ناو دەستمدا خۆی خزاندە تنكایی ئاو
ل دم دەچوول دم دەچوو

دم ل ناو سینگم بتدم ل ناو سینگم بت
یشیشی ھك كو ی ك وایر زەوی وەك یسیان لیشیشی ھك كو ی ك وایر زەوی وەك یسیان ل

دەكوت ئو شونی زەویدەكوت ئو شونی زەوی
ز دەداتیدا ھخۆر ت كز دەداتیدا ھخۆر ت ك

ڕەز وڕەز و
باڵ وباڵ و
گوانگوان

برادەرانم بابا تاھیر و ھومابرادەرانم بابا تاھیر و ھوما
ل ئاسمان مین خوارەوەل ئاسمان مین خوارەوە
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چاوی كوشتن و بین ھشتان ننوستووەچاوی كوشتن و بین ھشتان ننوستووە
دتان نیت سرلوانتاندتان نیت سرلوانتان

زەوی دەموچاوی گش و گرم و ئسپ بو ناوەدا تدەپڕنزەوی دەموچاوی گش و گرم و ئسپ بو ناوەدا تدەپڕن
خۆریش ب ئاۆزی ل دایك ناب و ل سواران ناداخۆریش ب ئاۆزی ل دایك ناب و ل سواران نادا

باباتاھیر مووروویك ل نوانماندا بزر بووباباتاھیر مووروویك ل نوانماندا بزر بوو
مووروویكیش ل مشتووی خنجری ھوما كوتمووروویكیش ل مشتووی خنجری ھوما كوت

كانوونی دووەمی كانوونی دووەمی ٢٠١٠٢٠١٠ ھولر ھولر
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ھتن ل گۆرانیھتن ل گۆرانی
ل ڕی گۆرانی گڕاموە مای ئاسوودەیی و پروو و حوتوان داگیرسانل ڕی گۆرانی گڕاموە مای ئاسوودەیی و پروو و حوتوان داگیرسان

شانی ھنگوین و قۆزاخی ئاوریشم بانگھشتیان كردمشانی ھنگوین و قۆزاخی ئاوریشم بانگھشتیان كردم
چۆنم نیاز بوو ئاوھا دواندمیانچۆنم نیاز بوو ئاوھا دواندمیان

پنجم ل پووی پغمبر خشاند و چاوم ل سر جوانی ھنگرت پنجم ل پووی پغمبر خشاند و چاوم ل سر جوانی ھنگرت 
نیاییییمانی دیاڵ ژیان پخ لنیاییییمانی دیاڵ ژیان پخ ل

نرگز ل پرداخ ئاوی ناو مایش گش دەكاتنرگز ل پرداخ ئاوی ناو مایش گش دەكات
ئیرەییی زەیی و پب ند بخوناو چئیرەییی زەیی و پب ند بخوناو چ

تا نیوەڕۆ نامنتوەتا نیوەڕۆ نامنتوە
بیكوە نوژك بكین و دروودبیكوە نوژك بكین و دروود
بۆ ھستیاریی زەوی بخونینبۆ ھستیاریی زەوی بخونین

مرۆڤ سرووش و چاوی یادی زەوییمرۆڤ سرووش و چاوی یادی زەویی
ل ناوەندی خوان دادەندرێل ناوەندی خوان دادەندرێ

دەموێ گوت ل ڕابگرم ئی ئیرەییدەموێ گوت ل ڕابگرم ئی ئیرەیی
بزانم بۆ برانبر پنجرەیكی دووڕوو داماویتبزانم بۆ برانبر پنجرەیكی دووڕوو داماویت

دەستیشت ب خۆتدا شۆڕ كردووەتوەدەستیشت ب خۆتدا شۆڕ كردووەتوە
لكدانوەت بۆلكدانوەت بۆ

ھی مرگ وھی مرگ و
كووژەكی شین وكووژەكی شین و

نمریی ونمریی و
زیندووبوونوەزیندووبوونوە

چییچیی



سی ساڵ شیعر٣٣١ سباح رەنجدەر

ككوی لگڵ سووڕانوەی ھر ساكككوی لگڵ سووڕانوەی ھر ساك
قفك ل شاخی برز دەبتوە و مووی دەوەرێقفك ل شاخی برز دەبتوە و مووی دەوەرێ

سمیشی زەوی زیاتر داگیر دەكاتسمیشی زەوی زیاتر داگیر دەكات
نی سمی ناجوودوود بنی سمی ناجوودوود ب

ی نییوایان پگا بم كاروانچی و ڕبی نییوایان پگا بم كاروانچی و ڕب
حیكمتی چوون تمن ل چیدا ڕوون دەبتوەحیكمتی چوون تمن ل چیدا ڕوون دەبتوە

و دیوارە دابكوتك بدار لكو دیوارە دابكوتك بدار لك
ك ھتاو گرمی كردووەتوەك ھتاو گرمی كردووەتوە

كوی سر وكوی سر و
ملپچی مل وملپچی مل و
قایشی پشت وقایشی پشت و

واسھ ستی ناخی پپواسھ ستی ناخی پپ
زمانت دەبتوەزمانت دەبتوە

زەویش ل یادەوەرییدا ئم یادگارییت تۆمار دەكاتزەویش ل یادەوەرییدا ئم یادگارییت تۆمار دەكات
یادەوەریی زەوی نھنی ئاگرەیادەوەریی زەوی نھنی ئاگرە

ل یكمین پرشیدا سروشت خۆی ڕازاندەوە و ژیان دەستی پ كردل یكمین پرشیدا سروشت خۆی ڕازاندەوە و ژیان دەستی پ كرد
تریفی مانگ بسر گی درەختوە جوانترەتریفی مانگ بسر گی درەختوە جوانترە
لوەی لناو گۆالو برچینچكی مردن بیگرێلوەی لناو گۆالو برچینچكی مردن بیگرێ

سییكانی درەخت بای سرمانگی ل دەكوتسییكانی درەخت بای سرمانگی ل دەكوت
ئرێ ئسترە بۆ ل دەوری مانگدائرێ ئسترە بۆ ل دەوری مانگدا

تاجی درەوشانوە لسری خۆی دادەگرێ و ل ال پنای دەداتاجی درەوشانوە لسری خۆی دادەگرێ و ل ال پنای دەدا
نایوێ ڕوخساری ببیندرێنایوێ ڕوخساری ببیندرێ

ئانیشكت لسر ئژنۆت دان و قفی زنجیری كاتژمرت بژمرەئانیشكت لسر ئژنۆت دان و قفی زنجیری كاتژمرت بژمرە
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وەی دوعای سپی بكرزبوونماشای بتوەی دوعای سپی بكرزبوونماشای بت
داوك ل برژانگی فیوت بخ مترسییوەداوك ل برژانگی فیوت بخ مترسییوە

خیاڵ ببوە ناو ھستیاریی زەویخیاڵ ببوە ناو ھستیاریی زەوی
الیالیی دایكالیالیی دایك
الوكی باوكالوكی باوك

داستان و چیرۆكی باپیرە و داپیرەداستان و چیرۆكی باپیرە و داپیرە
ئای دەستی ئمنئای دەستی ئمن

دەتوانیت ل سبری ئادادەتوانیت ل سبری ئادا
زیاد ل زەردەپڕ بوانیزیاد ل زەردەپڕ بوانی

لگڵ گۆرانیش یاریی خلیسكن بكیتلگڵ گۆرانیش یاریی خلیسكن بكیت
ماسیی حوزماسیی حوز

دۆلفینی ڕووباردۆلفینی ڕووبار
نھنگی دەریانھنگی دەریا

ئختبووتی ئۆقیانووسئختبووتی ئۆقیانووس
ئیرەیییان بۆ یك تاوی سندووەئیرەیییان بۆ یك تاوی سندووە

چاوی قژایش ل ڕوونیدا جاڕسكرەچاوی قژایش ل ڕوونیدا جاڕسكرە
كی كوەك مریشككی كوەك مریشك

كانی پیس كردبلكواوی ھتكانی پیس كردبلكواوی ھت
خانمی ماڵ ب بزارییوە دانوی بۆ ڕۆكاتخانمی ماڵ ب بزارییوە دانوی بۆ ڕۆكات

دەكۆناوی ھك ھترسدەكۆناوی ھك ھترس
بای سر ئاو ھی كردبای سر ئاو ھی كرد

ب ھموو خانی لشم ھست بھكردنی دەكمب ھموو خانی لشم ھست بھكردنی دەكم
سووڕی ئیرەییی كورت و گیانی وەنوز دەداسووڕی ئیرەییی كورت و گیانی وەنوز دەدا
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ڕەنجی سركشیشڕەنجی سركشیش
چاو وچاو و
باڵ وباڵ و

یادگاری ویادگاری و
تاستاس

نشی زەوی دەچی لخان لنشی زەوی دەچی لخان ل
تورات ل زمانی مووساوەتورات ل زمانی مووساوە
ئینجیل ل زمانی عیساوەئینجیل ل زمانی عیساوە

قورئان ل زمانی محمدەوەقورئان ل زمانی محمدەوە
دا نییسكی تزمان ئدا نییسكی تزمان ئ

شیعریش ب تنیا و لگڵ منداشیعریش ب تنیا و لگڵ مندا
ڕەگی ویژدان ھمژیویڕەگی ویژدان ھمژیوی

پیت وپیت و
وش ووش و
ڕستڕست

بوارم بدەنبوارم بدەن
ل گوگایل گوگای

گۆپك وگۆپك و
شكۆفی باخچی ڕەنج وشكۆفی باخچی ڕەنج و

ئفسان وئفسان و
دڵدڵ

فری نازپروەری ببم و ئسترەی گڕۆك بناسمفری نازپروەری ببم و ئسترەی گڕۆك بناسم
جۆگلی ئاخاوتن ب پشماندا ت دەپڕێجۆگلی ئاخاوتن ب پشماندا ت دەپڕێ
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زمانمان ناسك و دمان وریا دەكاتوەزمانمان ناسك و دمان وریا دەكاتوە
سروشتی دان بخۆداگرتووسروشتی دان بخۆداگرتوو

ب دیم مك و ھستك ل ناوەوەم گش پ بدەب دیم مك و ھستك ل ناوەوەم گش پ بدە
ل خیاكی سوورھگڕاول خیاكی سوورھگڕاو
نقد دەخوپردی ئوم كنقد دەخوپردی ئوم ك

دوورتر لوەیدوورتر لوەی
ل برزی و نزمیی چاو بدەركوێل برزی و نزمیی چاو بدەركوێ

خان خان لشی سروشت خۆی دەگۆڕێخان خان لشی سروشت خۆی دەگۆڕێ
وەی سروشتزی زیندووبوونوە ھئوەی سروشتزی زیندووبوونوە ھئ

منی كردووە ب نوەی گۆرانیبژمنی كردووە ب نوەی گۆرانیبژ
دەنگ و ئاواز ل لكدانی شپۆل دەبیستمدەنگ و ئاواز ل لكدانی شپۆل دەبیستم

بیستن لم دەبت مژووبیستن لم دەبت مژوو
نوژی سر مردووم بیر دەھنتوەنوژی سر مردووم بیر دەھنتوە

بای سارد ل دەموچاوی دامبای سارد ل دەموچاوی دام
دم گیرادم گیرا

دەست و پلم ڕاوەشانددەست و پلم ڕاوەشاند
تاس و مووچك بری دامتاس و مووچك بری دام

چاوم بسر ئمسر و ئوسری ھكدا نیشتوەچاوم بسر ئمسر و ئوسری ھكدا نیشتوە
ڕستیكی ئزەلیڕستیكی ئزەلی

ب پروا و پ ئاوات دای گیرساندب پروا و پ ئاوات دای گیرساند
دی كفوكوداری پیت و وش دەداتوەدی كفوكوداری پیت و وش دەداتوە

وەیئاوات بوەیئاوات ب
بن ئاوی بن كووپ دەنووك ل مانسلپوولپبن ئاوی بن كووپ دەنووك ل مانسلپوولپ
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بۆ تاھتای ب دەنگ و ئاوازەوە چین بكاتبۆ تاھتای ب دەنگ و ئاوازەوە چین بكات
توانوا ڕاھاتووە بتوانوا ڕاھاتووە ب

دەنووكی تڕ و دی گرمی چرایكدەنووكی تڕ و دی گرمی چرایك
دەترووك تی قالنھ تاو لھدەترووك تی قالنھ تاو لھ

ئو ژن و پیاوەی لسر پردڕائو ژن و پیاوەی لسر پردڕا
تماشای ڕووباری ژریان دەكنتماشای ڕووباری ژریان دەكن

مستن ل ڕووناكیی گۆپی ناو ئاومستن ل ڕووناكیی گۆپی ناو ئاو
ماسییش لناو ڕووناكیداماسییش لناو ڕووناكیدا

كلكیان ھدەدەن و سرنجكلكیان ھدەدەن و سرنج
لو ژن و پیاوە دەگرنلو ژن و پیاوە دەگرن

لسر پردەكدا لناو دەموچاوی یكتر مستنلسر پردەكدا لناو دەموچاوی یكتر مستن
تاس و مووچك بری نداونتاس و مووچك بری نداون

نرم و نیانیی چاویان ھز ل شكۆی چاوی ماسی وەردەگرتنرم و نیانیی چاویان ھز ل شكۆی چاوی ماسی وەردەگرت
ماسیگرەیك بای برز كردەوەماسیگرەیك بای برز كردەوە

واو ئارامستدا تدەموچاوی م نیا لنیایی تدواو ئارامستدا تدەموچاوی م نیا لنیایی تد
 دڵ و ئاژاوەگ سی داخ لتی و ھی كی خۆیی ماسیگرە ھی دقس دڵ و ئاژاوەگ سی داخ لتی و ھی كی خۆیی ماسیگرە ھی دقس

نیینیی
پ خونكی وشك بناوچوانموە نووساوەپ خونكی وشك بناوچوانموە نووساوە

تكڵ بماسوولكم دەبتتكڵ بماسوولكم دەبت
ل لوموە دەبت خاكی مۆرل لوموە دەبت خاكی مۆر

وریاییی دڵ ناھت خونی ورچی تپ و حۆل ببینموریاییی دڵ ناھت خونی ورچی تپ و حۆل ببینم
ل خونمدا بینیمل خونمدا بینیم

لو ولو و
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شمشاڵ وشمشاڵ و
نیگا ونیگا و

ھی ئشقھی ئشق
مردوونمردوون

ل پمی گریانم دا و چاو سوور و دەم وشك ل خو ڕاپڕیمل پمی گریانم دا و چاو سوور و دەم وشك ل خو ڕاپڕیم
كوڕ و كیژەكانم توانییانكوڕ و كیژەكانم توانییان

دەست ل فرمسكم بدەندەست ل فرمسكم بدەن
ئاخر خۆ بیار نبوو ھموو شتكئاخر خۆ بیار نبوو ھموو شتك

كتوپ ڕوو بداتكتوپ ڕوو بدات
ئو جوبانی لناوی ڕاپڕیمئو جوبانی لناوی ڕاپڕیم

ھشتان گرم و ئاھی نائومدیھشتان گرم و ئاھی نائومدی
ل خۆیدا دەكات خونكی چاو ھتوول خۆیدا دەكات خونكی چاو ھتوو

ب نیازی بینینب نیازی بینین
ندا ناجووناو گۆلی خول پندا ناجووناو گۆلی خول پ

پاش خون بینینكپاش خون بینینك
ناكۆكییكانی نوان ژیان و مردن كۆتایی دێناكۆكییكانی نوان ژیان و مردن كۆتایی دێ

ھھ
گۆرانی ھ ل زی پواوی ھت بگۆرانی ھ ل زی پواوی ھت ب

ئو ڕۆژەی تۆ ھدیئو ڕۆژەی تۆ ھدی
كووچ و كۆن و شار چی بسر دتكووچ و كۆن و شار چی بسر دت
نیزەمین ڕادەگ دی ئاسمان چی بئنیزەمین ڕادەگ دی ئاسمان چی بئ

سیرك ئو گۆرانیبژە دەی مۆسیقاركی كوشتووەسیرك ئو گۆرانیبژە دەی مۆسیقاركی كوشتووە
سرەتا تنیا ئاوازی گۆرانیی ئاسوودەییسرەتا تنیا ئاوازی گۆرانیی ئاسوودەیی



سی ساڵ شیعر٣٣٧ سباح رەنجدەر

وشی خودا بوون و ئمیان دەالواندەوەوشی خودا بوون و ئمیان دەالواندەوە
ئرێ ڕەشبای داخ لدڵئرێ ڕەشبای داخ لدڵ

ئاوازی گۆرانیی ئاسوودەیی دەگوازتوەئاوازی گۆرانیی ئاسوودەیی دەگوازتوە
كورەڕگایك ب قراغی دۆكیكورەڕگایك ب قراغی دۆكی

ھزار بھزاردا درژ دەبتوەھزار بھزاردا درژ دەبتوە
دەگات بباخكی ھووژە و كونی گورگكدەگات بباخكی ھووژە و كونی گورگك

مژوو ئی بووك میموونی گردوونمژوو ئی بووك میموونی گردوون
مروول دەنك گنمی بدەموە بتمروول دەنك گنمی بدەموە بت

ڕووناكییكی پ ڕەنگ دەكوت سر ڕووی زەویڕووناكییكی پ ڕەنگ دەكوت سر ڕووی زەوی
یروولستیاریی زەوی كۆشكی گیانبازی مھیروولستیاریی زەوی كۆشكی گیانبازی مھ

ل دەروونموە ئاگركی بجۆش و ئاشنا گرمم دەكاتوەل دەروونموە ئاگركی بجۆش و ئاشنا گرمم دەكاتوە
بای ھۆیك خۆی ل دەستی ڕاستم خشاندبای ھۆیك خۆی ل دەستی ڕاستم خشاند

بختیار بوومبختیار بووم
كو وكو و
بالیف وبالیف و

لواری كشتیی گشت ولواری كشتیی گشت و
ساباتمساباتم

دەبن ھز ل پڕی ھۆدەبن ھز ل پڕی ھۆ
لناو دبرزیی ئو پڕەدالناو دبرزیی ئو پڕەدا

كورتی و درژیی سبرم ناسیكورتی و درژیی سبرم ناسی
دەست بخم سر سبردەست بخم سر سبر

ھست ب پلدانی دەماری ناوچوانی زەوی دەكمھست ب پلدانی دەماری ناوچوانی زەوی دەكم
مۆرانیك لناو خۆی تڕ لوولی خواردووەمۆرانیك لناو خۆی تڕ لوولی خواردووە
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خریك دەچت دی درەختكی دوو برەوەخریك دەچت دی درەختكی دوو برەوە
ھزی خوداوەند گمارۆی داھزی خوداوەند گمارۆی دا

دەمی ل كلكی خۆی نا و خواردیدەمی ل كلكی خۆی نا و خواردی
زمانیشی بناو دەمیدا سووڕاندزمانیشی بناو دەمیدا سووڕاند

قت ڕۆژكی وا دخۆش ل ھولردا ڕووی نداوەقت ڕۆژكی وا دخۆش ل ھولردا ڕووی نداوە
ماشای داوە پرچی سپیبووی دەكات مات دەبیدا تك تشاژن ك نئاوماشای داوە پرچی سپیبووی دەكات مات دەبیدا تك تشاژن ك نئاو

ماتیی ئاون دی كفوكوداری پیت و وش دەداتوەماتیی ئاون دی كفوكوداری پیت و وش دەداتوە
ن دەبروشوس دا بنئاو دەموچاو لن دەبروشوس دا بنئاو دەموچاو ل

ونگریش ك ونت دەگرێونگریش ك ونت دەگرێ
ت دەبیندت دەبیند

ونی نوام ل قۆغی چا و برگی ڕادیۆم ھكندونی نوام ل قۆغی چا و برگی ڕادیۆم ھكند
ئفسوونم ل ملوانكی سر سینگیئفسوونم ل ملوانكی سر سینگی

دەلیلی شاریش ل نقمی شینی ئنگوستیلیدەلیلی شاریش ل نقمی شینی ئنگوستیلی
برینی خواندم و مۆری ل ناوچوانم دابرینی خواندم و مۆری ل ناوچوانم دا

تیشكی یزدانیی لت دەدات و ڕگا ڕاست دت برپتتیشكی یزدانیی لت دەدات و ڕگا ڕاست دت برپت
دەست و ختی ئاشقانی نوا جوان بوودەست و ختی ئاشقانی نوا جوان بوو

لناو باول دارەكدا خبری بووەوە و نایكی لوە ھاتلناو باول دارەكدا خبری بووەوە و نایكی لوە ھات
دوای ھناس ھكشانكی درژدوای ھناس ھكشانكی درژ

ھموو ناكانی خۆی ڕاگیاندھموو ناكانی خۆی ڕاگیاند
پشیلی مای السای كردەوەپشیلی مای السای كردەوە

دەست و خت دوازدە مانگی پەدەست و خت دوازدە مانگی پە
لسر مز خۆی ڕاخستووە و بدارەلسر مز خۆی ڕاخستووە و بدارە

كس سرنجی نداوە و نیخوندووەتوە و نیخواندووەكس سرنجی نداوە و نیخوندووەتوە و نیخواندووە
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دم ل تك دەست و ختدادم ل تك دەست و ختدا
یدایكاری خۆیدا ش ل كھرەدارك ئاو برداخناو پلیدایكاری خۆیدا ش ل كھرەدارك ئاو برداخناو پل

پشیلی مای ئاوەكی بسر ئو ڕۆژنامیدا ڕژاندپشیلی مای ئاوەكی بسر ئو ڕۆژنامیدا ڕژاند
كلووەكانمانی تدا ڕاگیاندرابووكلووەكانمانی تدا ڕاگیاندرابوو

میوەیكی گییو ل درەختكی دوو بر كوت خوارەوەمیوەیكی گییو ل درەختكی دوو بر كوت خوارەوە
پنجی پ خون و بھز ھی دەگرتوەپنجی پ خون و بھز ھی دەگرتوە

نوا ل كاتی داگیرسانی دەنك شخارتدانوا ل كاتی داگیرسانی دەنك شخارتدا
دەستكانی شل و خاوندەستكانی شل و خاون

ب وریایییكی پ شكۆوە ل ئاگر و دەستی ڕوانیب وریایییكی پ شكۆوە ل ئاگر و دەستی ڕوانی
ئاخۆ ماستی بۆ ھون دەكرتئاخۆ ماستی بۆ ھون دەكرت

یان دووكی لسر چاوی مۆم پ الدەدرێیان دووكی لسر چاوی مۆم پ الدەدرێ
چرا ھیچ نیازكی نیی ل داگیرسانیچرا ھیچ نیازكی نیی ل داگیرسانی

تووڕەبوونی ڕووناكییكتووڕەبوونی ڕووناكییك
نقك دەشی گۆماوو بایئنقك دەشی گۆماوو بایئ

نقك دەشردەی گۆماوو بئنقك دەشردەی گۆماوو بئ
نقك دەشی گۆماووانلو مئنقك دەشی گۆماووانلو مئ

نقك دەشی گۆماوو بۆقئنقك دەشی گۆماوو بۆقئ
گرمایی و فنكیی زەوی دەكنگرمایی و فنكیی زەوی دەكن

ل سندووقكی دروستكراو ل ئسكی پشتی كیسڵ ھی دەگرنل سندووقكی دروستكراو ل ئسكی پشتی كیسڵ ھی دەگرن
ھر ھندە ل ژیان شارەزا بوویمھر ھندە ل ژیان شارەزا بوویم

گۆماو ناولپی باب و باپیرمان و كشاوەگۆماو ناولپی باب و باپیرمان و كشاوە
بھار دەستكی خر لخۆ دیوەبھار دەستكی خر لخۆ دیوە

چاڵ و چۆی و دەموچاوی سووتاوی سروشت لچك دەكاتچاڵ و چۆی و دەموچاوی سووتاوی سروشت لچك دەكات
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دەمامك لناو دەچ و پاسوانی ناكرێدەمامك لناو دەچ و پاسوانی ناكرێ
ناوچوونی دەمامك چییوە و لھۆی مانناوچوونی دەمامك چییوە و لھۆی مان

سرك وسرك و
زەیت وزەیت و

زەیتوون وزەیتوون و
ئاوی لیمۆئاوی لیمۆ

تكو دەكاتتكو دەكات
نان و ئاویشمان ل پشدا ھدەگرتنان و ئاویشمان ل پشدا ھدەگرت

ئو دەستانی نان و ئاومان ل پش ھدەگرنئو دەستانی نان و ئاومان ل پش ھدەگرن
یێ جار ڕەش و زبرن و تایان ھبیێ جار ڕەش و زبرن و تایان ھب
جاری واش ڕەنگاوڕەنگ و ئاوریشمیجاری واش ڕەنگاوڕەنگ و ئاوریشمی

دەست ئاشی بخون دەگڕێدەست ئاشی بخون دەگڕێ
سرم گران بووەسرم گران بووە
برچاوم تاریكبرچاوم تاریك

جوانی ل باركی شژاودا خۆی پشاندامجوانی ل باركی شژاودا خۆی پشاندام
دەموچاوی سروشت ب ئاسانی ئشكنج دەدرێدەموچاوی سروشت ب ئاسانی ئشكنج دەدرێ

نگمردوو گۆڕیان تنگمردوو گۆڕیان ت
ك بواین یان لوێ گودەشیانك بواین یان لوێ گودەشیان

دكوتی پپوولیدكوتی پپوولی
برچرا و بۆنی بخووری ڕۆژی جژنیانبرچرا و بۆنی بخووری ڕۆژی جژنیان

بۆ بكات ئاوازی ئازارەكانیانبۆ بكات ئاوازی ئازارەكانیان
كی خۆڕسكسروشت پزیشككی خۆڕسكسروشت پزیشك

خمۆكیمان چارە دەكاتخمۆكیمان چارە دەكات
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پنجم سە و پرداخم ل دەست بر دەبتوەپنجم سە و پرداخم ل دەست بر دەبتوە
بسر خاولیی منداكدا دەڕژێبسر خاولیی منداكدا دەڕژێ

تای برز بووەتوەتای برز بووەتوە
خاولیی تڕبووی لسر ناوچوانی دادەنینخاولیی تڕبووی لسر ناوچوانی دادەنین

فنكاییی دەستی خودا فریای دەكوێفنكاییی دەستی خودا فریای دەكوێ
خت وەك ڕۆژ وایبخت وەك ڕۆژ وایب

ئاوا دەب و ھدتوەئاوا دەب و ھدتوە
ھرچی ل ددا ب ھی دەڕژێھرچی ل ددا ب ھی دەڕژێ

زەوی قوڕگی گیراوە و كانی ب لتر دەردەبنزەوی قوڕگی گیراوە و كانی ب لتر دەردەبن
جوانیی چاوكی تدا ڕسكاندوومجوانیی چاوكی تدا ڕسكاندووم

بس ئو بژار دەكاتبس ئو بژار دەكات
خۆی و دەستخوشككانیخۆی و دەستخوشككانی

نوژیان بیومنوژیان بیوم
دیان شكاندوومدیان شكاندووم

شمی بایان تواندوومتوەشمی بایان تواندوومتوە
كتبی غزەلیان گچندوومكتبی غزەلیان گچندووم

ئی جربزەییی كانیئی جربزەییی كانی
ئازادیی زەوی ناشاردرتوەئازادیی زەوی ناشاردرتوە

ئم خۆر و سبینی تواو ب جوونئم خۆر و سبینی تواو ب جوون
باندە لسر دیواری مان دەنگ و ئاوازیان بودەبتوەباندە لسر دیواری مان دەنگ و ئاوازیان بودەبتوە

ھرچی شیر و تیری ناخیش ھی كوتوونھرچی شیر و تیری ناخیش ھی كوتوون
سووراییی خۆرنشین ئارامی ب تاسم دەبخشتسووراییی خۆرنشین ئارامی ب تاسم دەبخشت

تاسم لگڵ خۆرھتنداتاسم لگڵ خۆرھتندا
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نم دەھرھخت بی بگڕۆژەی كبدیداری گونم دەھرھخت بی بگڕۆژەی كبدیداری گو
ب ئارەزوویكوە ك بیادی سرگرم و مستمب ئارەزوویكوە ك بیادی سرگرم و مستم
ل خو ھدەستم و بلووزی تۆڕ لبر دەكمل خو ھدەستم و بلووزی تۆڕ لبر دەكم

تا گوێ ل كونی ھلك و چای ناو كوورەی دیوار بگرمتا گوێ ل كونی ھلك و چای ناو كوورەی دیوار بگرم
دوو چاوی گرم ك شكۆی دای حوای تدا پارزراوەدوو چاوی گرم ك شكۆی دای حوای تدا پارزراوە

ش دادەنپ نان و ئاوم لش دادەنپ نان و ئاوم ل
باندە لسر خوانی منوە دەفن و دوعای سپین برز دەبنوەباندە لسر خوانی منوە دەفن و دوعای سپین برز دەبنوە

تاسی ساتی نمری دەكنتاسی ساتی نمری دەكن
پری ڕوومت تاڵپری ڕوومت تاڵ

ماری ب فیشكفیشكماری ب فیشكفیشك
سوندی ناچاریسوندی ناچاری
دەروونی خواوودەروونی خواوو

كنۆش بۆ دەنگی دڵ دەبم و ب دڵ دەستت ماچ دەكمكنۆش بۆ دەنگی دڵ دەبم و ب دڵ دەستت ماچ دەكم
ئی دەنگی دڵئی دەنگی دڵ

چاوك دخۆشیی ل بژێچاوك دخۆشیی ل بژێ
ڕەشكوپشكی تدا دەرناكوێڕەشكوپشكی تدا دەرناكوێ

دوودییكی درژدوودییكی درژ
نوانی تیردا باج دەستی كژ لنوانی تیردا باج دەستی كژ ل

دەنگیدەنگی
كلكتقن وكلكتقن و
ئاوڕوونكرە وئاوڕوونكرە و

كبابی مل ڕووت وكبابی مل ڕووت و
برخی دوونگ شۆڕبرخی دوونگ شۆڕ
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دن گوم و دەگن دمدن گوم و دەگن دم
نابینام و دەستم بووەت چاو و ل ھستیاریی زەوی دەدرەوشتوەنابینام و دەستم بووەت چاو و ل ھستیاریی زەوی دەدرەوشتوە

نیك ڕادەگواژكراو چ ھی بۆمبنامنیك ڕادەگواژكراو چ ھی بۆمبنام
ئاوازی توانوەی چا بفرئاوازی توانوەی چا بفر

ئاوازی داخستنی ئاگری كوورەی دیواری ماڵئاوازی داخستنی ئاگری كوورەی دیواری ماڵ
ئاوازی سوپاسئاوازی سوپاس
ئاوازی تاڤگئاوازی تاڤگ

دەست و ختی ئاشقانی نوا جوان بوودەست و ختی ئاشقانی نوا جوان بوو
لناو باول دارەكدا خبری بووەوە و نایكی لوە ھاتلناو باول دارەكدا خبری بووەوە و نایكی لوە ھات

منی لو سرزەمین دۆست و دوژمن زۆرمنی لو سرزەمین دۆست و دوژمن زۆر
ئاسوودە وئاسوودە و

ئارام وئارام و
بسۆز وبسۆز و

تاس بتینتاس بتین
ل نامی پیریی ددا ب وچان داگیرساومل نامی پیریی ددا ب وچان داگیرساوم

قت ڕۆژكی وا دخۆش ل ھولر ڕووی نداوەقت ڕۆژكی وا دخۆش ل ھولر ڕووی نداوە
كات درەنگ نیی بۆ ئوەی نوا برەدا ت بپڕێكات درەنگ نیی بۆ ئوەی نوا برەدا ت بپڕێ

دوای مردن ب خبر دمدوای مردن ب خبر دم
ر ناچسھار بگا ڕۆیشتندا بڕ لر ناچسھار بگا ڕۆیشتندا بڕ ل

ئیلوولی ئیلوولی ٢٠١٠٢٠١٠ ھولر ھولر
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دیداری خوداوەندە ناكامكاندیداری خوداوەندە ناكامكان
زەوی میی خانانی خواردووەتوەزەوی میی خانانی خواردووەتوە

قسی دم دەزان و ھمیش تاجی بیركردنوە و پشوودانیمقسی دم دەزان و ھمیش تاجی بیركردنوە و پشوودانیم
پیایك میم ل زەویی خاندان وەرگرتپیایك میم ل زەویی خاندان وەرگرت

ل ڕۆژكی نزیكدا دتل ڕۆژكی نزیكدا دت
م دادەنر دسی لختووك بووری و پدەستی سم دادەنر دسی لختووك بووری و پدەستی س

ب ترپی دەت پشوو بدە ماندوویب ترپی دەت پشوو بدە ماندووی
نبۆ ئاوازی پیت و ڕەنگی دوا و و خا ماندووبوون ھنبۆ ئاوازی پیت و ڕەنگی دوا و و خا ماندووبوون ھ

گۆشت و دەمار و خونی خوداوەندە ناكامكانگۆشت و دەمار و خونی خوداوەندە ناكامكان
ڕووی پاگژی زەوی بۆ دەنگی نرمی خۆشویستی ئامادە دەكنڕووی پاگژی زەوی بۆ دەنگی نرمی خۆشویستی ئامادە دەكن

باران وەك ئوەیباران وەك ئوەی
ب تی دەروونیی ئاگرم پبلیم ب تی دەروونیی ئاگرم پبلیم 

یان بختوەریی خۆی ئاشكرا بكاتیان بختوەریی خۆی ئاشكرا بكات
دەنگی نزم كردووەتوە و ب نرمی ل گۆڕم دەدادەنگی نزم كردووەتوە و ب نرمی ل گۆڕم دەدا

ئیدی دەب من گۆڕ ج بھم و بم دەرێئیدی دەب من گۆڕ ج بھم و بم دەرێ
ئایا برانبری دەتوانم چی بكم و چیم پ دەكرێئایا برانبری دەتوانم چی بكم و چیم پ دەكرێ

چاوەكانی زەوی گران بوونچاوەكانی زەوی گران بوون
تاسامتاسام

واقم وڕماواقم وڕما
باندە بسرباندە بسر

پوو وپوو و
خولیا وخولیا و
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یاد ویاد و
چی ڕاھنر بۆ خۆشخوانی بوبوونتوەچی ڕاھنر بۆ خۆشخوانی بوبوونتوە

مرۆڤیش بسر كارتۆنی یاری پیژە و مار و ھمبانی فوودراومرۆڤیش بسر كارتۆنی یاری پیژە و مار و ھمبانی فوودراو
مار ھناوی زەویی كون كردووەمار ھناوی زەویی كون كردووە

ئاسۆدا برژانگی چاوی دەڕسك خۆریش لئاسۆدا برژانگی چاوی دەڕسك خۆریش ل
نمسپ دەخی ئیا وەی بیلبیلڕوونبووننمسپ دەخی ئیا وەی بیلبیلڕوونبوون

زەردەخنیك ل دەم و چاوی زەوی پیدا بووزەردەخنیك ل دەم و چاوی زەوی پیدا بوو
ل پ نمال پ نما

مامزی تۆقیو ئاوڕ ل كانی و ئاو دەداتوەمامزی تۆقیو ئاوڕ ل كانی و ئاو دەداتوە
كانی و ئاو دەبن ئاونی شو و ڕۆژی مامزكانی و ئاو دەبن ئاونی شو و ڕۆژی مامز

مامز ڕووەو كانی و ئاو دەجمنمامز ڕووەو كانی و ئاو دەجمن
زەوی جارك چاوی كردەوە و دای خستوەزەوی جارك چاوی كردەوە و دای خستوە

لچاوی خۆشی دوور نكوتوەلچاوی خۆشی دوور نكوتوە
كوی پڕ و تووك خۆمشی بشاڕدا ناڕواتكوی پڕ و تووك خۆمشی بشاڕدا ناڕوات

ئو چاوانی مرۆڤ ھیتیئو چاوانی مرۆڤ ھیتی
ل زەویدا مشتوماڵ دەبن و ئومد و دەستی تنگاننل زەویدا مشتوماڵ دەبن و ئومد و دەستی تنگانن

چاو ئو شت دەدۆزتوە ك بۆی داگیرساوەچاو ئو شت دەدۆزتوە ك بۆی داگیرساوە
دەچتوە ناو ھموو ڕووناكییكدەچتوە ناو ھموو ڕووناكییك

ڕووناكی بختوەریی خۆی ئاشكرا دەكاتڕووناكی بختوەریی خۆی ئاشكرا دەكات
نیایرج دم واو بووە و برمی گومان تڕی گش ئیدی دەزاننیایرج دم واو بووە و برمی گومان تڕی گش ئیدی دەزان
ل بینینی بگردیی ئاسمان و ڕۆشنایی ناو شیری گوگنم و جۆل بینینی بگردیی ئاسمان و ڕۆشنایی ناو شیری گوگنم و جۆ

رەتای گۆرانییفسوونی دڵ چاوت ھاوتای مۆسیقای سی ئئرەتای گۆرانییفسوونی دڵ چاوت ھاوتای مۆسیقای سی ئئ
ندەیی ئاوەدانی باالنفسوونی دڵ چاوت ھاوتای ھی ئئندەیی ئاوەدانی باالنفسوونی دڵ چاوت ھاوتای ھی ئئ
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ردەمی بووكی بی دەستگنفسوونی دڵ چاوت ھاوتای ئاوی ئئردەمی بووكی بی دەستگنفسوونی دڵ چاوت ھاوتای ئاوی ئئ
داری باپیراننردەنووسی وفسوونی دڵ چاوت ھاوتای بی ئئداری باپیراننردەنووسی وفسوونی دڵ چاوت ھاوتای بی ئئ

كراسی سروشتیش گردی نگرتووەكراسی سروشتیش گردی نگرتووە
ئگر دم بشكنی گردەلوول كراسی سروشتئگر دم بشكنی گردەلوول كراسی سروشت

نن دەڕفی ماڕست لنن دەڕفی ماڕست ل
خۆر سبینان تامی نان دەكات و ب ئمك و خورپدارەخۆر سبینان تامی نان دەكات و ب ئمك و خورپدارە

جوان ل كونی كروشك دەداجوان ل كونی كروشك دەدا
كی چییمو دەزانی ئ شك ئاكاری خۆر دەناسروككی چییمو دەزانی ئ شك ئاكاری خۆر دەناسروك
ئاگاداری دەكاتوە ل ترپی پی ڕاوچی و بووملرزەئاگاداری دەكاتوە ل ترپی پی ڕاوچی و بووملرزە

گوایی ئو خۆرەی ك ھدێگوایی ئو خۆرەی ك ھدێ
بم نازان ھیی زەویی یان ئاسمانبم نازان ھیی زەویی یان ئاسمان

ئفسوونی دڵ خۆر ل دوەش ھدێئفسوونی دڵ خۆر ل دوەش ھدێ
ھزی خۆری دڵ گیاندار جاڕس ناكاتھزی خۆری دڵ گیاندار جاڕس ناكات

كروشك ب قوونقوونكروشك ب قوونقوون
لم ژوور بۆ ئو ژوور چاوشاركی لگدا دەكردینلم ژوور بۆ ئو ژوور چاوشاركی لگدا دەكردین

خنییخنیی
چاو سوورچاو سوور

ترپی پی مۆسیقاترپی پی مۆسیقا
خرمی ددانی پوەندیی زەویخرمی ددانی پوەندیی زەوی

ك دەچووە بر خۆرك دەچووە بر خۆر
تووكی ڕەنگی دەگۆڕاتووكی ڕەنگی دەگۆڕا

كروشكی كوی ل پناو كونی خۆی سروشت دەپارزێكروشكی كوی ل پناو كونی خۆی سروشت دەپارزێ
ھیی مایش ب دشكاوی ڕا دەكاتھیی مایش ب دشكاوی ڕا دەكات
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لناو چاوەی مزدا گوی ل ئاسن دەسوێلناو چاوەی مزدا گوی ل ئاسن دەسوێ
بیانیش ل زەنگی كاتژمری داندراوە دەترستبیانیش ل زەنگی كاتژمری داندراوە دەترست

ری دادەنیشسڕادەخات ل دام كی داملباد پارچری دادەنیشسڕادەخات ل دام كی داملباد پارچ
چاوی ب دەوری خۆیدا دەگێ و دخۆشی بچككانی وەردەگرتچاوی ب دەوری خۆیدا دەگێ و دخۆشی بچككانی وەردەگرت

ئو سوزەیی خانمی ماڵ پاكی كردووەتوە دەیخواتئو سوزەیی خانمی ماڵ پاكی كردووەتوە دەیخوات
كروشك جرگسووتانی زۆر دیوەكروشك جرگسووتانی زۆر دیوە
خانمی ماڵ ڕۆبكی قاوەیی پۆشیوەخانمی ماڵ ڕۆبكی قاوەیی پۆشیوە

پرچی ب تۆقیكی حوایی ھداوەتوەپرچی ب تۆقیكی حوایی ھداوەتوە
ئنگوستیلی ئماسیش ل پنجی شوق ل كانی و ئاو دەدائنگوستیلی ئماسیش ل پنجی شوق ل كانی و ئاو دەدا

وزە خواردن و پشوودانبوون دوای سگوان پوزە خواردن و پشوودانبوون دوای سگوان پ
ل پنجرەیكی گنمەنگدال پنجرەیكی گنمەنگدا

رووناكییك ب نیگایكی گرم خۆی پشان دارووناكییك ب نیگایكی گرم خۆی پشان دا
دەت كروشك دۆستك لم ژوورەدادەت كروشك دۆستك لم ژوورەدا

ر دەبدەست ب دەزووی ئاوریشمینی گیانبازی ل ریكپاوتل دەدا و ختر دەبدەست ب دەزووی ئاوریشمینی گیانبازی ل ریكپاوتل دەدا و خت
ھیچ شتك نماوە ئازارم نداھیچ شتك نماوە ئازارم ندا
ییو پارچپاكترین خاك ئییو پارچپاكترین خاك ئ
ندەخش كۆتر كلكی لندەخش كۆتر كلكی ل

خوشك و برا شكۆمندەكانم كۆترخوشك و برا شكۆمندەكانم كۆتر
ب دەنووك گۆڕكم ل ناوی بۆ خۆش كنب دەنووك گۆڕكم ل ناوی بۆ خۆش كن

ھندەی زەردنی ھلكیكھندەی زەردنی ھلكیك
ناو دەترووككانمی لئاھناو دەترووككانمی لئاھ

دەترووك لكھ كدەترووك لكھ ك
زەوی بۆ ماوەیكی زۆرزەوی بۆ ماوەیكی زۆر
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ل سۆراخی ھونی ھیوادال سۆراخی ھونی ھیوادا
دەستی لناو نیازی بگرد گرم دەبتوەدەستی لناو نیازی بگرد گرم دەبتوە

ب ئاسوودەییشوە برزی دەكاتوە بۆ الی دڵ و چاویب ئاسوودەییشوە برزی دەكاتوە بۆ الی دڵ و چاوی
نائومدییكی قووڵ ناخی زەوی بر دەدانائومدییكی قووڵ ناخی زەوی بر دەدا

سیری دڵ و چاوی زەویم كردسیری دڵ و چاوی زەویم كرد
ڕەنگی تك چووڕەنگی تك چوو

وەك لوە بترستوەك لوە بترست
لبردەم جامخانیكدا بوەستملبردەم جامخانیكدا بوەستم

نھنییكی ئاشكرا و بۆنی موورتكی تڕ لگڵ بۆنی دەسكشی كیژك نھنییكی ئاشكرا و بۆنی موورتكی تڕ لگڵ بۆنی دەسكشی كیژك 
براورد بكمبراورد بكم

دەماری گرژ بوودەماری گرژ بوو
ب نم بارانك خاو بووەوەب نم بارانك خاو بووەوە

درەنگ تماشای ئاسمانم كرددرەنگ تماشای ئاسمانم كرد
فسوونی دنیی ئاسمان ئنھفسوونی دنیی ئاسمان ئنھ
ئفسوونی دڵ یارمتی دام بۆئفسوونی دڵ یارمتی دام بۆ

پشبك وپشبك و
كبك وكبك و

برزبوونوە وبرزبوونوە و
پشوودانپشوودان

پارچ گۆشتی دمپارچ گۆشتی دم
كوتووەت سر زەویكوتووەت سر زەوی
مروول دەورەیان داوەمروول دەورەیان داوە

ئاھی گرمی دمئاھی گرمی دم
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سمی مروولی ھكووزاندسمی مروولی ھكووزاند
سرنجكی ڕاڕاسرنجكی ڕاڕا

دەمی سۆندەی ئاوی خستدەمی سۆندەی ئاوی خست
روولر شارە مسروولر شارە مس

ل تنیشتیدا ئاگركی كردەوەل تنیشتیدا ئاگركی كردەوە
ل یك دوو ھنگاو بوالوەترل یك دوو ھنگاو بوالوەتر

دووپشكك لناو كۆمك ئسكدا مردار بووەتوەدووپشكك لناو كۆمك ئسكدا مردار بووەتوە
خكانك ب ترسوە دن بر ھتاوی بھارخكانك ب ترسوە دن بر ھتاوی بھار

پیام ل زەمینی دوورەوە دتپیام ل زەمینی دوورەوە دت
خشدەب ژم پشنوپخشدەب ژم پشنوپ

پیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوەپیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوە
دم سرڕژە ل جوانیدم سرڕژە ل جوانی

ی خودایجوانی دی خودایجوانی د
ی زەوییرماییی دخودا گی زەوییرماییی دخودا گ

زەوی جیھانكی تواوە ل نوان ئاسك و كیسڵزەوی جیھانكی تواوە ل نوان ئاسك و كیسڵ
سد جۆگی ل چاوی ھگرتووەسد جۆگی ل چاوی ھگرتووە

بۆ دخۆشی ڕەگ و چ و ناوكی میوەبۆ دخۆشی ڕەگ و چ و ناوكی میوە
ڕەگ و چ و ناوكی میوەڕەگ و چ و ناوكی میوە

گلنی چاویان خۆش دەوێ و خۆیان ل بای توند دەپارزنگلنی چاویان خۆش دەوێ و خۆیان ل بای توند دەپارزن
دەستم لسر دم الدەبمدەستم لسر دم الدەبم

قۆچ و ببەقۆچ و ببە
پوپاگندە بۆ چی دەكنپوپاگندە بۆ چی دەكن
وە بزر دەبیان چییان لوە بزر دەبیان چییان ل
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گای ئسك پتو و پ خون و گۆشت و چاومانگگای ئسك پتو و پ خون و گۆشت و چاومانگ
وەك پاوان ل دایك بووەوەك پاوان ل دایك بووە

ڕۆژك زەوی لسر قۆچكانی فێ دەداڕۆژك زەوی لسر قۆچكانی فێ دەدا
مرۆڤیش لسر ببەی پشتی دەھتوەمرۆڤیش لسر ببەی پشتی دەھتوە

گایك ھموو گایكان و سزادراوی پڕۆی سوورەگایك ھموو گایكان و سزادراوی پڕۆی سوورە
ب ددانی پانی پلك شفتی دەخواب ددانی پانی پلك شفتی دەخوا

نیوەڕۆیانیش خۆرنیوەڕۆیانیش خۆر
قۆچ و ببەی پشتی ڕووناك ناكاتوەقۆچ و ببەی پشتی ڕووناك ناكاتوە
قوربانییكانی ددانی گا و ددانی مشارقوربانییكانی ددانی گا و ددانی مشار

می خاندانیی زەوییان خواردووەتوە و بختوەریی خۆیان ئاشكرا می خاندانیی زەوییان خواردووەتوە و بختوەریی خۆیان ئاشكرا 
دەكندەكن

تۆفانك بسرزەوی دەڕژیتۆفانك بسرزەوی دەڕژی
ب شرمكی درۆزن بووەت پیاوك ل خون و گۆشتی زەویب شرمكی درۆزن بووەت پیاوك ل خون و گۆشتی زەوی

بسر كشتییوە ھما و ئاماژە دەدابسر كشتییوە ھما و ئاماژە دەدا
ڕەگ سرقا ب سركشیی چوەڕەگ سرقا ب سركشیی چوە

زەوی ھست ب لرزینی خۆی دەكاتزەوی ھست ب لرزینی خۆی دەكات
خۆی ب كوانی ئاسمان گرتووەخۆی ب كوانی ئاسمان گرتووە

دووبارە مردن دەترس س لشتدا كھب رێ لئدووبارە مردن دەترس س لشتدا كھب رێ لئ
دایندەی تشت باھئایا بدایندەی تشت باھئایا ب

سرگردان بیفنن و ئارام بنیشتوەسرگردان بیفنن و ئارام بنیشتوە
یان بۆ سر زەمین ھموو شتكی لسر دەژییان بۆ سر زەمین ھموو شتكی لسر دەژی

بھشتیش تنیا مرۆڤبھشتیش تنیا مرۆڤ
كش زار بۆ بختی ھدەداكش زار بۆ بختی ھدەدا
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چ دەدۆڕنتچ دەدۆڕنت
خانكانی زار پیرۆزەی چاوەزارنخانكانی زار پیرۆزەی چاوەزارن

 كی بوانت و ناوچشی دادكانی لخان كی سارد بپیرۆزە مووچ كی بوانت و ناوچشی دادكانی لخان كی سارد بپیرۆزە مووچ
ھرەیبھرەیب

ختمان بچووكوانی بناوچختمان بچووكوانی بناوچ
جگای نووسینی ھموو ویستكانی تدا نابتوەجگای نووسینی ھموو ویستكانی تدا نابتوە

ب شقامكی نیمچ تاریكدا دەڕۆم ناو ژیانب شقامكی نیمچ تاریكدا دەڕۆم ناو ژیان
چی بكم نموونی ژیانمچی بكم نموونی ژیانم

برد مردوون یان خوتوونبرد مردوون یان خوتوون
یان ل قوویییكی ناقۆ و كوشندەدانیان ل قوویییكی ناقۆ و كوشندەدان

خونیان نبووەت خندەی ئومد و ناین دەنگخونیان نبووەت خندەی ئومد و ناین دەنگ
بدەنگھاتنی برد دەنگی مارشی شڕەبدەنگھاتنی برد دەنگی مارشی شڕە

ئاو خۆی بكناردا دەدائاو خۆی بكناردا دەدا
بدەنگی دەھنت دەنگبدەنگی دەھنت دەنگ

لوەتی برد ھاتووەت دەنگ و خۆشویستی ڕوون كردووەتوەلوەتی برد ھاتووەت دەنگ و خۆشویستی ڕوون كردووەتوە
خبری نوان برگی كتب و قوان خۆش بووەخبری نوان برگی كتب و قوان خۆش بووە

ب پنجمۆری یكمین نھنی سرسام بوومب پنجمۆری یكمین نھنی سرسام بووم
ینو كی بیزەل موتربغینو كی بیزەل موتربغ
ل ھموو درەخت بردارەكانل ھموو درەخت بردارەكان

لك و پۆپی درەختی برداری ماڵلك و پۆپی درەختی برداری ماڵ
بسر دیواری حوشوە ھاتوونت دەرێبسر دیواری حوشوە ھاتوونت دەرێ

دوورییكی ئاۆزدوورییكی ئاۆز
ئاوی خواووی ناو گۆزە بخۆرەوەئاوی خواووی ناو گۆزە بخۆرەوە
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شووش تورشیات و ڕادیۆ ل تاق و پنجرە برانبر یكدی دادەندرنشووش تورشیات و ڕادیۆ ل تاق و پنجرە برانبر یكدی دادەندرن
سروودخونی زەوی ب كاغزی پیام كفن كراوەسروودخونی زەوی ب كاغزی پیام كفن كراوە

برەو گیانی خۆی ھنگاو ھدەگرێبرەو گیانی خۆی ھنگاو ھدەگرێ
بردەوامیش ئاوڕ ل ق دەداتوەبردەوامیش ئاوڕ ل ق دەداتوە

دەگات دیداری خوداوەندە ناكامكاندەگات دیداری خوداوەندە ناكامكان
زەویم بینی سوورھگڕابووزەویم بینی سوورھگڕابوو

گوی ل سروودخونی خۆی گرتبووگوی ل سروودخونی خۆی گرتبوو
ل پشت و خونگری دەپرسیل پشت و خونگری دەپرسی

خۆر ل ترێ دەداخۆر ل ترێ دەدا
كووپ بیر ل ڕسكانی شراب دەكاتوەكووپ بیر ل ڕسكانی شراب دەكاتوە

پیاوك ب نازی ژن و منداكانی دەورە دراوە ل خو دەڕواپیاوك ب نازی ژن و منداكانی دەورە دراوە ل خو دەڕوا
وەیدەست ی بگوكی گورداخپوەیدەست ی بگوكی گورداخپ

ل كووپ نزیك دەبتوەل كووپ نزیك دەبتوە
دوای سپی كردنی ڕواسكی مزر و قومكدوای سپی كردنی ڕواسكی مزر و قومك

ل كووپی دخۆش و لو تڕ ب ستایش و ماچ دوور دەكوتوەل كووپی دخۆش و لو تڕ ب ستایش و ماچ دوور دەكوتوە
ئاگرك ل گیانی پیدا دەب و دەبت سۆز و بزەییی خودائاگرك ل گیانی پیدا دەب و دەبت سۆز و بزەییی خودا

بیانیی و منداكانم تازە ل خو ھستاونبیانیی و منداكانم تازە ل خو ھستاون
سۆب ھوای متبخی خۆش كردووە و شكردان پەسۆب ھوای متبخی خۆش كردووە و شكردان پە

گۆرانییك بۆ ئاكاری ئم ژوورەگۆرانییك بۆ ئاكاری ئم ژوورە
گۆرانییك بۆ تیشكی ناو دەنووكی باندەی ڕاھندراو بۆ خۆشخوانیگۆرانییك بۆ تیشكی ناو دەنووكی باندەی ڕاھندراو بۆ خۆشخوانی

گۆرانییك بۆ حیكمتی یكم سوگۆرانییك بۆ حیكمتی یكم سو
گۆرانییك بۆ الوالوی ڕەنگ مردووی سر دیواری ماكی بدراوگۆرانییك بۆ الوالوی ڕەنگ مردووی سر دیواری ماكی بدراو

ل گۆرانییكی نائومددال گۆرانییكی نائومددا
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زار بۆ دووبختی ھدەدەمزار بۆ دووبختی ھدەدەم
پرد جستیكی سارد و سەپرد جستیكی سارد و سە

بسر ئاوەوە درژ كراوەبسر ئاوەوە درژ كراوە
نزمرۆڤ سروشت نابنزمرۆڤ سروشت ناب

ئم ئو كات مزن و بختوەر دەبینئم ئو كات مزن و بختوەر دەبین
كۆمك باندەی كاغزی فێ دەین ئاسمانكۆمك باندەی كاغزی فێ دەین ئاسمان

بسر میوەی نایلۆن بنیشنوەبسر میوەی نایلۆن بنیشنوە
مترسیی سروشتمترسیی سروشت

ئاگر كوتنوەئاگر كوتنوە
بوڕكانبوڕكان

ھبزڕكانی مانگھبزڕكانی مانگ
سوربوونی ئاوی ژر زەویسوربوونی ئاوی ژر زەوی

ھۆ دەنووك ل پستی پینگ دەداھۆ دەنووك ل پستی پینگ دەدا
ئاوازی گۆرانییكی پند ئامز برز دەبتوەئاوازی گۆرانییكی پند ئامز برز دەبتوە

كۆمك توار كۆرسنكۆمك توار كۆرسن
یكردنی ڕەنگی دیككی توداتاووسیش ڕەنگی كوژراوە و عیكردنی ڕەنگی دیككی توداتاووسیش ڕەنگی كوژراوە و ع
بای سارد خریك دەیكوژێ و ل ڕەنج و بدبختی دەمنتوەبای سارد خریك دەیكوژێ و ل ڕەنج و بدبختی دەمنتوە

ب شرمكی درۆزنب شرمكی درۆزن
ناولپی ل یكتری خشاندناولپی ل یكتری خشاند

قاوەی گرتوە و ل بنی فنجانكدا ونیقاوەی گرتوە و ل بنی فنجانكدا ونی
ڕەگی درەختكی بینی دەچووە ناو بلووری چرایكڕەگی درەختكی بینی دەچووە ناو بلووری چرایك

كیسڵ ل شرمی خۆیدا چووەوە ناو خۆی و قپلكی توندتر كردكیسڵ ل شرمی خۆیدا چووەوە ناو خۆی و قپلكی توندتر كرد
پیتی زی نوانپیتی زی نوان
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كازوە و زەردەپڕكازوە و زەردەپڕ
ئاخاوتن و نوای خۆمئاخاوتن و نوای خۆم
دیدار و ناوھنانی خۆمدیدار و ناوھنانی خۆم

ئاھنگ و ھاتنگۆی خۆمئاھنگ و ھاتنگۆی خۆم
سو و دروودی خۆمسو و دروودی خۆم

ڕووەو زد و كتبخان و گۆڕەپانی شار ئاشكرا دەكمڕووەو زد و كتبخان و گۆڕەپانی شار ئاشكرا دەكم
دخۆش ئو ئاگرەی ل بن منجی خواردنی مان ھت كرددخۆش ئو ئاگرەی ل بن منجی خواردنی مان ھت كرد

ر دسزەوی دەستی لر دسزەوی دەستی ل
نیوەڕۆ وەرە ئی ئفسوونی دڵنیوەڕۆ وەرە ئی ئفسوونی دڵ

بروبوومی زەوی لناو ترازووی پوودابروبوومی زەوی لناو ترازووی پوودا
چاوساغی و ھاوڕیتیت دەكاتچاوساغی و ھاوڕیتیت دەكات
خودا سروشت شرمزار ناكاتخودا سروشت شرمزار ناكات

كپووم ل نزیك میوەی موتربكراو كورژ كردەوە و بیرمكپووم ل نزیك میوەی موتربكراو كورژ كردەوە و بیرم
ل زیرەكی و تا ھتایی زەوی كردەوەل زیرەكی و تا ھتایی زەوی كردەوە

كروشكك لناو قۆپنگیادا بچككانی فرە چاوبزی دەكاتكروشكك لناو قۆپنگیادا بچككانی فرە چاوبزی دەكات
كشكیكیش بسر ھۆیكی مۆمیاكراودا نیشتوەكشكیكیش بسر ھۆیكی مۆمیاكراودا نیشتوە

نیشان و حیكمتی زەویی تازە خۆشكراو بۆ نمام و بر و چاوگشبووننیشان و حیكمتی زەویی تازە خۆشكراو بۆ نمام و بر و چاوگشبوون
پیام ل زەمینی دوورەوە دتپیام ل زەمینی دوورەوە دت

خشدەبژیم پشنوپخشدەبژیم پشنوپ
پیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوەپیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوە

قت دی وا پ كازوە و زەردەپڕی ندیوەقت دی وا پ كازوە و زەردەپڕی ندیوە
لوەتی دم بیندراوەلوەتی دم بیندراوە

خبری ھوا خۆش بووەخبری ھوا خۆش بووە
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ماسی خۆی ل ڕەگی درەخت دەداماسی خۆی ل ڕەگی درەخت دەدا
پۆپچ لیش لمپۆپچ لیش لم

ماسی و مل خۆیان تار و تریك ناگرنماسی و مل خۆیان تار و تریك ناگرن
مارك لناو شووشیكی داخراودامارك لناو شووشیكی داخراودا

بیر لوە دەكاتوە چۆن خۆیبیر لوە دەكاتوە چۆن خۆی
نك بئالكی درەخت لنك بئالكی درەخت ل

ل پارزی نیشتنوەی بچك كشكیكی كم ئزمووندال پارزی نیشتنوەی بچك كشكیكی كم ئزمووندا
پیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوەپیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوە

وە دەداتدانزەوی خان یم لك میپیاوە دەداتدانزەوی خان یم لك میپیا
ترپی دی ھمیش خوداییم و دەنگدانوەی دشكاوانترپی دی ھمیش خوداییم و دەنگدانوەی دشكاوان

ب ئسپایی ب درەختوە دەنووستب ئسپایی ب درەختوە دەنووست
را بكك بۆ كامدا بزەیكرمی درەختری گبس لرا بكك بۆ كامدا بزەیكرمی درەختری گبس ل

حكایتی مردن كمك ل ژیان درژترەحكایتی مردن كمك ل ژیان درژترە
گوچك ماسی ڕۆخ ڕووبار ھگرەوەگوچك ماسی ڕۆخ ڕووبار ھگرەوە

فی دەرەوە ناو ئاوفی دەرەوە ناو ئاو
بیر لوە دەكینوە چل شو و چل ڕۆژە لبر خۆردا دانیشتوویبیر لوە دەكینوە چل شو و چل ڕۆژە لبر خۆردا دانیشتووی

نان ونان و
ئاو وئاو و

كتب وكتب و
نامۆیی نبووننامۆیی نبوون

لناو دەستكانت ئم دیو و ئو دیو دەكیتلناو دەستكانت ئم دیو و ئو دیو دەكیت
دەستت بخوێدەستت بخوێ

ڕیشۆكانی شار شونیان نامن تیدا قاچیان ل بن بایان گرم كنوەڕیشۆكانی شار شونیان نامن تیدا قاچیان ل بن بایان گرم كنوە



سی ساڵ شیعر٣٥٦ سباح رەنجدەر

پنجت درەختی بنمای باندەی و بخشندەیی دەنونتپنجت درەختی بنمای باندەی و بخشندەیی دەنونت
قۆزاخیك دەكرتوەقۆزاخیك دەكرتوە

كۆمك گنم شامی برژاوی ل دەوردا ڕژاوەكۆمك گنم شامی برژاوی ل دەوردا ڕژاوە
زەوی جارك چاوی كردەوە و دای خستزەوی جارك چاوی كردەوە و دای خست

لچاوی خۆشی دوور نكوتوەلچاوی خۆشی دوور نكوتوە

كانوونی یكمی كانوونی یكمی ٢٠١٠٢٠١٠ ھولر ھولر
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كوانیك بۆ ناوی لبیركراوەكانكوانیك بۆ ناوی لبیركراوەكان
خودا ئمی بردە خونی خۆیوەخودا ئمی بردە خونی خۆیوە

سرووش و ب ھرە ی خۆی پداین سرووش و ب ھرە ی خۆی پداین 
بۆ مووسا توراتبۆ مووسا تورات
بۆ عیسا ئینجیل بۆ عیسا ئینجیل 
بۆ محمد قورئانبۆ محمد قورئان
بۆ منیش زوانبۆ منیش زوان

شیری پیام ڕژا و بووین بخاوەنی ژیانشیری پیام ڕژا و بووین بخاوەنی ژیان
فریشتیكی ب ڕوخسار دەستی كردینوە فریشتیكی ب ڕوخسار دەستی كردینوە 

خۆر ب ئاسۆوە ب كوڕی خۆی زانین و ڕازایوەخۆر ب ئاسۆوە ب كوڕی خۆی زانین و ڕازایوە
ئم ھموو ھستكانی ئوینئم ھموو ھستكانی ئوین
ئی ھقیقت من باجی تۆمئی ھقیقت من باجی تۆم

تاج ئیرەییم پ دەباتاج ئیرەییم پ دەبا
شیعر دەستی لسر شانم داناشیعر دەستی لسر شانم دانا

گوتی ل دوورەوە ھاتووم و نزرم ل خۆم گرتووە گوتی ل دوورەوە ھاتووم و نزرم ل خۆم گرتووە 
نیشانی زیندووكردنوە بناسمنیشانی زیندووكردنوە بناسم

بیانییكی دخۆش بۆنی بای باندەبیانییكی دخۆش بۆنی بای باندە
پیت و فڕ دەڕژنن پدەشت و بنارپیت و فڕ دەڕژنن پدەشت و بنار

ب دڵ تكات ل دەكمب دڵ تكات ل دەكم
ئی ھزی دیدار و ئفسوونی ڕووناكی خودائی ھزی دیدار و ئفسوونی ڕووناكی خودا

دڵ و گیان پن ل بختوەریدڵ و گیان پن ل بختوەری
ئمۆ ل سپدەوە دڵ و گیانم سرڕژنئمۆ ل سپدەوە دڵ و گیانم سرڕژن
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ل ھزی دیدار و ئفسوونی ڕووناكیی خودال ھزی دیدار و ئفسوونی ڕووناكیی خودا
پاژنی چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووانپاژنی چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان

چووزەرەی موتربكراو ناشكنتوەچووزەرەی موتربكراو ناشكنتوە
ھرچیش ڕووبداتھرچیش ڕووبدات

ك نابوەیپشتگرتن و ڕوونكردنھیچ دەست ب ویستم بپك نابوەیپشتگرتن و ڕوونكردنھیچ دەست ب ویستم بپ
خودایك دڵ و گیانی پاراو كردوومخودایك دڵ و گیانی پاراو كردووم

ڕوخسارم ئفسوونی ڕووناكی خودای و دم ھاتووەت سر لوانمڕوخسارم ئفسوونی ڕووناكی خودای و دم ھاتووەت سر لوانم
رد و پشتی دەستی خدری زیندەیوانی بخشی ناوچو نر لسدڵ لرد و پشتی دەستی خدری زیندەیوانی بخشی ناوچو نر لسدڵ ل

ئوانی ل باخ و بستانی ئمكدا دەركوتوونئوانی ل باخ و بستانی ئمكدا دەركوتوون
ئاشنا و كس و كار و ھزی ناوشانی مننئاشنا و كس و كار و ھزی ناوشانی منن

ئویان بانگی ئوی تریان دەكاتئویان بانگی ئوی تریان دەكات
خوان خۆشحا و پ ل جرگ و دی یكتر ناننخوان خۆشحا و پ ل جرگ و دی یكتر نانن

چاوەڕوانی ھواكنچاوەڕوانی ھواكن
چ ھواكچ ھواك

چاوی ماتی سروشت ب خۆشی بھار دەبریسكتوەچاوی ماتی سروشت ب خۆشی بھار دەبریسكتوە
حزدەكم ماچی بكمحزدەكم ماچی بكم

حزی ئو ماچ ل دی ھموو ڕووەكك لدەداحزی ئو ماچ ل دی ھموو ڕووەكك لدەدا
گورەم نشونما ئگر ب درۆ ماچ بكمگورەم نشونما ئگر ب درۆ ماچ بكم

خودا و خود سزام دەدەنخودا و خود سزام دەدەن
چاوی ماتی سروشت دیارییكی نایابی ئو دەستی ك تابلۆی ئزەل چاوی ماتی سروشت دیارییكی نایابی ئو دەستی ك تابلۆی ئزەل 

دەنووستدەنووست
دڵ ل بن پراسوو دەردەھن و دەیھنت سر پراسوودڵ ل بن پراسوو دەردەھن و دەیھنت سر پراسوو

ب پرواش بریسكی چاوی ھدەداب پرواش بریسكی چاوی ھدەدا
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ئی سروشت ھشتان قسكانی تۆم ل گوێ گرتووەئی سروشت ھشتان قسكانی تۆم ل گوێ گرتووە
دوور لدوور ل

ئقی داو وئقی داو و
كلۆی ڕەشكوپشككار بچاو وكلۆی ڕەشكوپشككار بچاو و

باوشكی پستی وباوشكی پستی و
دووربینی ژەنڕاڵدووربینی ژەنڕاڵ

ب دنیایی و ب شرمی كوشندە و دڵ ل ددانب دنیایی و ب شرمی كوشندە و دڵ ل ددان
گش ب بروبوومت بدەگش ب بروبوومت بدە

ودایوی دخ چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان لودایوی دخ چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان ل
دوی ممك شۆڕ و شیر جادوودوی ممك شۆڕ و شیر جادوو

گشكردن ڕۆژان دووبارە دەبتوەگشكردن ڕۆژان دووبارە دەبتوە
زەوی بتاسی سوزبوون سووتاوە و چاو ڕوون دەكاتوەزەوی بتاسی سوزبوون سووتاوە و چاو ڕوون دەكاتوە

رەیی لكنییسووتان نھ وە لوڕەسمی نزیكبوونڕرەیی لكنییسووتان نھ وە لوڕەسمی نزیكبوونڕ
تریف و ئاو تكی یك نابنتریف و ئاو تكی یك نابن
مانگ دەستی نزای ھفیوەمانگ دەستی نزای ھفیوە

سی نییی خۆی زیاتر كتریف لسی نییی خۆی زیاتر كتریف ل
بارەوە نازان ھیچی ل وە كتچكیش دەپكانیی لبارەوە نازان ھیچی ل وە كتچكیش دەپكانیی ل

كانیش ل ئاست جۆگی دامنی خۆیكانیش ل ئاست جۆگی دامنی خۆی
كڕ وكڕ و
الڵ والڵ و
كورەكورە

شانی زەوییكھ ناسبوڕكان دەنگی ھشانی زەوییكھ ناسبوڕكان دەنگی ھ
زەویش لناو گی تاولرزدا دەسووت و وڕنیكی ڕاستقین ب مانگوە زەویش لناو گی تاولرزدا دەسووت و وڕنیكی ڕاستقین ب مانگوە 
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دەكاتدەكات
مانگ دەستی دەفژەن و ھفیوەمانگ دەستی دەفژەن و ھفیوە

دەفژەن ڕۆشنایی سر پنجكانت دەركوتووندەفژەن ڕۆشنایی سر پنجكانت دەركوتوون
چاوەڕوانی ھواكنچاوەڕوانی ھواكن

چ ھواكچ ھواك
دەھنددا جر ئاوی مسرمی لی گناسش ھتریفدەھنددا جر ئاوی مسرمی لی گناسش ھتریف

ب دیار زەوییكی خواوو و ب ب ئازار دڵ و گیانی لوولداوم و ب دیار زەوییكی خواوو و ب ب ئازار دڵ و گیانی لوولداوم و 
نڕایدەوەشنڕایدەوەش

پاشان چای داخ دەخۆموەپاشان چای داخ دەخۆموە
ل قمەنگ و گیتاری حكایتخوان و ترمھگر ورد دەبموەل قمەنگ و گیتاری حكایتخوان و ترمھگر ورد دەبموە

ترمھگر بم نزیكاندا تدەپڕیترمھگر بم نزیكاندا تدەپڕی
نزیك مای مننزیك مای من

كپر وكپر و
كووخ وكووخ و
خانوو وخانوو و
خانباخانبا

ر دیوار دەبینكی سنووسینر دیوار دەبینكی سنووسین
یدەنگیش كۆتایی ھبیدەنگیش كۆتایی ھب

جژنی كۆچی باندان و تاسی دیدارجژنی كۆچی باندان و تاسی دیدار
گرانایی بایان لسر بای الدەداگرانایی بایان لسر بای الدەدا

باندەی كۆچكردووباندەی كۆچكردوو
چۆن بوو خۆت ب بای پ نسپارد و بۆ ئرە گڕایتوەچۆن بوو خۆت ب بای پ نسپارد و بۆ ئرە گڕایتوە

ھلكت ل تنیاییدا ھنھناھلكت ل تنیاییدا ھنھنا
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ك كۆچت كردك كۆچت كرد
ھموو شتكمت ل بای خۆت بستاھموو شتكمت ل بای خۆت بستا

ل ھاتنوەشتدا ھموویانت ل كگی شكر دانانل ھاتنوەشتدا ھموویانت ل كگی شكر دانان
چاوەڕوانی ھواكنچاوەڕوانی ھواكن

چ ھواكچ ھواك
ترپی دم گوێ ل مشكم ناگرێ و شونپی ناناسرتوەترپی دم گوێ ل مشكم ناگرێ و شونپی ناناسرتوە

كۆمك مردوو مۆمیان لسر دەستیان ڕاگرتووەكۆمك مردوو مۆمیان لسر دەستیان ڕاگرتووە
دەموچاویان تواو سوورھگڕاوە و ئو ڕازە دەدركنندەموچاویان تواو سوورھگڕاوە و ئو ڕازە دەدركنن

پپوول بوا ب ڕووناكی چرای دزانیش دەكاتپپوول بوا ب ڕووناكی چرای دزانیش دەكات
پپوول برەو مای خۆت بۆ دەگیپپوول برەو مای خۆت بۆ دەگی

رمی خۆت گی ماشیلرمی خۆت گی ماشیل
چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووانچاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان

درەختی بنمای پپوولی ون كشاوەدرەختی بنمای پپوولی ون كشاوە
ڕۆژانی پشوو لناو خۆیدا گشی پدەداڕۆژانی پشوو لناو خۆیدا گشی پدەدا

دەتوانم باوەڕ بو ھموو شتان بھنم ك بینیومندەتوانم باوەڕ بو ھموو شتان بھنم ك بینیومن
چونك ھموویان خون بوونچونك ھموویان خون بوون

ل بیانییكی دخۆشدا ك بۆنی بای باندەل بیانییكی دخۆشدا ك بۆنی بای باندە
پیت و فڕی دەڕژاندە گڕەك و شار بینیمنپیت و فڕی دەڕژاندە گڕەك و شار بینیمن

ھست دەكم ل شاری خۆمدا وەك لبیركراو و زیندانییك نام بۆ دەرەوە ھست دەكم ل شاری خۆمدا وەك لبیركراو و زیندانییك نام بۆ دەرەوە 
دەنووسمدەنووسم

ئی ھقیقت من باجی تۆمئی ھقیقت من باجی تۆم
تاج ئیرەییم پدەباتاج ئیرەییم پدەبا

شیعر دەستی لسر شانم داناشیعر دەستی لسر شانم دانا
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گوتی ل دوورەوە ھاتووم و نزرم ل خۆم گرتووەگوتی ل دوورەوە ھاتووم و نزرم ل خۆم گرتووە
نیشانی زیندووكردنوە بناسمنیشانی زیندووكردنوە بناسم

ئی نیشانی زیندووكردنوە لناو پاراوی ئو خوندایئی نیشانی زیندووكردنوە لناو پاراوی ئو خوندای
ك لدانی دڵ خرای دەكاتك لدانی دڵ خرای دەكات

ب بایب بای
پڕ وپڕ و

شم وشم و
شیعرشیعر

ل گرمی خۆر نزیك بوومتوەل گرمی خۆر نزیك بوومتوە
بۆ فین و توانوە ھاتم جیھان و چووم ناو ھقیقتی دڵبۆ فین و توانوە ھاتم جیھان و چووم ناو ھقیقتی دڵ

پغمبرك ڕووەو مای خۆی دەڕواپغمبرك ڕووەو مای خۆی دەڕوا
دی ب خرایییكی سیر لدەدادی ب خرایییكی سیر لدەدا

كروشكك ڕووەو مای خۆی دەڕواكروشكك ڕووەو مای خۆی دەڕوا
دی ب خرایییكی سیر لدەدادی ب خرایییكی سیر لدەدا
نھنگك ڕووەو مای خۆی دەڕوانھنگك ڕووەو مای خۆی دەڕوا
دی ب خرایییكی سیر لدەدادی ب خرایییكی سیر لدەدا

لبیركراوك ڕووەو مای خۆی دەڕوالبیركراوك ڕووەو مای خۆی دەڕوا
دی ب خرایییكی سیر لدەدادی ب خرایییكی سیر لدەدا

ئوەی برەو مای خۆی ڕۆیشت گیشتئوەی برەو مای خۆی ڕۆیشت گیشت
رمند گی خۆت چنانی مارمند گی خۆت چنانی ما

ھست لناو خۆیدا شمی تواندەوەھست لناو خۆیدا شمی تواندەوە
پاشان دای من و سروشتپاشان دای من و سروشت

ھستی سروشت ڕگا ب خۆی دەدا نازناوی بخشندەیی ئاسمان ھگرێھستی سروشت ڕگا ب خۆی دەدا نازناوی بخشندەیی ئاسمان ھگرێ



سی ساڵ شیعر٣٦٣ سباح رەنجدەر

بنرمی ناوچوانت ماچ دەكم ئی بخشندەییبنرمی ناوچوانت ماچ دەكم ئی بخشندەیی
ل سرەتادا تنیا جوانیی ھبوول سرەتادا تنیا جوانیی ھبوو

نۆرەی كی جوانیی بكوژێنۆرەی كی جوانیی بكوژێ
ل سرەتادا تنیا وش ھبوول سرەتادا تنیا وش ھبوو

نۆرەی كی وش بكوژێنۆرەی كی وش بكوژێ
ل سرەتادا تنیا بختوەریی ھبوول سرەتادا تنیا بختوەریی ھبوو

نۆرەی كی بختوەریی بكوژێنۆرەی كی بختوەریی بكوژێ
ل سرەتادا تنیا نمریی ھبوول سرەتادا تنیا نمریی ھبوو

نۆرەی كی نمریی بكوژێنۆرەی كی نمریی بكوژێ
جوانیی وجوانیی و
وش ووش و

بختوەریی وبختوەریی و
نمریینمریی

دەستی بكوژ چرچ و لۆچ و پی ت كوتووەدەستی بكوژ چرچ و لۆچ و پی ت كوتووە
یپوولپ ك ون ببینت خناتوانیپوولپ ك ون ببینت خناتوان

پپوول بوا ب ڕووناكی چرای دزانیش دەكاتپپوول بوا ب ڕووناكی چرای دزانیش دەكات
دی خودا ل ئفسوونی ڕووناكی دروست بووەدی خودا ل ئفسوونی ڕووناكی دروست بووە

دی منیش ل پیت و فڕی ڕووناكیدی منیش ل پیت و فڕی ڕووناكی
نازی دارباوی گوكردوو لگڵ چاوڕوونیی گشتیاراندانازی دارباوی گوكردوو لگڵ چاوڕوونیی گشتیاراندا

ھاتووەت ناو شاری پ تاسی جوانییكانھاتووەت ناو شاری پ تاسی جوانییكان
زانیم سكایان بدەموەی و بیر ل ھزی مانوەیان دەكنوەزانیم سكایان بدەموەی و بیر ل ھزی مانوەیان دەكنوە

پاژنی چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووانپاژنی چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان
وەیر زەوییسشتاش بھوەیر زەوییسشتاش بھ
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كیلكی گۆی زەوی ھخشنكیلكی گۆی زەوی ھخشن
قازك ل نزیك گۆمكی لدا كردیقازك ل نزیك گۆمكی لدا كردی

نی دەسووڕمكۆ و بان بۆ ئس كی سیاسیش لمامۆستاینی دەسووڕمكۆ و بان بۆ ئس كی سیاسیش لمامۆستای
زرابی تقیوی شار كف بوال و ئمالدا ھدەدازرابی تقیوی شار كف بوال و ئمالدا ھدەدا

ئی ئشقی دگرمی درینئی ئشقی دگرمی درین
بخربی بۆ گۆڕستانی بخشندەییبخربی بۆ گۆڕستانی بخشندەیی

كانی جوانییتاس شاری پ ككانی جوانییتاس شاری پ ك
شپۆل پالماری ڕاوچی دەداشپۆل پالماری ڕاوچی دەدا

ئاسنگرك ئاگری سوور ل چكوشكی دەڕژێئاسنگرك ئاگری سوور ل چكوشكی دەڕژێ
تریفش دەڕژای سر سندانكیتریفش دەڕژای سر سندانكی

بزان كوورەی ئاسنگر دەروونی چند خواووەبزان كوورەی ئاسنگر دەروونی چند خواووە
كی دووگیان دەچئاسك ند لش چتریفكی دووگیان دەچئاسك ند لش چتریف

ب نرمی پ ھدەگرێب نرمی پ ھدەگرێ
خراپق بووە و سروشت تووڕە و دسپ لی ئناخراپق بووە و سروشت تووڕە و دسپ لی ئنا

ئی ھزی دیدار و ئفسوونی ڕووناكی خودائی ھزی دیدار و ئفسوونی ڕووناكی خودا
فرمان ب دم بدە خراپ دەركاتفرمان ب دم بدە خراپ دەركات

لناو شرمی ڕووناكیدا بمرملناو شرمی ڕووناكیدا بمرم
پغمبرانپغمبران

مووسامووسا
عیساعیسا

محمدمحمد
ل شرمی ڕووناكیدا مردنل شرمی ڕووناكیدا مردن

خودا ل توراتدا خودا ل توراتدا 
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خودا ل ئینجیلداخودا ل ئینجیلدا
خودا ل قورئانداخودا ل قورئاندا

نخۆشم دەكات و دوا بارانیش دەمترسم بارانی ساڵ دكی میشھنخۆشم دەكات و دوا بارانیش دەمترسم بارانی ساڵ دكی میشھ
نازانم بۆ ناتوانم تواو لباران نزیك ببموەنازانم بۆ ناتوانم تواو لباران نزیك ببموە

یاداشتنامیكی توند و تیژم داوەت یكم بارانی ساڵیاداشتنامیكی توند و تیژم داوەت یكم بارانی ساڵ
نرم ببارێنرم ببارێ

نان نرم ئاو پرژن دەكرتنان نرم ئاو پرژن دەكرت
شانی ھنگوینیش بنرمی پ دەبتشانی ھنگوینیش بنرمی پ دەبت

گژوگیای خۆڕسكی زەویم ل مۆم موترب كردووەگژوگیای خۆڕسكی زەویم ل مۆم موترب كردووە
مۆمك تازە لوی ل كومی تاریكی كردبووەوەمۆمك تازە لوی ل كومی تاریكی كردبووەوە

ھوری ڕاھاتوو ب ژیانی دووبارەھوری ڕاھاتوو ب ژیانی دووبارە
متمانی ب دۆپ نما و لی ڕاخوڕیمتمانی ب دۆپ نما و لی ڕاخوڕی

رە بزركڕوخساری ساردت لرە بزركڕوخساری ساردت ل
ئرە چواردەوری ب الفاوە و نابت تابلۆی ئزەلئرە چواردەوری ب الفاوە و نابت تابلۆی ئزەل

ھوریش ب پرواھوریش ب پروا
نڕدەپدا تۆپر دسك بفسوونئنڕدەپدا تۆپر دسك بفسوونئ

ئاوازكی داخورپنر ل دەنگی بارین دروست دەب و دەڕژێئاوازكی داخورپنر ل دەنگی بارین دروست دەب و دەڕژێ
ئاسمان ل دەمودووی ھورئاسمان ل دەمودووی ھور

توەی ببش ئپتوەی ببش ئپ
باران یان بفرباران یان بفر

خترزە یان شتخترزە یان شت
ئمی دروست كردئمی دروست كرد

كتبك ل ئومدی خۆیدا دی داینوەكتبك ل ئومدی خۆیدا دی داینوە
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ر زەوی نییسنیشمان لشور زەوی نییسنیشمان لشو
كی ئاگربازییت یارییشمانبر ھگئكی ئاگربازییت یارییشمانبر ھگئ

تیشكی سووتنر شمی تواندەوەتیشكی سووتنر شمی تواندەوە
پایزیش سووكایتی ب شكۆی درەخت دەكاتپایزیش سووكایتی ب شكۆی درەخت دەكات

وەك علیشیشی فیك بۆ كشراووەك علیشیشی فیك بۆ كشراو
دەممان برز كردووەتوەدەممان برز كردووەتوە

بوام وای قوویی خۆم و مای ھمیشییبوام وای قوویی خۆم و مای ھمیشیی
رژیندار برم و پرە و چلچرای خودایی ئاكار گوچشب دەبرژیندار برم و پرە و چلچرای خودایی ئاكار گوچشب دەب

یندراوی تاسۆپشاری مردووان ئاوی دیندراوی تاسۆپشاری مردووان ئاوی د
تاسی دیداری خودا و مردنتاسی دیداری خودا و مردن

ل مای ھمیشییدال مای ھمیشییدا
كل دەرگای یان پنجرەكل دەرگای یان پنجرە

مردن نیوەگیانم و ل دەرگا یان پنجرە موانداریم دەكیتمردن نیوەگیانم و ل دەرگا یان پنجرە موانداریم دەكیت
دەنگم ل گرووی كبابدادەنگم ل گرووی كبابدا

نر بھبخوەی گوند بل دوودنر بھبخوەی گوند بل دوود
بپیژەیكی نووستوو ھدەكشم ناو تاریكی و ڕووناكیبپیژەیكی نووستوو ھدەكشم ناو تاریكی و ڕووناكی

نیایی و ترس و واقوڕمانیژە تپنیایی و ترس و واقوڕمانیژە تپ
تاریكی لوی ل كومی ڕووناكی دەكاتوەتاریكی لوی ل كومی ڕووناكی دەكاتوە
نتاریكی و ڕووناكی دەچو خۆی ب كنتاریكی و ڕووناكی دەچو خۆی ب ك

دژیشی دەوەستتوەدژیشی دەوەستتوە
زەمین ناوچوانك ل تاریكی و ڕووناكیزەمین ناوچوانك ل تاریكی و ڕووناكی

بابدایرووی كگ ھاواری لبابدایرووی كگ ھاواری ل
ھاواری خنكندراھاواری خنكندرا
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گرووی كباب داگیرساگرووی كباب داگیرسا
ئو لبیركراوەی ھموو شتكی لبارەی خۆیوە لبیرەئو لبیركراوەی ھموو شتكی لبارەی خۆیوە لبیرە

قوویی خۆی ل سپدەیكی پ تزووی سۆز و یاد ڕادەخاتقوویی خۆی ل سپدەیكی پ تزووی سۆز و یاد ڕادەخات
سرم ل تاریكی و ڕووناكی سووڕماوەسرم ل تاریكی و ڕووناكی سووڕماوە

كامیان لبر كامیان ھدنكامیان لبر كامیان ھدن
ھیچ كامیشیان لسر سبر و وەفای ئویتریان ناوەستنھیچ كامیشیان لسر سبر و وەفای ئویتریان ناوەستن

چاوەڕوانی ھواكنچاوەڕوانی ھواكن
چ ھواكچ ھواك

دووپشكك ئاگر شاوی بۆ ھنادووپشكك ئاگر شاوی بۆ ھنا
یفسانمووی ئخۆی تار و مار كرد و گوتی ئاگر ھیفسانمووی ئخۆی تار و مار كرد و گوتی ئاگر ھ

ئفسانی وەك ئاھكی خست ھكشا و فریای كوتئفسانی وەك ئاھكی خست ھكشا و فریای كوت
لم ئاھدا ھرچی دەیزانی ھاتنوە یادی و دگرمیان كردلم ئاھدا ھرچی دەیزانی ھاتنوە یادی و دگرمیان كرد

كی ژیانیییینسبكی ژیانیییینسب
كۆچری ڕوبانان ناوچوانیان ل دەروازەی گورەی شار دەسوونكۆچری ڕوبانان ناوچوانیان ل دەروازەی گورەی شار دەسوون

چاوەڕوانی ھواكنچاوەڕوانی ھواكن
چ ھواكچ ھواك

كیسڵ ك سری دەباتوە ناو قاوغیكیسڵ ك سری دەباتوە ناو قاوغی
یی خۆی دەڕوانقوو لیی خۆی دەڕوانقوو ل

ڕگای چاوەڕوانی خز و دڕ و بناویكدا چووەڕگای چاوەڕوانی خز و دڕ و بناویكدا چووە
بھاریش تڕە و ئاو گیشتووەت خخای نازدارانبھاریش تڕە و ئاو گیشتووەت خخای نازداران

گودانگودان
لسر لوی پنجرەلسر لوی پنجرە

المپاالمپا
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لسر لوی پنجرەلسر لوی پنجرە
دیواندیوان

لسر لوی پنجرەلسر لوی پنجرە
مشمش

لسر لوی پنجرەلسر لوی پنجرە
قاوەجۆشیش لسر ئاگر بق دەداقاوەجۆشیش لسر ئاگر بق دەدا

رەیی لكنییسووتان نھ وە لوڕەسمی نزیكبوونڕرەیی لكنییسووتان نھ وە لوڕەسمی نزیكبوونڕ
ڕۆژی پشووەڕۆژی پشووە

گودان وگودان و
المپا والمپا و
دیوان ودیوان و
شم وشم و

منداكانممنداكانم
چواردەوری سۆبیان داوەچواردەوری سۆبیان داوە

ژووركی چ ئارام ب ھزی دیدار و ئفسوونی ڕووناكی خوداژووركی چ ئارام ب ھزی دیدار و ئفسوونی ڕووناكی خودا
ھموو شتكی ل ددا دەبینینھموو شتكی ل ددا دەبینین

پویستیشمان ب ھموو شتك ھی بیزانینپویستیشمان ب ھموو شتك ھی بیزانین
باندە ب چند پڕ دەفێباندە ب چند پڕ دەفێ

ك ڕووناكی دەمی ل كومی تاریكی دەكاتوەك ڕووناكی دەمی ل كومی تاریكی دەكاتوە
ئفسوونكی تایبتی ل دڵ و گیانی پشوو دەدائفسوونكی تایبتی ل دڵ و گیانی پشوو دەدا

میوە تڕ و بۆندار دەبنمیوە تڕ و بۆندار دەبن
ڕووناكی ھز و ڕەنگی ل ھموو ڕەنگكان وەرگرتووەڕووناكی ھز و ڕەنگی ل ھموو ڕەنگكان وەرگرتووە

كلك و بای ماسی لرزەیك ل ئاودا ج دەھنكلك و بای ماسی لرزەیك ل ئاودا ج دەھن
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ستایشی ڕووناكیش دەكنستایشی ڕووناكیش دەكن
ك لناو ھموو ڕەنگكاندا دەیاندرەوشنتوەك لناو ھموو ڕەنگكاندا دەیاندرەوشنتوە

مردووكیش درەختك دەبتوەمردووكیش درەختك دەبتوە
ل ژیانیدا ل سبری نووستووە و خونی ب تمنی درژی الوالوەوە ل ژیانیدا ل سبری نووستووە و خونی ب تمنی درژی الوالوەوە 

بینیوەبینیوە
درەخت نموونی دەست و دەروون پاكی ب ڕەگیوە شۆڕ كردووەتوەدرەخت نموونی دەست و دەروون پاكی ب ڕەگیوە شۆڕ كردووەتوە

دەرەوە نیی رێ درەخت بۆ ڕەگی بئدەرەوە نیی رێ درەخت بۆ ڕەگی بئ
زمانیش لناو دەمدا شاردراوەتوەزمانیش لناو دەمدا شاردراوەتوە

ژوورەوەش دەم و مرۆڤـ لناویدا زماننژوورەوەش دەم و مرۆڤـ لناویدا زمانن
ل دی نرمی خودادا ھتاوی گرمل دی نرمی خودادا ھتاوی گرم
ل گوی مافووری ژوورەوە دەداتل گوی مافووری ژوورەوە دەدات

منداكیش لناو ھتاوی سر مافوورەكدامنداكیش لناو ھتاوی سر مافوورەكدا
شرم دەككی دەم گی گونوشرم دەككی دەم گی گونو

ك ھوای خۆشی بۆ سییكانیك ھوای خۆشی بۆ سییكانی
گودان وگودان و
المپا والمپا و
دیوان ودیوان و
شم وشم و
دایك ودایك و

باوكی ھناوەباوكی ھناوە
دایك و باوك خۆ ڕكپۆش دەكندایك و باوك خۆ ڕكپۆش دەكن

خنی كلك و بژی ئسپ دەشۆنخنی كلك و بژی ئسپ دەشۆن
ئو ھموو خكی كوتوونت دوای ئسپئو ھموو خكی كوتوونت دوای ئسپ
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چاوەڕوانی ھواكنچاوەڕوانی ھواكن
چ ھواكچ ھواك

بۆنی بای باندە پیت و فڕ دەڕژنت سر پشتیبۆنی بای باندە پیت و فڕ دەڕژنت سر پشتی
ئوەی برەو مای خۆی ڕۆیشت گیشتئوەی برەو مای خۆی ڕۆیشت گیشت

پشوودانی مای خۆت چند ھورت دەكاتوەپشوودانی مای خۆت چند ھورت دەكاتوە
ل سبری دار قمتۆزی گپدال سبری دار قمتۆزی گپدا

بیر ل خزان و شش منداكم دەكموەبیر ل خزان و شش منداكم دەكموە
بیركردنوە لوانی خودا بای ل ڕواندوونبیركردنوە لوانی خودا بای ل ڕواندوون
باك چاو و دی ھموومانی ڕوون كردەوەباك چاو و دی ھموومانی ڕوون كردەوە

ئی بابخش فرمان بدم بدە خراپ دەركاتئی بابخش فرمان بدم بدە خراپ دەركات
لناو شرمی ڕووناكیدا بمرملناو شرمی ڕووناكیدا بمرم

پغمبران ل شرمی ڕووناكیدا مردنپغمبران ل شرمی ڕووناكیدا مردن
خوداش ب لیكتر ڕوانینی نرمونیان ختی كردنخوداش ب لیكتر ڕوانینی نرمونیان ختی كردن

برادەران ب بایخن ئو بردانی بۆ مل شكاندن دەیھاوین بر پی برادەران ب بایخن ئو بردانی بۆ مل شكاندن دەیھاوین بر پی 
یكترییكتری

مووشمانو گۆرانی ھ نیایئاسماندا ت مانگ لمووشمانو گۆرانی ھ نیایئاسماندا ت مانگ ل
ھموو شتكیش ل ڕوخساری پ ستایشیدا ونی شادمانی و بریقی ھموو شتكیش ل ڕوخساری پ ستایشیدا ونی شادمانی و بریقی 

ڕووناكینڕووناكین
تنانت من و ئوەشتنانت من و ئوەش

ئیتر فرمان بدتان بدەن خراپ دەركاتئیتر فرمان بدتان بدەن خراپ دەركات

ئاداری ئاداری ٢٠١١٢٠١١ ھولر ھولر
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 ژیانی دووبارەی ئادەم ژیانی دووبارەی ئادەم
مانگ ورد ورد لگت دەڕوامانگ ورد ورد لگت دەڕوا

دیمنكانی ئوال و ئمالی ڕگادیمنكانی ئوال و ئمالی ڕگا
ئنگوستیلی پیمانی بھشتت ل پنج دەسووڕننئنگوستیلی پیمانی بھشتت ل پنج دەسووڕنن

دروود بۆ وچان و بھرە و فرھنگی پاراو و ب پایانی ئادەمدروود بۆ وچان و بھرە و فرھنگی پاراو و ب پایانی ئادەم
دوای تواوكردنی ھر شیعركدوای تواوكردنی ھر شیعرك

ڕووبڕووی یك دادەنیشینڕووبڕووی یك دادەنیشین
ك دەوە شتچوونشكۆ و ھ چاوی و ب تئاو دەزك دەوە شتچوونشكۆ و ھ چاوی و ب تئاو دەز

چی ل دت بووەت ترپی ڕووداوك و ب كپی ھت دەدات ناو تمی چی ل دت بووەت ترپی ڕووداوك و ب كپی ھت دەدات ناو تمی 
بیانییانبیانییان

منیش ل سر پشتی ئسپ گوایكم ل سیركردنی ئومدكدامنیش ل سر پشتی ئسپ گوایكم ل سیركردنی ئومدكدا
ھتاوی خولیا لی دامھتاوی خولیا لی دام

كاتك ڕاستقین دەبژێ و خۆی دەالونتوەكاتك ڕاستقین دەبژێ و خۆی دەالونتوە
نقا دەخووسو خان كیدەشتی تسكی دەشت و پفرمنقا دەخووسو خان كیدەشتی تسكی دەشت و پفرم

ی خوداوەندی یاد و ئاھسك پیشفرمی خوداوەندی یاد و ئاھسك پیشفرم
لگڵ ھر دابارینكدالگڵ ھر دابارینكدا

ترسی بوڕكان ل ھناوی زەوی كمتر دەبتوەترسی بوڕكان ل ھناوی زەوی كمتر دەبتوە
نواوبوونی شیعر دەمترست میشھنواوبوونی شیعر دەمترست میشھ

خۆشویستی ھات و نڕۆییخۆشویستی ھات و نڕۆیی
سوی ل بوای دڵ كردسوی ل بوای دڵ كرد

چۆنت ویست ئاوھا ڕگات ل ژر پدا كشا و سبری دەستم لسر سر چۆنت ویست ئاوھا ڕگات ل ژر پدا كشا و سبری دەستم لسر سر 
ڕاگرتیڕاگرتی
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چۆنت ویست ئاوھا مائاواییم ل كردیچۆنت ویست ئاوھا مائاواییم ل كردی
چۆنت ویست ئاوھا تۆڕم ھدای ناو ئاوچۆنت ویست ئاوھا تۆڕم ھدای ناو ئاو
چۆنت ویست ئاوھا تۆڕم ل ئاو دەرھناچۆنت ویست ئاوھا تۆڕم ل ئاو دەرھنا

ڕك و كینی خۆت بخۆرەوەڕك و كینی خۆت بخۆرەوە
وە دەسووتیاد و ئاھی خوداوەندان مانگ ب وانبوە دەسووتیاد و ئاھی خوداوەندان مانگ ب وانب

مانگ وشیك ل ماناكی ناگممانگ وشیك ل ماناكی ناگم
ورد ورد لگت دەڕواورد ورد لگت دەڕوا

دیمنكانی ئوال و ئمالی ڕگادیمنكانی ئوال و ئمالی ڕگا
ئنگوستیلی پیمانی بھشتت ل پنج دەسووڕننئنگوستیلی پیمانی بھشتت ل پنج دەسووڕنن

تریف ل ناو شاخی ككوی و لپكشینیتریف ل ناو شاخی ككوی و لپكشینی
ناوچوانی خانوو دەتوتوەناوچوانی خانوو دەتوتوە

بدبختی و خۆشبختی ھاوسنگری حكایتحوان دەردەكونبدبختی و خۆشبختی ھاوسنگری حكایتحوان دەردەكون
دەنگ ل دوور و نزیكوە دتدەنگ ل دوور و نزیكوە دت

ڕەنگ ل دوور و نزیكوە دەناسرتڕەنگ ل دوور و نزیكوە دەناسرت
ھاتن و ناسین ئوینكی ب پایان سردەخنھاتن و ناسین ئوینكی ب پایان سردەخن

لم خانووە درینی دەربندی گۆمدالم خانووە درینی دەربندی گۆمدا
خاندان و خانمكخاندان و خانمك

جگرگۆشی بھرەداریان سرپ خستجگرگۆشی بھرەداریان سرپ خست
ل ھالنی باندەشدال ھالنی باندەشدا

وشح توتوونی ترووكاو كلكھ لكپقوشح توتوونی ترووكاو كلكھ لكپق
رەیانژنی نۆبجسارەیانژنی نۆبجسا

خاندان سوارچاك و مامز ب ھیوای بختی باشخاندان سوارچاك و مامز ب ھیوای بختی باش
ل بۆس و چاڵ دەپڕنتوەل بۆس و چاڵ دەپڕنتوە
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ئارادایتخوان لكایو چاڵ بۆ ح بۆس وە لڕینپئارادایتخوان لكایو چاڵ بۆ ح بۆس وە لڕینپ
خانم ناولپی گرم و چاوی ئاھنگگ تیژ دەكاتخانم ناولپی گرم و چاوی ئاھنگگ تیژ دەكات

ندەیبرژ ر پشتی سسو ل ندەكھ گك ل تاتپندەیبرژ ر پشتی سسو ل ندەكھ گك ل تاتپ
ئارادای تخوان لكایك بۆ حیاری پیت و ناوئارادای تخوان لكایك بۆ حیاری پیت و ناو
نۆبرەش داوا ل خوداوەندی یاد و ئاه دەكاتنۆبرەش داوا ل خوداوەندی یاد و ئاه دەكات

ھوری ئاسمان جگۆڕك پ بكاتھوری ئاسمان جگۆڕك پ بكات
نووی چاوی سووك ھووش پوای خواگنووی چاوی سووك ھووش پوای خواگ

شرەكلۆیك ب دەسكی دەرگای مایشرەكلۆیك ب دەسكی دەرگای مای
خاندان و خانم وەنووساوەخاندان و خانم وەنووساوە
دوو مانگ ب ئاسمانوەندوو مانگ ب ئاسمانوەن

چاویان ل ڕوونی گونرگز پاراو بووە و بختیان كراوەتوەچاویان ل ڕوونی گونرگز پاراو بووە و بختیان كراوەتوە
وودەن بئاوودەن بئا

شكۆی خرمانی گنمشكۆی خرمانی گنم
تنكیی بای مشھنگوینتنكیی بای مشھنگوین

سووك ھگرتنی پی كارئاسكسووك ھگرتنی پی كارئاسك
كانی بردەم ڕەشمای كۆچرییانكانی بردەم ڕەشمای كۆچرییان
مانگ ل جیاتی ئو بھرەدارانیمانگ ل جیاتی ئو بھرەدارانی

ل خانووی درینی دەربندی گۆم سرپ كوتنل خانووی درینی دەربندی گۆم سرپ كوتن
ئشك ل شكۆی سروشت دەگرێئشك ل شكۆی سروشت دەگرێ

نووشتی چاوەزار ب ناوچوانی خانوو جۆالن دەكاتنووشتی چاوەزار ب ناوچوانی خانوو جۆالن دەكات
بخوور تا نسووت بۆنی بونابتوەبخوور تا نسووت بۆنی بونابتوە

درەخت تا برز نبتوە سبر ناگرێدرەخت تا برز نبتوە سبر ناگرێ
ئاو تا نڕوات ئاوازی ل پیدا نابتئاو تا نڕوات ئاوازی ل پیدا نابت
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پشكۆ تا نبت خۆمش با نایباتپشكۆ تا نبت خۆمش با نایبات
نوا ل ناو كگی برنجدانوا ل ناو كگی برنجدا

تا ئژنۆ خۆی ھكردووە و نینۆككانی دەبریسكنوەتا ئژنۆ خۆی ھكردووە و نینۆككانی دەبریسكنوە
بخت ختی كردم و ھستم ب بختوەریی كردبخت ختی كردم و ھستم ب بختوەریی كرد

كاتك شتان بۆ الی ڕامكردكاتك شتان بۆ الی ڕامكرد
خواستكی خودایی برەو ئو شونی بردمخواستكی خودایی برەو ئو شونی بردم

ختووكی ڕەگ و گی برنجختووكی ڕەگ و گی برنج
چاوەڕوانی ب سوودی ڕەخساند و ل وادەی خۆی دوانكوتچاوەڕوانی ب سوودی ڕەخساند و ل وادەی خۆی دوانكوت

ی نینۆكی نوابریسكی نینۆكی نوابریسك
ل تاسی یاداشت مایوەل تاسی یاداشت مایوە

كو سری خست سر قۆمتك برنجكو سری خست سر قۆمتك برنج
دەمی ب قاقبقاقی ئاسوودەیی گرم كرددەمی ب قاقبقاقی ئاسوودەیی گرم كرد

چ ھۆگربوون و نیازكی پاك ب ھیواوە ڕاكیچ ھۆگربوون و نیازكی پاك ب ھیواوە ڕاكی
ڕوخساری محاڵ دەبت ئاون بۆ برانبرڕوخساری محاڵ دەبت ئاون بۆ برانبر

مریییی ئاوی نوگلۆچی ڕوخساری زەوی پامریییی ئاوی نوگلۆچی ڕوخساری زەوی پا
ئسترەناسكی گڕۆك دەیگێئسترەناسكی گڕۆك دەیگێ

لۆچی ڕوخساری زەوی نزرەلۆچی ڕوخساری زەوی نزرە
مرازی نامرادان پی دەكنوەمرازی نامرادان پی دەكنوە

ڕوخساری خانووش نووشتی ل خشتبردن فێ دەداڕوخساری خانووش نووشتی ل خشتبردن فێ دەدا
ئادەم و حوا ب دەستی پ گنم و جۆ ھاتن سر زەویئادەم و حوا ب دەستی پ گنم و جۆ ھاتن سر زەوی

ل ناو ئو ھموو سروە ئارامی مانگی ئاداردال ناو ئو ھموو سروە ئارامی مانگی ئاداردا
دم و دەچمدم و دەچم

نئاسمان دەبارنئاسمان دەبار
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لگڵ ھر دابارینكدالگڵ ھر دابارینكدا
ترسی بوڕكان ل ھناوی زەوی كمتر دەبتوەترسی بوڕكان ل ھناوی زەوی كمتر دەبتوە

ڕوخساری محاڵ دەبت ئاون بۆ برانبرڕوخساری محاڵ دەبت ئاون بۆ برانبر
مریییی ئاوی نوگلۆچی ڕوخساری زەوی پامریییی ئاوی نوگلۆچی ڕوخساری زەوی پا

ئسترەناسكی گڕۆك دەیگێئسترەناسكی گڕۆك دەیگێ
لۆچی ڕوخساری زەوی نزرەلۆچی ڕوخساری زەوی نزرە
مرازی نامرادان پی دەكنوەمرازی نامرادان پی دەكنوە

ڕوخساری خانووش نووشتی لخشتبردن فێ دەداڕوخساری خانووش نووشتی لخشتبردن فێ دەدا
بھاری پست نرمبھاری پست نرم

ھاوینی دەروون گرمھاوینی دەروون گرم
پایزی ب شكۆ و شرمپایزی ب شكۆ و شرم
زستانی نۆبتداری نرمزستانی نۆبتداری نرم

ئستا كاتی بانگی شیعرەئستا كاتی بانگی شیعرە
ب كاتی لدانی دی من و خوداوەندی یاد و ئاهب كاتی لدانی دی من و خوداوەندی یاد و ئاه

تقیقو چاوساغی ھ كی من دەزانموو شتدانی دڵ ھلتقیقو چاوساغی ھ كی من دەزانموو شتدانی دڵ ھل
نوا ل قۆزاخی مندا بۆنی خمندنوا ل قۆزاخی مندا بۆنی خمند

منیش ل قۆزاخی شیعرمنیش ل قۆزاخی شیعر
ئرێ گیان ل كوی جستدا دەژیئرێ گیان ل كوی جستدا دەژی

ختی خوداوەندی یاد و ئاه بووختی خوداوەندی یاد و ئاه بوو
جگ ل نوا نمتوانی بیر ل ھیچ خانمكی تر بكموەجگ ل نوا نمتوانی بیر ل ھیچ خانمكی تر بكموە

بناو دارستاندا دتبناو دارستاندا دت
ل سبری درەخت گورەكان پیاس دەكات و لك نزمكان ال دەدال سبری درەخت گورەكان پیاس دەكات و لك نزمكان ال دەدا

پی وەك باندەی بچووك دەجووتوەپی وەك باندەی بچووك دەجووتوە
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باندەی درینی ھولر شھید كراباندەی درینی ھولر شھید كرا
فینی ل یادمان مافینی ل یادمان ما

دایكی شھیدك ترمی باندەی درینی ھولریدایكی شھیدك ترمی باندەی درینی ھولری
وەك دەسك نرگز و مخكوەك دەسك نرگز و مخك

ل قراغ ڕگاكاندا بۆ فرۆشتن داناوەل قراغ ڕگاكاندا بۆ فرۆشتن داناوە
ھالنی بسر منارەوەھالنی بسر منارەوە

ل سبتیكی بتاڵ دەچ و تاجی مۆزەخانی ھولرەل سبتیكی بتاڵ دەچ و تاجی مۆزەخانی ھولرە
ی مۆزەخاندوور بیت ئ چاوی پیس ب لی مۆزەخاندوور بیت ئ چاوی پیس ب ل

بریسكی چاوم ل بریسكی قۆپچی كراسی دیاری بھشت دەدابریسكی چاوم ل بریسكی قۆپچی كراسی دیاری بھشت دەدا
وەرزی برگیینی درەختی چلئاوازەوەرزی برگیینی درەختی چلئاوازە

بۆن و برامی ل سدا و زەماوەندی باندان دەڕسك و بۆ ئاشق دەدوێبۆن و برامی ل سدا و زەماوەندی باندان دەڕسك و بۆ ئاشق دەدوێ
سروەیكم خۆشخبرەسروەیكم خۆشخبرە

سوی ل بوای دڵ كردووەسوی ل بوای دڵ كردووە
ب بۆنی درەختی الڕێ مست دەبم و گۆرانی خودایی دەمب بۆنی درەختی الڕێ مست دەبم و گۆرانی خودایی دەم

ل گۆرانیمدا خوداوەندی یاد و ئاه ستایش دەكمل گۆرانیمدا خوداوەندی یاد و ئاه ستایش دەكم
ئاسوودەیی چرا بدەستانئاسوودەیی چرا بدەستان

دەبت بری مزر و شیرینی درەختكانیدەبت بری مزر و شیرینی درەختكانی
بۆن ب درەختی الڕوە دەكمبۆن ب درەختی الڕوە دەكم

كۆچركم ھوارم ھست ب لدانی دی دەكرتكۆچركم ھوارم ھست ب لدانی دی دەكرت
سبری چرا ب دەستانی بسردا كوتووەسبری چرا ب دەستانی بسردا كوتووە

گیشتم ب شون پی خۆم و گوێ ل بدەنگی مردن دەگرمگیشتم ب شون پی خۆم و گوێ ل بدەنگی مردن دەگرم
مردنیش گیشتووەت ئوپڕی و دواقسی لگمدا دەكاتمردنیش گیشتووەت ئوپڕی و دواقسی لگمدا دەكات

خودا ڕووەكی ئاوی بۆ ماسی ڕواندخودا ڕووەكی ئاوی بۆ ماسی ڕواند
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گوی سر دووگردی نوژ ل بن بای كۆتر ڕواوە و بۆنی كۆچ دەداگوی سر دووگردی نوژ ل بن بای كۆتر ڕواوە و بۆنی كۆچ دەدا
دیكتاتۆریش ددانی گورگی ب سد نخشی فریودەر نخشاندووەدیكتاتۆریش ددانی گورگی ب سد نخشی فریودەر نخشاندووە

لبر خاتری ئوەی درەختی مردنم ب سبر و بر بكملبر خاتری ئوەی درەختی مردنم ب سبر و بر بكم
دم ل سینگمدا كتبی نوژەكانی ھگرتووەدم ل سینگمدا كتبی نوژەكانی ھگرتووە

خیرا لدەدا و پستی تنك بووەتوەخیرا لدەدا و پستی تنك بووەتوە
خرا جنگ لگڵ دووڕوو برپا دەكاتخرا جنگ لگڵ دووڕوو برپا دەكات

ند دایدەننی بشو و ل دەب ی پرا قۆزاخخند دایدەننی بشو و ل دەب ی پرا قۆزاخخ
خرا دەبت برای شیری ئاوڕۆنكی سر ئاوی تنكخرا دەبت برای شیری ئاوڕۆنكی سر ئاوی تنك

مانگ ونی نیوە بازنیكی ل سر ڕووی ئاو دروست كردووەمانگ ونی نیوە بازنیكی ل سر ڕووی ئاو دروست كردووە
من ئاوازی ناو مانگممن ئاوازی ناو مانگم

نامرادان ل تریفی سرڕووی ئاو نزیك دەكموەنامرادان ل تریفی سرڕووی ئاو نزیك دەكموە
تریفی سرڕووی ئاوتریفی سرڕووی ئاو

دی پە ل خولیای ژیان و ل زەنك دووركوتووەتوەدی پە ل خولیای ژیان و ل زەنك دووركوتووەتوە
جاجاۆك داوی تونی درژ كردووەتوەجاجاۆك داوی تونی درژ كردووەتوە
بۆ ئوەیتی خاوەن مای پ ببستتوەبۆ ئوەیتی خاوەن مای پ ببستتوە

خاوەن مایش ل تووڕەیییان سوور ھگڕاوەخاوەن مایش ل تووڕەیییان سوور ھگڕاوە
خاخاۆك بسر دەستی شووشواتفرۆش نیشتووەتوەخاخاۆك بسر دەستی شووشواتفرۆش نیشتووەتوە

بۆ ئوەیتی گۆسكی ھنگوین و دەنك قاوەی ما خانبۆ ئوەیتی گۆسكی ھنگوین و دەنك قاوەی ما خان
بھنت بازاڕی كۆیل فرۆشانبھنت بازاڕی كۆیل فرۆشان

خایش ل تووڕەیییان سوور ھگڕاوەخایش ل تووڕەیییان سوور ھگڕاوە
ۆكخاو خا ۆكجاجاۆكخاو خا ۆكجاجا

لسر كارتی جژنان خۆیان ب ئم ناساندووە و ڕەنگ و ڕوویان لسر كارتی جژنان خۆیان ب ئم ناساندووە و ڕەنگ و ڕوویان 
داگیرساوەداگیرساوە
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نوا دێ و بھان ل قۆزاخی دڵ دەگرێنوا دێ و بھان ل قۆزاخی دڵ دەگرێ
ل نوان بردی گرانبھا و گوللی شرمنل نوان بردی گرانبھا و گوللی شرمن
یوە ھكتر بینیندا یم ژیانت لدەنووسیوە ھكتر بینیندا یم ژیانت لدەنووس

بۆ تاریك داھاتن زۆری نماوەبۆ تاریك داھاتن زۆری نماوە
مرۆڤ ل تاریكیدا میلی ئاگر دەكاتمرۆڤ ل تاریكیدا میلی ئاگر دەكات

دوا مشخڵدوا مشخڵ
ڕوڕەسمكی ناقۆ ل شارڕوڕەسمكی ناقۆ ل شار

ڕوڕەسموان ل داخان سری ل ناو شانكانی نقووم كردووەڕوڕەسموان ل داخان سری ل ناو شانكانی نقووم كردووە
چاوەكانیشی ل چاوی باندەی گۆشتخۆر دەچنچاوەكانیشی ل چاوی باندەی گۆشتخۆر دەچن

جنگ ل ھاواری ئسپ ناسراوە و باوەشی بۆ دواڕۆژ كردووەتوەجنگ ل ھاواری ئسپ ناسراوە و باوەشی بۆ دواڕۆژ كردووەتوە
مرانی نی شایستدواڕۆژ مامرانی نی شایستدواڕۆژ ما

درەختی مردنی تدا ب سبر و بر بكیندرەختی مردنی تدا ب سبر و بر بكین
ب درەختی شكۆداری مردنب درەختی شكۆداری مردن

كتبی نوژەكان ئفسانی دواخۆشویستیمنكتبی نوژەكان ئفسانی دواخۆشویستیمن
سروەی مانگی ئادارسروەی مانگی ئادار

دەوروپشتی باندەی درینی پ ڕوون دەبتوەدەوروپشتی باندەی درینی پ ڕوون دەبتوە
ناو بۆ ڕۆژەكانی دادەنناو بۆ ڕۆژەكانی دادەن
سرگردان و پ ئامانجسرگردان و پ ئامانج

ب شقامكاندا گڕا و ل ناو سییكانی درەختی باخی گشتی مایوەب شقامكاندا گڕا و ل ناو سییكانی درەختی باخی گشتی مایوە
نیشتیمان چ بایخكی بۆ من ھی ك برسییتی دەمی منداكانمی نیشتیمان چ بایخكی بۆ من ھی ك برسییتی دەمی منداكانمی 

كردبسكردبس
ینوبڵ خۆم و كگل پیاس زم لحینوبڵ خۆم و كگل پیاس زم لح

ل پیاس لگڵ خۆم و كوبیندا یادەوەری دن فریامل پیاس لگڵ خۆم و كوبیندا یادەوەری دن فریام
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نرشی كلۆ دەشكھنرشی كلۆ دەشكھ
وزی شووشناو ح دەدەمماسی ھوزی شووشناو ح دەدەمماسی ھ

گۆرانیش ل یاد و ئاھی خوداوەند برھم دنمگۆرانیش ل یاد و ئاھی خوداوەند برھم دنم
بفر جوانییك گران بۆ لك و پۆپبفر جوانییك گران بۆ لك و پۆپ

خون و گۆشت دەخات مندادانی سروشتوەخون و گۆشت دەخات مندادانی سروشتوە
پاشان پیمان ل بھشت وەردەگرێپاشان پیمان ل بھشت وەردەگرێ

چی نیشانی بۆ ئازادیچی نیشانی بۆ ئازادی
ئو نیشانانی ك نینئو نیشانانی ك نین

وتك ل ویستی خككی خۆی ماندووەوتك ل ویستی خككی خۆی ماندووە
ھندك ویست بر مرگ دەكونھندك ویست بر مرگ دەكون

ئوانی دی بردە پیرۆزەنئوانی دی بردە پیرۆزەن
لسر كلی ئو سركردانی ل شرەبفرین دروست دەكرنلسر كلی ئو سركردانی ل شرەبفرین دروست دەكرن

دادەندرندادەندرن
بۆ نیشان و برد ھاوشتنبۆ نیشان و برد ھاوشتن

چیمان بۆ دەكرێچیمان بۆ دەكرێ
چیمان بۆ ناكرێچیمان بۆ ناكرێ

چیمان پ دەكرێچیمان پ دەكرێ
چیمان پ ناكرێچیمان پ ناكرێ

پنجرە و دەرگا ب چییكان مۆركراونپنجرە و دەرگا ب چییكان مۆركراون
نوان دەنركی دففت لبن ح ڕووناكیش لنوان دەنركی دففت لبن ح ڕووناكیش ل

یسۆزیشی بۆمان ھیسۆزیشی بۆمان ھ
ل باوەشی دایكی ئو شھیدەیل باوەشی دایكی ئو شھیدەی
ترمی باندەی درینی ھولریترمی باندەی درینی ھولری
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وەك دەسك نرگز و مخكوەك دەسك نرگز و مخك
ل قراغ ڕگاكاندا بۆ فرۆشتن داناوەل قراغ ڕگاكاندا بۆ فرۆشتن داناوە

بوە سۆز نتگای نابك جھیچ شتبوە سۆز نتگای نابك جھیچ شت
پش ئوەی باندەی درین جرگسووتاو بكرتپش ئوەی باندەی درین جرگسووتاو بكرت

تای سییكانم برز ببووەوەتای سییكانم برز ببووەوە
دڵ ج ب خۆ ناگرێ و بردەوام ج دەگوازتوەدڵ ج ب خۆ ناگرێ و بردەوام ج دەگوازتوە

ئی ج ھموومانت حپساندووەئی ج ھموومانت حپساندووە
باندەی درینباندەی درین

حكایت وحكایت و
چیرۆكی فۆلكلۆری وچیرۆكی فۆلكلۆری و

پند وپند و
قسی نستقیقسی نستقی

كۆن و شقامی شاری گوێ ل بووەكۆن و شقامی شاری گوێ ل بووە
ھناس ل سینگتان ڕاگرنھناس ل سینگتان ڕاگرن
ب جربزەیییكی زۆرەوەب جربزەیییكی زۆرەوە

دەیكات گۆرانی و ل بۆن تایبتییكاندا دەیتدەیكات گۆرانی و ل بۆن تایبتییكاندا دەیت
ئو سركردەیی ل شرەبفرین دروست دەكرێئو سركردەیی ل شرەبفرین دروست دەكرێ

ب ڕاستی دەبت سرۆكب ڕاستی دەبت سرۆك
ل بنی دەریا دەگڕنل بنی دەریا دەگڕن

گوھر بۆ تاجی دەدۆزنوەگوھر بۆ تاجی دەدۆزنوە
ھتاوی پ ڕەنگی ناخھتاوی پ ڕەنگی ناخ
ھتاوی پ دەنگی ئاخھتاوی پ دەنگی ئاخ
ھتاوی پ ڕەنگی باخھتاوی پ ڕەنگی باخ
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ھتاوی پ دەنگی داخھتاوی پ دەنگی داخ
ل بۆشایی شاخی ككوی بھشتی دۆڕیندراوە وەردەگرتوەل بۆشایی شاخی ككوی بھشتی دۆڕیندراوە وەردەگرتوە

پاشان ب ھمان شاخپاشان ب ھمان شاخ
فووی ل مووی وەریوی سر دەموچاوی ئادەمیی كردفووی ل مووی وەریوی سر دەموچاوی ئادەمیی كرد

ئادەم ل دایكك نبووە و ناوكی نباوەئادەم ل دایكك نبووە و ناوكی نباوە
كوات نگریاوە و پۆستچی نامی دوانخستووەكوات نگریاوە و پۆستچی نامی دوانخستووە
بای ناوەخت چلچرای نخستووەت مترسییوەبای ناوەخت چلچرای نخستووەت مترسییوە

خوانی بیانی بۆ خزان و منداكانی ئامادە نكردووەخوانی بیانی بۆ خزان و منداكانی ئامادە نكردووە
نھاتووە خولیای تڕی ژیان بالونتوە و فرھنگی سروشت دەومند نھاتووە خولیای تڕی ژیان بالونتوە و فرھنگی سروشت دەومند 

بكاتبكات
ندەكشیی گیان ھبۆ قوو ھار خورپبندەكشیی گیان ھبۆ قوو ھار خورپب

ھاوین تۆز و گردی گردەلوول ل دەمارەكانماندا دەپاوێھاوین تۆز و گردی گردەلوول ل دەمارەكانماندا دەپاوێ
پایز ب دەرگای زیودا دتپایز ب دەرگای زیودا دت

نگی سروشترھندكاری فمزستان دەونگی سروشترھندكاری فمزستان دەو
 كانمی ستی دەمی مندابرسیی ك یكی بۆ من ھخنیشتیمان چ بای كانمی ستی دەمی مندابرسیی ك یكی بۆ من ھخنیشتیمان چ بای

كردبكردب
ینوبڵ خۆم و كگل پیاس زم لحینوبڵ خۆم و كگل پیاس زم لح

ل پیاس لگڵ خۆم و كوبیندا یادەوەری دن فریامل پیاس لگڵ خۆم و كوبیندا یادەوەری دن فریام
نرشی كلۆ دەشكھنرشی كلۆ دەشكھ

وزی شووشناو ح دەدەمماسی ھوزی شووشناو ح دەدەمماسی ھ
گۆرانیش ل یاد و ئاھی خوداوەند برھم دەھنمگۆرانیش ل یاد و ئاھی خوداوەند برھم دەھنم

قلڕەش با تپ دەكاتقلڕەش با تپ دەكات
منیش لو ئاسۆی دەڕوانم ك ل ناو دمدا درژ دەبتوەمنیش لو ئاسۆی دەڕوانم ك ل ناو دمدا درژ دەبتوە
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ئادەم دەمامك وەك دەبدەبی دەم بائادەم دەمامك وەك دەبدەبی دەم با
بوال و ئمالدا دەچتبوال و ئمالدا دەچت

ئو دارەی تمبووری ل دروست كرائو دارەی تمبووری ل دروست كرا
ئو دارەی تابووتی ل دروست كرائو دارەی تابووتی ل دروست كرا
ئو دارەی پیژەی ل دروست كرائو دارەی پیژەی ل دروست كرا
ئو دارەی فالقی ل دروست كرائو دارەی فالقی ل دروست كرا

من خۆم ب چاوی خۆم بینیممن خۆم ب چاوی خۆم بینیم
دار سكای كرد و زمان ل دەمیدا شكادار سكای كرد و زمان ل دەمیدا شكا

من ب گوی خۆم بیستممن ب گوی خۆم بیستم
دار سكای كرد و زمان ل دەمیدا شكادار سكای كرد و زمان ل دەمیدا شكا

درەختی مردن ب سبر و بر كراودرەختی مردن ب سبر و بر كراو
كنان و نم كی بیھاوڕكنان و نم كی بیھاوڕ

بیانییان ل خۆیوە ب ئاگا دتبیانییان ل خۆیوە ب ئاگا دت
ھوای فریاكوتن تای سییكانی دابزاندووەھوای فریاكوتن تای سییكانی دابزاندووە
درەخت ل مرۆڤ سر و گردەن برزترندرەخت ل مرۆڤ سر و گردەن برزترن

لناو یك كگدا ھدەچنلناو یك كگدا ھدەچن
ڕەنگ و دی یكتریش كفن ناكنڕەنگ و دی یكتریش كفن ناكن

دانایی ئاگر نیوەی ل باوەڕی كلپوورە و نیوەی ل بۆنی مژوودانایی ئاگر نیوەی ل باوەڕی كلپوورە و نیوەی ل بۆنی مژوو
پاشماوەی شارورانیی دەخات دەستكانمانوەپاشماوەی شارورانیی دەخات دەستكانمانوە

ھونرمندی شوەكار ب فچیكی نرمھونرمندی شوەكار ب فچیكی نرم
نكدەست و شانمان دەت رانیی لردی شاروتۆز و گنكدەست و شانمان دەت رانیی لردی شاروتۆز و گ

ھونرمند جنگاوەرك نیوەی ل باوەڕی كلپوور و نیوەی ل بۆنی مژووھونرمند جنگاوەرك نیوەی ل باوەڕی كلپوور و نیوەی ل بۆنی مژوو
ئسپ ل ناو بفردا س نابتئسپ ل ناو بفردا س نابت
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باندەش ل ئاسماندا گرم دەبتوەباندەش ل ئاسماندا گرم دەبتوە
پڕەسلك ل بنمیچی تالر و كالوەوەپڕەسلك ل بنمیچی تالر و كالوەوە

غار دەدات سر درەختی چلئاوازغار دەدات سر درەختی چلئاواز
ل چقۆی دەستی ئادەمیی ورد دەبتوەل چقۆی دەستی ئادەمیی ورد دەبتوە

ئو چقۆیی داری تڕی بۆ گۆپاڵ پ خۆش كردووەئو چقۆیی داری تڕی بۆ گۆپاڵ پ خۆش كردووە
ئسكی گۆزینگی مرۆڤیشی پ ھكۆیوەئسكی گۆزینگی مرۆڤیشی پ ھكۆیوە

ب پرۆشوە چقۆی ھستكانی تیژ دەكات و تانی لسر دادەنتب پرۆشوە چقۆی ھستكانی تیژ دەكات و تانی لسر دادەنت
دواتر ل ناو كو و دەستسدا پنای دەدا بۆ فرۆشتندواتر ل ناو كو و دەستسدا پنای دەدا بۆ فرۆشتن

كبابكباب
چاو وچاو و
گوێ وگوێ و
لووت ولووت و
دەمیدەمی

لسریدا جگۆڕكیان كردووەلسریدا جگۆڕكیان كردووە
قاچكیشی ل زەوی كشایوەقاچكیشی ل زەوی كشایوە
ب سینگی خۆیوەی نووساندب سینگی خۆیوەی نووساند

ردانی مو ق ماسینگی درەختی بنردانی مو ق ماسینگی درەختی بن
روی وروی و
جردە وجردە و
پاشدز وپاشدز و

چسبناكچسبناك
تماشای دەكن و ئاوی چاویان دەڕژت برپیانتماشای دەكن و ئاوی چاویان دەڕژت برپیان

ئادەم دەمامك وەك دەبدەبی دەم بائادەم دەمامك وەك دەبدەبی دەم با
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بوال و ئمالدا دەچتبوال و ئمالدا دەچت
بفر ب ئوەی داوای لبووردن بكاتبفر ب ئوەی داوای لبووردن بكات

ساردایی خست بای باندەوەساردایی خست بای باندەوە
من ڕگایان پ دەدەممن ڕگایان پ دەدەم

بن ل گرمای دی مندا كۆچ بكنبن ل گرمای دی مندا كۆچ بكن
ل یادەوەرییان بنیشنوەل یادەوەرییان بنیشنوە

دەنگ ل دوور و نزیكوە دتدەنگ ل دوور و نزیكوە دت
ڕەنگ ل دوور و نزیكوە دەناسرتڕەنگ ل دوور و نزیكوە دەناسرت

ھاتن و ناسین ئوینكی ب پایان سر دەخنھاتن و ناسین ئوینكی ب پایان سر دەخن
لبیركراوی حكایتكانلبیركراوی حكایتكان

ل بندیخانیكی لبیركراودال بندیخانیكی لبیركراودا
ل تاوان دی ل چاوی ھاتدەرل تاوان دی ل چاوی ھاتدەر

پشتریش فنك و دخۆش ل ناو خوناوی بھاردا موانی ژیان بووپشتریش فنك و دخۆش ل ناو خوناوی بھاردا موانی ژیان بوو
ب خۆشییكی تواو ل نزیك ھموو شتكانوە دی كرابووەوەب خۆشییكی تواو ل نزیك ھموو شتكانوە دی كرابووەوە

نزیك قامیشنك گۆرانییك چاوەڕوان بگوترتنزیك قامیشنك گۆرانییك چاوەڕوان بگوترت
نزیك ڕەشماك فانۆسك چاوەڕوان چاوی ڕووناك بكرتنزیك ڕەشماك فانۆسك چاوەڕوان چاوی ڕووناك بكرت

نزیك داستانك ئسپك چاوەڕوان تپ لبدرتنزیك داستانك ئسپك چاوەڕوان تپ لبدرت
نزیك ئاھنگی ساجژنك ئفسوونك چاوەڕوان ببت حكایتنزیك ئاھنگی ساجژنك ئفسوونك چاوەڕوان ببت حكایت

تیپك حكایتخوان پكوە بژن گۆزەكانمانوەتیپك حكایتخوان پكوە بژن گۆزەكانمانوە
مانگیش چاوی كوتووە و ل نزیكمانگیش چاوی كوتووە و ل نزیك

قامیشن وقامیشن و
ڕەشماڵ وڕەشماڵ و
داستان وداستان و
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ئاھنگی ساجژنك پشوو دەدائاھنگی ساجژنك پشوو دەدا
برەو قوویی زد دەڕواتبرەو قوویی زد دەڕوات

دی ماسییكی حپساو دەداتوەدی ماسییكی حپساو دەداتوە
ژانی ددانئش نیوەگیانی كردووەژانی ددانئش نیوەگیانی كردووە
ل ئاوی برسبر سرمای بووەل ئاوی برسبر سرمای بووە

تاوگر مل دەنبۆ ئاوی ھتاوگر مل دەنبۆ ئاوی ھ
ستایشی شكۆی وردكنان دەكاتستایشی شكۆی وردكنان دەكات
بلمك بسر ئاوكی ھچووەوەبلمك بسر ئاوكی ھچووەوە

تازە سرنشینكانی بۆ خۆخنكاندن خۆیان ھداوەتازە سرنشینكانی بۆ خۆخنكاندن خۆیان ھداوە
ل دتوندیی خۆیدا پرسیاركی كردە چتر بسر سری ھموومانوەل دتوندیی خۆیدا پرسیاركی كردە چتر بسر سری ھموومانوە

ق ئو پشمرگ باندە كوژان لسرت چی دەكنق ئو پشمرگ باندە كوژان لسرت چی دەكن
نیشتیمانییك باندەی درینی ھولری كوشتنیشتیمانییك باندەی درینی ھولری كوشت
بۆ ئوەی كوژرانی ببت بۆنیكی نیشتیمانیبۆ ئوەی كوژرانی ببت بۆنیكی نیشتیمانی

حاجی لقلق بوو ب ناونیشانی فرھنگی پاراو و ب پایانی شھیدانحاجی لقلق بوو ب ناونیشانی فرھنگی پاراو و ب پایانی شھیدان
نامرادی ناو بیت و داستاننامرادی ناو بیت و داستان

بناو دارستاندا دتبناو دارستاندا دت
ل سبری درەخت گورەكان پیاس دەكات و لك نزمكان ال دەدال سبری درەخت گورەكان پیاس دەكات و لك نزمكان ال دەدا

شناوی زەوی دەكشی ھمكقشناوی زەوی دەكشی ھمكق
ل نوان نامراد و ھناوی زەویدال نوان نامراد و ھناوی زەویدا
یبوونی دەست ھترسی سمیبوونی دەست ھترسی سم

ھوای كۆچی ب وادەشھوای كۆچی ب وادەش
لم دەوروبرە ب باك ئسترەیك ھتلم دەوروبرە ب باك ئسترەیك ھت

دی من ل ناوی لدەدا و چاوم ب دەوروبری خۆمدا گادی من ل ناوی لدەدا و چاوم ب دەوروبری خۆمدا گا
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سروشونی بباكیم ناسیوە و ل لدانی دڵ ب ئومد نیمسروشونی بباكیم ناسیوە و ل لدانی دڵ ب ئومد نیم
ئو بفرەی ل شوكی ب ھوادا دەبارێ دەمنتوەئو بفرەی ل شوكی ب ھوادا دەبارێ دەمنتوە

لناو پووی ھونرمنددا دەبت مژوولناو پووی ھونرمنددا دەبت مژوو
چندین ساڵ لناو پوودا دەست دەخات دەستیچندین ساڵ لناو پوودا دەست دەخات دەستی

باوەڕی كلپوور و بۆنی مژووباوەڕی كلپوور و بۆنی مژوو
مانگ ورد ورد لگت دەڕوامانگ ورد ورد لگت دەڕوا

دیمنكانی ئوال و ئمالی ڕگادیمنكانی ئوال و ئمالی ڕگا
ئنگوستیلی پیمانی بھشتت ل پنج دەسووڕننئنگوستیلی پیمانی بھشتت ل پنج دەسووڕنن

كنان و نم كی بڕاستی مانگ برادەرب بكنان و نم كی بڕاستی مانگ برادەرب ب
شڕی لگڵشڕی لگڵ

ڕوی وڕوی و
جردە وجردە و
پاشدز وپاشدز و

ناكسبچ تواو بووەناكسبچ تواو بووە

تممووزی تممووزی ٢٠١١٢٠١١ ھولر ھولر
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ب ئارەزووی زەوی ناو ل درەختكان نراب ئارەزووی زەوی ناو ل درەختكان نرا

نیگای باندە ل ڕوخساری ڕاوچی نژرانیگای باندە ل ڕوخساری ڕاوچی نژرا
ل دواییدا ئم نیگای چپی بۆ ھاوڕكانی كردل دواییدا ئم نیگای چپی بۆ ھاوڕكانی كرد

من باوەڕم بو چپی ھی ك نیگا دەیكات گۆرانیمن باوەڕم بو چپی ھی ك نیگا دەیكات گۆرانی
گۆرانی ئسكی لشی ئو مرۆڤ دەتونتوە ك چاوی دی ناسیوەگۆرانی ئسكی لشی ئو مرۆڤ دەتونتوە ك چاوی دی ناسیوە

دەموچاوی زەویش وەك بووشی تڕكراو دەكاتوەدەموچاوی زەویش وەك بووشی تڕكراو دەكاتوە
فنكایی ئوارە بناز بناز دەست و پنجی ھولری ل خن دەنافنكایی ئوارە بناز بناز دەست و پنجی ھولری ل خن دەنا

خشندەیری بوی پم لرەی مانجپخشندەیری بوی پم لرەی مانجپ
ل پشت ئینجانیكی غمگین و وریا دانیشتبووم ل پشت ئینجانیكی غمگین و وریا دانیشتبووم 

موانكی خۆشبخت و دەم ب مژدە و دەست ب میوەی كوییوەموانكی خۆشبخت و دەم ب مژدە و دەست ب میوەی كوییوە
سری كشای ژوورەوەسری كشای ژوورەوە

منداڵ پی ل چیای ب كانی و بردی داخبوو دەپارزێمنداڵ پی ل چیای ب كانی و بردی داخبوو دەپارزێ
ل ژر ئاویش ل یاقووتی خلیسك و ب قوزە داپۆشراول ژر ئاویش ل یاقووتی خلیسك و ب قوزە داپۆشراو

سبری منداڵ شكایوە ناو ئاوكی ملوانناسسبری منداڵ شكایوە ناو ئاوكی ملوانناس
خوداوەند دەستكانی وەك بای ئۆكۆردیۆن كردوونتوەخوداوەند دەستكانی وەك بای ئۆكۆردیۆن كردوونتوە

ل ئاسمان ژیانی پیت و فڕ دەگرێ و ل خاكدا دەنژرێل ئاسمان ژیانی پیت و فڕ دەگرێ و ل خاكدا دەنژرێ
 ر نییكی داخكیخاك كسپ ر نییكی داخكیخاك كسپ

ھموو شتكی لی ب گلیی و مردنیشوەھموو شتكی لی ب گلیی و مردنیشوە
زەوی زەیستان و چوار مندایزەوی زەیستان و چوار مندای

لسر بژینگ ل تنیشت خۆی درژ كردووەلسر بژینگ ل تنیشت خۆی درژ كردووە
ك ناوكی بین و ناوی ل نانك ناوكی بین و ناوی ل نان
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سروشت یان سرووشسروشت یان سرووش
نیازی سروشت و سرووش برانبرننیازی سروشت و سرووش برانبرن

خوداوەند دەستكانی وەك تای ترازوو ب باك ڕاگرتووەخوداوەند دەستكانی وەك تای ترازوو ب باك ڕاگرتووە
دوو داوە برژانگی چاوی ڕاست و چپ سنگی ڕاگرتووندوو داوە برژانگی چاوی ڕاست و چپ سنگی ڕاگرتوون

چاوتری ترئاو ئاسوودەییم تك مدەچاوتری ترئاو ئاسوودەییم تك مدە
دەی پ لسر ئاسنی سووربووەوە دادەنمدەی پ لسر ئاسنی سووربووەوە دادەنم

ل ناسینی خودا و ل ناسینی تۆدال ناسینی خودا و ل ناسینی تۆدا
پنام بۆ توانوە بردپنام بۆ توانوە برد

تۆ كیت ئی دڵ و گیان تۆ كیت ئی دڵ و گیان 
یت و چاو دادەخورپیر دەكرما سكراسی س لیت و چاو دادەخورپیر دەكرما سكراسی س ل

ل ھوای ڕووندا مردم و نازم كشرال ھوای ڕووندا مردم و نازم كشرا
كتبكانم شانیان دای بر تابووتمكتبكانم شانیان دای بر تابووتم

گالیسكی گڕەككان و بازاڕ بدوامدا ڕۆیشتنگالیسكی گڕەككان و بازاڕ بدوامدا ڕۆیشتن
چاویلكم ل چایی برۆم ڕاگرتووەچاویلكم ل چایی برۆم ڕاگرتووە

لناو كتبخانكمدا كتب شونگۆڕك پ دەكملناو كتبخانكمدا كتب شونگۆڕك پ دەكم
دەموێ بۆ شونك بۆمدەموێ بۆ شونك بۆم
شونك تۆی ئی شیعرشونك تۆی ئی شیعر

ئی شیری ناو گوانی سروشت و بش و بختی منئی شیری ناو گوانی سروشت و بش و بختی من
خودا ئایتی یكدی شیعری ب سینگوە ھواسیمخودا ئایتی یكدی شیعری ب سینگوە ھواسیم
یكانی پرسقوماش ریكی دزینی پارچتاو خھیكانی پرسقوماش ریكی دزینی پارچتاو خھ

ماكانی دوو دنیایی ئاشكرابوونی ھبخانسینگم كتماكانی دوو دنیایی ئاشكرابوونی ھبخانسینگم كت
چاوی ناحز وەك مار ل قاچم ئاونچاوی ناحز وەك مار ل قاچم ئاون

وش پیت بوو بوش پیت بوو ب
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مارەكانی بی و الشیان لدوای پم جمانمارەكانی بی و الشیان لدوای پم جمان
ل كلووی زۆر جگی داخ لدایك بوونل كلووی زۆر جگی داخ لدایك بوون

نجینمیری كلیلسازی گنجینمیری كلیلسازی گ
ناونیشانكی ڕەسنی پدانناونیشانكی ڕەسنی پدان

عزیای ناو حكایتانعزیای ناو حكایتان
شیعر نازی نكشاومشیعر نازی نكشاوم

ڕووەی دامو داربی ئی الڕەشواھڕووەی دامو داربی ئی الڕەشواھ
كۆپشتكم ل سبری دانابوو بۆ پشووكۆپشتكم ل سبری دانابوو بۆ پشوو

كش و سروا بینییان زۆر بەنگمكش و سروا بینییان زۆر بەنگم
جۆگلیان كشای كۆنی غریبی جۆگلیان كشای كۆنی غریبی 

ڕەنگیان لگڵ ئاو براورد كردمڕەنگیان لگڵ ئاو براورد كردم
شیعر تاسی جوانی و كۆچی كردووەشیعر تاسی جوانی و كۆچی كردووە

كیسڵ ل پشبكدا چی دەوێكیسڵ ل پشبكدا چی دەوێ
ھزارپیكی فریوخواردووم بینیھزارپیكی فریوخواردووم بینی

دی خۆش بوو ل پستی خۆیدا جی ندەبووەوەدی خۆش بوو ل پستی خۆیدا جی ندەبووەوە
چنلدانكی بالشی بوو لگڵ شیعرداچنلدانكی بالشی بوو لگڵ شیعردا

میوە چند ب باك و شتان بسر و سینگی درەختوە پدەگاتمیوە چند ب باك و شتان بسر و سینگی درەختوە پدەگات
خودای خۆ ب خۆت ئاگاداریخودای خۆ ب خۆت ئاگاداری

ئای شیعر چندین جنگاوەری بجرگی لناودا نژراوەئای شیعر چندین جنگاوەری بجرگی لناودا نژراوە
پاشان دووباڵ ل شانیان ڕواپاشان دووباڵ ل شانیان ڕوا
خونكی غمگین و وریاخونكی غمگین و وریا

ل دڵ و گیانی پاراوی شیعردا دەبتوە كانی و ئاول دڵ و گیانی پاراوی شیعردا دەبتوە كانی و ئاو
دنیا ب خونی غمگین و وریا تواو دەب و دەچتوە ناو كراسی مادنیا ب خونی غمگین و وریا تواو دەب و دەچتوە ناو كراسی ما
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نی ڕەنگت نابزڕكیاری نھنی ڕەنگت نابزڕكیاری نھ
ل یك شوەدا لت ورد دەبموەل یك شوەدا لت ورد دەبموە

واو دەبخشندەی خودا تدەستی ب ك باوك و دایك خواردنیان لكاتواو دەبخشندەی خودا تدەستی ب ك باوك و دایك خواردنیان لكات
مندای خۆیانت ب میرات بۆ بج دەھنمندای خۆیانت ب میرات بۆ بج دەھن

ل كلووی دووپشك لدایك بوومل كلووی دووپشك لدایك بووم
ھوری خمیوی سر پشتی ئسپی ڕاو و پنج گیاھوری خمیوی سر پشتی ئسپی ڕاو و پنج گیا

ناونیشانی ڕازی دركاوی ھقیقتی پدامناونیشانی ڕازی دركاوی ھقیقتی پدام
نمریی ل دوو دنیانمریی ل دوو دنیا

ندەگرم رمانرگروا و سپ رئاو بوری سھندەگرم رمانرگروا و سپ رئاو بوری سھ
بدەنگییكی ترسناكی دروست كردبدەنگییكی ترسناكی دروست كرد

باران وەك منداكی ھاروھاجباران وەك منداكی ھاروھاج
ل جامی ئۆتۆمبیلی دەداینل جامی ئۆتۆمبیلی دەداین
ئاونیكم لبر مانگ دانائاونیكم لبر مانگ دانا

مانگی ناو ئاون و ئاسمانم ڕاھنامانگی ناو ئاون و ئاسمانم ڕاھنا
چۆن تماشای یكتر بكن و پوانی نادیاریم بۆ بننچۆن تماشای یكتر بكن و پوانی نادیاریم بۆ بنن

مانگ بو چشنی تماشای یكتری دەكنمانگ بو چشنی تماشای یكتری دەكن
ڕوخساری نكراوەتوە و سرزەمینۆی خۆش نویستووەڕوخساری نكراوەتوە و سرزەمینۆی خۆش نویستووە
ئو ھموو شتانی بۆ ھناموە سر تختی شترەنجئو ھموو شتانی بۆ ھناموە سر تختی شترەنج

ك مودای نادیاری لمی شواندبووك مودای نادیاری لمی شواندبوو
تماشاكان بوون ب گۆرانیبژتماشاكان بوون ب گۆرانیبژ

دەفی خودایی لدەدەندەفی خودایی لدەدەن
دەف ل دم گڕا و دۆزییوەدەف ل دم گڕا و دۆزییوە

سامی دەشك زگوە بگرە تتكدەفدەست بسامی دەشك زگوە بگرە تتكدەفدەست ب



سی ساڵ شیعر٣٩١ سباح رەنجدەر

ك توند نابنبینینی ھیچ دیم ت بدك توند نابنبینینی ھیچ دیم ت بد
تنانت ب دیمنی شڕی مار و ژووژكیشتنانت ب دیمنی شڕی مار و ژووژكیش

دی لناو بسی گشت دەستكان ماندوودی لناو بسی گشت دەستكان ماندوو
 رد دیوار نییچارەنووسی ب رد دیوار نییچارەنووسی ب

نیی جودا نیشتنیاش لت بنیی جودا نیشتنیاش لت ب
یكی زەمینی ھڕوخساری خۆر لیكی زەمینی ھڕوخساری خۆر ل
خۆری زەمینی بب ب ھموو شتكخۆری زەمینی بب ب ھموو شتك

ب دەفوە بندمب دەفوە بندم
لم ژیان پ ئاج و باجەدا ب نیازی كردووملم ژیان پ ئاج و باجەدا ب نیازی كردووم

ل سبری بنازی پلكزینیكدا دەستم بژیانوە گرتووەل سبری بنازی پلكزینیكدا دەستم بژیانوە گرتووە
ھموو كسك یكتری تدا دەبینن و حوكمی ھلك ترووكان دەكنھموو كسك یكتری تدا دەبینن و حوكمی ھلك ترووكان دەكن

ب زمانی بھرە و سرووشی ئوان شانم گرم دادێب زمانی بھرە و سرووشی ئوان شانم گرم دادێ
دەفلدان نابت گوناھـدەفلدان نابت گوناھـ

وش تپیتم دەبوش تپیتم دەب
مانگ ئای چندت غریبی دەكممانگ ئای چندت غریبی دەكم

بگڕیتوە ناو دەفی دەستمبگڕیتوە ناو دەفی دەستم
خۆر ل قوویی دەریادا خاو نابتوەخۆر ل قوویی دەریادا خاو نابتوە

بردی بن لم ماندوو ناژی و ل درژبوونوەی ڕۆژگار یاقووت نازی بردی بن لم ماندوو ناژی و ل درژبوونوەی ڕۆژگار یاقووت نازی 
دەكشندەكشن

ونی ڕوخساری ساوایكی ل شیرباوە و بردكم كشاونی ڕوخساری ساوایكی ل شیرباوە و بردكم كشا
زمان لناو بسی گشت دەستكان داگیرسازمان لناو بسی گشت دەستكان داگیرسا

ئی نمریی ل دوو دنیائی نمریی ل دوو دنیا
ئاگری ژیانمت ل دكی ئفسانییدا كردووەتوەئاگری ژیانمت ل دكی ئفسانییدا كردووەتوە
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ملی كۆچیار ل درەختكی گۆڕاو بۆ درەختكی نگۆڕاوملی كۆچیار ل درەختكی گۆڕاو بۆ درەختكی نگۆڕاو
ینی ھی شودوودینی ھی شودوود

ئم ل دۆزەخكدا دەژینئم ل دۆزەخكدا دەژین
ھموومان یكتری دەناسین و ھستی یكتری ئاگادارینھموومان یكتری دەناسین و ھستی یكتری ئاگادارین

دۆزەخدا چی دە چاوی ئاگر لدۆزەخدا چی دە چاوی ئاگر ل
تابووت تنیا جگای یك كسی تدا دەبتوەتابووت تنیا جگای یك كسی تدا دەبتوە

ل نوان ھردوو درەختكدا بانگی كردمل نوان ھردوو درەختكدا بانگی كردم
ئرێ چ ڕووی داوەئرێ چ ڕووی داوە

ماشای زەوی بكك تجار پتر لماشای زەوی بكك تجار پتر ل
نك خۆی دەنووەیموو شھ فریو بنك خۆی دەنووەیموو شھ فریو ب

دەموێ بۆ شونك بۆمدەموێ بۆ شونك بۆم
شونك تۆی ئی شیعرشونك تۆی ئی شیعر

ئی شیری ناو گوانی سروشت و بش و بختی منئی شیری ناو گوانی سروشت و بش و بختی من
خودا ئایتی یكدی شیعری ب سینگوە ھواسیمخودا ئایتی یكدی شیعری ب سینگوە ھواسیم

پری بخشندە ل دڵ و گیانی مندا تیشكی چنی و پشووی داپری بخشندە ل دڵ و گیانی مندا تیشكی چنی و پشووی دا
دڵ و گیانم ب ھز بووندڵ و گیانم ب ھز بوون

تیشك خۆراك لو مرۆڤ وەردەگرت چاوی دی ناسیوەتیشك خۆراك لو مرۆڤ وەردەگرت چاوی دی ناسیوە
ڕەگك كوتووەت سر بردك ڕەگك كوتووەت سر بردك 

خۆڵ نوانیمان دەكاتخۆڵ نوانیمان دەكات
ل شڕی ڕەگدال شڕی ڕەگدا

سمای ئشق دەبیندرێسمای ئشق دەبیندرێ
ینخولیای ڕەگ بۆ ئاشكراكردنی وینخولیای ڕەگ بۆ ئاشكراكردنی و

ڕۆژ و ڕۆژگار خولیای و پویست ئشق و سمای لگدا بكینڕۆژ و ڕۆژگار خولیای و پویست ئشق و سمای لگدا بكین
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شۆڕەبییك چاوی بیوەت چاوی موانكانی كنارشۆڕەبییك چاوی بیوەت چاوی موانكانی كنار
نڕووی ئاو دەخش ی لگریجپرچ و ئنڕووی ئاو دەخش ی لگریجپرچ و ئ

ل ژر سبری بنازی درەختك پشوویك وەرگرەل ژر سبری بنازی درەختك پشوویك وەرگرە
رەوەیسكی بندەیبارەوەیسكی بندەیبا
ب دەنووك و پڕ و باڵب دەنووك و پڕ و باڵ

ئاو بسر چرۆكانیدا دەڕژێئاو بسر چرۆكانیدا دەڕژێ
لسر تاوركی ئارامی گوی ئاو دانیشتووملسر تاوركی ئارامی گوی ئاو دانیشتووم

پم بۆ ناو ئاو شۆڕ كردووەتوەپم بۆ ناو ئاو شۆڕ كردووەتوە
ئستا نا ئستا ماسی دەم ل پم دەدەنئستا نا ئستا ماسی دەم ل پم دەدەن

موانكانی كنار شی سر دەریایان ھمژیوەموانكانی كنار شی سر دەریایان ھمژیوە
رەی دۆڕانیان نییوەلدەست گۆدبوون و ترس و لرەی دۆڕانیان نییوەلدەست گۆدبوون و ترس و ل

شونپی موانكانی كنار پن ل ئومدشونپی موانكانی كنار پن ل ئومد
بابۆیك خورما ب ئاردم خواردبابۆیك خورما ب ئاردم خوارد

ئاگری ب دووكم لناو تپۆیاندا كردەوەئاگری ب دووكم لناو تپۆیاندا كردەوە
ككی لدایكبووی شیعرم بی و مۆمی سریم پكردككی لدایكبووی شیعرم بی و مۆمی سریم پكرد

ژەنڕا خاننشینكانی دوای جنگژەنڕا خاننشینكانی دوای جنگ
بووكشووش لناو بازاڕی گورە و باخچ گشتییكان دەفرۆشنبووكشووش لناو بازاڕی گورە و باخچ گشتییكان دەفرۆشن
بووكشووش فرۆش بجۆری لدانی دی بووكشووش ڕاھاتووەبووكشووش فرۆش بجۆری لدانی دی بووكشووش ڕاھاتووە

ب نرمی دەنگی برز دەكاتوەب نرمی دەنگی برز دەكاتوە
ئرێ باندە ھلكی ھب یان بچووئرێ باندە ھلكی ھب یان بچوو

شاد دەفتشاد دەفت
چاوزەردبوونی گیاندان نیی كردووە و لدۆزەخ ڕای ن ندە لباچاوزەردبوونی گیاندان نیی كردووە و لدۆزەخ ڕای ن ندە لبا

خانكانی درەختكم تماشا كردخانكانی درەختكم تماشا كرد
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مای پیمان بوونمای پیمان بوون
لك و پۆپیان پی ئو بانداننلك و پۆپیان پی ئو باندانن
ناوچوانیان خولگ و ھسارەنناوچوانیان خولگ و ھسارەن

یاری نھنی ل ناخی درەختی بردار خۆی ئاشكرا كردیاری نھنی ل ناخی درەختی بردار خۆی ئاشكرا كرد
بھار ب پكنین و گرم و گوڕییوە ھاتبھار ب پكنین و گرم و گوڕییوە ھات

ھست دەكات ل دمانوە نزیك و خولیای ئمی لسر دەرناچتھست دەكات ل دمانوە نزیك و خولیای ئمی لسر دەرناچت
گزینگ بو شوە ڕوونی ھدێگزینگ بو شوە ڕوونی ھدێ

وەییدوای چارەنووسی ك بوەییدوای چارەنووسی ك ب
ئامانجی ھی یان نائامانجی ھی یان نا

ل چ دكیشوە نزیك و خولیای كی لسرە ل چ دكیشوە نزیك و خولیای كی لسرە 
زەوی ڕووی گرژ كرد و دەموچاوی بیكدا دازەوی ڕووی گرژ كرد و دەموچاوی بیكدا دا

باندەی شایدی ھقیقتی سرگردانكراوباندەی شایدی ھقیقتی سرگردانكراو
بردی چلمی ھالنی دانابردی چلمی ھالنی دانا

ئاوازكی بۆ خوند و ب غمگینی و وریایییوە جی ھشتئاوازكی بۆ خوند و ب غمگینی و وریایییوە جی ھشت
ماری تووكن ب خرایییكی سیرماری تووكن ب خرایییكی سیر

چاوی لم بری ڕگا بۆ ئوبری دەگوازتوەچاوی لم بری ڕگا بۆ ئوبری دەگوازتوە
وی دەنگوینی كوت دانیشتووە و گۆرانی بۆ ھشكبنی ئ ورچ لوی دەنگوینی كوت دانیشتووە و گۆرانی بۆ ھشكبنی ئ ورچ ل

ڕوی دووڕەگیش ئاو دەڕژنت خواردنی كوومانڕوی دووڕەگیش ئاو دەڕژنت خواردنی كوومان
وەڕ دەبرە لك فچووە مامز كاتبوەڕ دەبرە لك فچووە مامز كاتب
ل گوانی دایكی دوور دەكوتوەل گوانی دایكی دوور دەكوتوە

ژیان ل نمری و ڕەنگی قاوەیی و گیاداژیان ل نمری و ڕەنگی قاوەیی و گیادا
ڕەنگی قاوەیی گوانی دایك و ڕەنگی سوزەگیای سروشتڕەنگی قاوەیی گوانی دایك و ڕەنگی سوزەگیای سروشت

ھنگاوی ب ئامانج ھدەھنم و یكم كسم لسر ڕگا ھنگاوی ب ئامانج ھدەھنم و یكم كسم لسر ڕگا 
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دەستھاتوومونم دیاری بش ت و چاو بیوی ڕووممی خگودەستھاتوومونم دیاری بش ت و چاو بیوی ڕووممی خگو
یموو شت ھونمدا ھشت و چاو بیوی ڕووممی خگو لیموو شت ھونمدا ھشت و چاو بیوی ڕووممی خگو ل

یاری نھنی شكۆمندی دوایی و چاوتری تگیاندمیاری نھنی شكۆمندی دوایی و چاوتری تگیاندم
دەب ھموو سبینیك سبرمان بچت ناو ڕگادەب ھموو سبینیك سبرمان بچت ناو ڕگا

تاو وەفادارمانرمترین ھكاردا گ لتاو وەفادارمانرمترین ھكاردا گ ل
دەشبت ئاواز و گۆرانیماندەشبت ئاواز و گۆرانیمان

ئاواز و گۆرانی دت سر خوانمانئاواز و گۆرانی دت سر خوانمان
ننی ڕووناكی دادەھھرە و سرووش و نھری بس دەست بننی ڕووناكی دادەھھرە و سرووش و نھری بس دەست ب

ئاوی چاو ل كتبخانی ئاشكرابوونی ھماكانی دوو دنیائاوی چاو ل كتبخانی ئاشكرابوونی ھماكانی دوو دنیا
بسر دەفتری شیعرمدا دەبارتبسر دەفتری شیعرمدا دەبارت

زەوییكی دانچندراو نیتوانی بزە بھنت سر لوانزەوییكی دانچندراو نیتوانی بزە بھنت سر لوان
ھمی ھۆشمند پی ڕاگیاندمھمی ھۆشمند پی ڕاگیاندم

برز ببموە تا ئاستی دەست كراوەكانی خوداوەندبرز ببموە تا ئاستی دەست كراوەكانی خوداوەند
چاوەڕوانی باران بمچاوەڕوانی باران بم

باران بۆ ئوە دەبارێ خۆی ون بكاتباران بۆ ئوە دەبارێ خۆی ون بكات
بۆ ئوەی نیی خۆی بدۆزتوەبۆ ئوەی نیی خۆی بدۆزتوە

ل داباریندا لك جیادەبتوەل داباریندا لك جیادەبتوە
ل خاكدا یك دەگرتوە و دەبتوە كانی و ئاول خاكدا یك دەگرتوە و دەبتوە كانی و ئاو

گرد لسر سینگگرد لسر سینگ
ڕ دایاندەپۆشوە و زەردەپك نزیك دەبنیلڕ دایاندەپۆشوە و زەردەپك نزیك دەبنیل

ویستی دەناسمردن ژیان و خۆشویستی دەناسمردن ژیان و خۆش
شونكیشی نیی بیالونتوەشونكیشی نیی بیالونتوە

دی نزا و پشیمانییكانمانی بدەست نھناوەدی نزا و پشیمانییكانمانی بدەست نھناوە
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شقام بۆ پیكر چاكی گورە و قووڵ و شدارەشقام بۆ پیكر چاكی گورە و قووڵ و شدارە
ئای بدەستییوە نائومد و گرفتارەئای بدەستییوە نائومد و گرفتارە

بزارییكی كوشندە سی كردووە و ڕاناپڕێبزارییكی كوشندە سی كردووە و ڕاناپڕێ
ندەرگای زیندان بشك مانگ دەتوانندەرگای زیندان بشك مانگ دەتوان

شاكرنجی سكی تا بسكشاكرنجی سكی تا بسك
س نییی كگرتداردەست و كرس نییی كگرتداردەست و كر

بكوین ڕێ و لو نزیكان پشوویك بدەینبكوین ڕێ و لو نزیكان پشوویك بدەین
دەگیندەگین

مای مانگ حوای شكر و بابۆی خورما ب ئاردمای مانگ حوای شكر و بابۆی خورما ب ئارد
پشكش بو مرۆڤ دەكات چاوی دی ناسیوەپشكش بو مرۆڤ دەكات چاوی دی ناسیوە

ل مای تۆدا ڕادەكشم و دەڕوانم جوانیت ئی خودال مای تۆدا ڕادەكشم و دەڕوانم جوانیت ئی خودا
د من گۆڕم بد من گۆڕم ب

تیر ل ناولپی دەشك و نان دەبرژێتیر ل ناولپی دەشك و نان دەبرژێ
پو د بواوی درزەمینی ناتسپو د بواوی درزەمینی ناتس
یھ مخۆشی ئد ویستی بپیھ مخۆشی ئد ویستی بپ

یاداشتی ل ئلفوە تا یا بكین ب تابلۆیكیاداشتی ل ئلفوە تا یا بكین ب تابلۆیك
ل برگی دەفتری منداكانمانی بدەینل برگی دەفتری منداكانمانی بدەین

سروشت وازی ل پاوانبازی ھناوەسروشت وازی ل پاوانبازی ھناوە
ل خودا و خودی جوامرك ورد بووەتوەل خودا و خودی جوامرك ورد بووەتوە

ئوارەی ھموو ڕۆژك ب ناو فریزی لوار شقامكانئوارەی ھموو ڕۆژك ب ناو فریزی لوار شقامكان
و ھۆگری گریان نو درم دەڕوات و چاوی ھارم ننو ھۆگری گریان نو درم دەڕوات و چاوی ھارم نن

خۆزگ دەخوازت سبر یادەوەری ھبوای و دوا ھنگاوی بتوە یادخۆزگ دەخوازت سبر یادەوەری ھبوای و دوا ھنگاوی بتوە یاد
پشت ل چاوەڕوانی ڕووناكی دەچمتوەپشت ل چاوەڕوانی ڕووناكی دەچمتوە
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تاكی بوت گۆچان یارییدەركتاكی بوت گۆچان یارییدەرك
ل سركدا گایك قۆچی ل سینگی یاریكرك دال سركدا گایك قۆچی ل سینگی یاریكرك دا

ئاسوودەیی گۆڕەپانی تك دائاسوودەیی گۆڕەپانی تك دا
كی خۆشپیری بۆ گا كۆتایییكی خۆشپیری بۆ گا كۆتاییی

بریقی چقۆی ل چاوی نترووسكابتوەبریقی چقۆی ل چاوی نترووسكابتوە
مردن جارك و شیوەن حفتی حفت ڕۆژ و شوكمردن جارك و شیوەن حفتی حفت ڕۆژ و شوك

ڕوییكی ندیوبدیڕوییكی ندیوبدی
ڕك و كین بسر ددانی دەھات و دەچووڕك و كین بسر ددانی دەھات و دەچوو

مریشككی لسر لكی درەخت برد و خواردیمریشككی لسر لكی درەخت برد و خواردی
قاچ و قولی ئا ی مریشك لڕیخۆقاچ و قولی ئا ی مریشك لڕیخۆ

دەستیك مندای چقاوەسوودەستیك مندای چقاوەسوو
لسر گردی بن مان یارییان دەكردلسر گردی بن مان یارییان دەكرد

داوی كۆالرەیان ل كلك و گوی گرێ داداوی كۆالرەیان ل كلك و گوی گرێ دا
ڕوی خۆی برە و بودا دەدا و پلكوتیتی ڕوی خۆی برە و بودا دەدا و پلكوتیتی 

پیك خون ل عاردی جماپیك خون ل عاردی جما
 دەدەن و چینیان پشوو پبا كی مریشكجووجك كنخو نزیك پ دەدەن و چینیان پشوو پبا كی مریشكجووجك كنخو نزیك پ

دەكندەكن
بھار زوو ھات و ل ئاونیكی تاریك و لوەبھار زوو ھات و ل ئاونیكی تاریك و لوە

ھلكی ماری پشان داینھلكی ماری پشان داین
ئو مترسییانی ل مار ج دەمنن بس ھلك نینئو مترسییانی ل مار ج دەمنن بس ھلك نین

درەخت سایی توری لسرە درەخت سایی توری لسرە 
ب ترسی سبینش ناژیب ترسی سبینش ناژی
لك و پۆپی درەختی دڵلك و پۆپی درەختی دڵ
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ڕەگی خۆی لناوچوانی یاری نھنی بستاڕەگی خۆی لناوچوانی یاری نھنی بستا
كاتك فرمسكی سووری خۆم لناوچوانیكاتك فرمسكی سووری خۆم لناوچوانی

سووپری سنگركی چۆكراو و سكۆی پیكرك كۆكردەوەسووپری سنگركی چۆكراو و سكۆی پیكرك كۆكردەوە
زانیم لناو ڕەگ گش و ڕووەكناسمزانیم لناو ڕەگ گش و ڕووەكناسم

پووشم بتۆزی نیشتووی شقامكانی شار گران بووەپووشم بتۆزی نیشتووی شقامكانی شار گران بووە
ینزچاوی درەخت دەرگای سندووقی خینزچاوی درەخت دەرگای سندووقی خ

ساباتی بھرە و سرووشساباتی بھرە و سرووش
خزانكی بختیار خریكی برچایی ئامادەكردننخزانكی بختیار خریكی برچایی ئامادەكردنن

مندا پرچ خاو و چاو قاوەیییكیان پ ب ھستكانیمندا پرچ خاو و چاو قاوەیییكیان پ ب ھستكانی
دەنووس و دەستوە و سوەكی ئادەمی كردووەت ڕووداودەنووس و دەستوە و سوەكی ئادەمی كردووەت ڕووداو

دەستی بردووەت ناو بیانییكی ڕوو ل خردەستی بردووەت ناو بیانییكی ڕوو ل خر
شڕیش لگڵ مشی شڕفرۆش دەكاتشڕیش لگڵ مشی شڕفرۆش دەكات

قاپ و قاپ و 
كوچك وكوچك و
چقۆ وچقۆ و

چنگای نایلۆنم كیچنگای نایلۆنم كی
قاپی سفر و زیوی باپیرانیش قاپی سفر و زیوی باپیرانیش 

ل تاق و ل تاق و 
پنجرە وپنجرە و

ڕەفی ماڵ دەدرەوشتوە و تماشای برز دەكاتوە بۆ دیدەنیڕەفی ماڵ دەدرەوشتوە و تماشای برز دەكاتوە بۆ دیدەنی
ل گریانی خۆشییكدا گیان دانا و مزنل گریانی خۆشییكدا گیان دانا و مزن

لسریان ڕێ دەكاتلسریان ڕێ دەكات
دەماری پدەب ل خون و سوی گرمدەماری پدەب ل خون و سوی گرم
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ژیكانی سازیش سرڕژن ل ئاوازی درینژیكانی سازیش سرڕژن ل ئاوازی درین
درەختی خانخوی بانداندرەختی خانخوی باندان

مش و مروول ھشووی ناگچننمش و مروول ھشووی ناگچنن
مراوی ل ئاو دەرھاتووەمراوی ل ئاو دەرھاتووە

لسر بردكی گرمی برخۆر لسر بردكی گرمی برخۆر 
پڕ و بای ھخستوونپڕ و بای ھخستوون
دەنووكیان تدا دەگێدەنووكیان تدا دەگێ

ل بن ئو بردەدا جوامرك نژراوەل بن ئو بردەدا جوامرك نژراوە
تم بسر قدا ڕەت بووتم بسر قدا ڕەت بوو

چاوە كمحوكمكانی ڕوون كردەوەچاوە كمحوكمكانی ڕوون كردەوە
دو و درنجی چیرۆك و ئفسانی دو و درنجی چیرۆك و ئفسانی 

برە و بودا بو كردەوەبرە و بودا بو كردەوە
لرە شوەلرە شوە

شوی براتشوی برات
وش ئاوازی پیتم بۆ دەكاتوش ئاوازی پیتم بۆ دەكات
وش بب ب ھموو شتكوش بب ب ھموو شتك
ژوورە نیوە ڕووناككمژوورە نیوە ڕووناككم

ئو ژوورە ھر ب نیوە ڕووناكی جوان و خرمان دەدائو ژوورە ھر ب نیوە ڕووناكی جوان و خرمان دەدا
بیاری گشتم ندابووبیاری گشتم ندابوو

بم كاتك ونی بلمم ل تابلۆی ژوورەكم بینیبم كاتك ونی بلمم ل تابلۆی ژوورەكم بینی
بیرم ل بای مشھنگ و مشكران كردەوە بیرم ل بای مشھنگ و مشكران كردەوە 

بچم سر بای كامیانبچم سر بای كامیان
بش و بختی خۆم ببم گشتبش و بختی خۆم ببم گشت
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ڕابردوو و داھاتوو لناویكدا مردوونڕابردوو و داھاتوو لناویكدا مردوون
قاچی ئستاشیان لناودا سەقاچی ئستاشیان لناودا سە

نشك دەكوو م ناوەڕاستی ئاسمان خۆر ل نشك دەكوو م ناوەڕاستی ئاسمان خۆر ل 
سیسركی ھاركراو لناو شووشیكی بتاڵسیسركی ھاركراو لناو شووشیكی بتاڵ

چاوی مۆڕ كردووەتوەچاوی مۆڕ كردووەتوە
گای قۆچوەشنیش چزووی دووپشكی ل كلكی ماوەتوەگای قۆچوەشنیش چزووی دووپشكی ل كلكی ماوەتوە

وەخت و ناوەخت پالمار دەداوەخت و ناوەخت پالمار دەدا
بابنوئلم بینی ڕدن وەك دڕك و داڵبابنوئلم بینی ڕدن وەك دڕك و داڵ

دەم و چاوی شاردبووەوە و ناوچوانی ترشابوودەم و چاوی شاردبووەوە و ناوچوانی ترشابوو
ھردوو گوچكی گوجیلیكی بیھردوو گوچكی گوجیلیكی بی

ل سر لپی دانال سر لپی دانا
ب خونی گوچكشی كلكی سوور كردب خونی گوچكشی كلكی سوور كرد

سگی كلك سوور وەفای زۆرەسگی كلك سوور وەفای زۆرە
دیشی الی خاوەنكیتی و ھمیش بۆنی شونپیكانی دەكاتدیشی الی خاوەنكیتی و ھمیش بۆنی شونپیكانی دەكات

زۆرت خون پوە دەبینم ئی سگی كلك سوورزۆرت خون پوە دەبینم ئی سگی كلك سوور
یكی زەمینی ھڕوخسارت خۆر لیكی زەمینی ھڕوخسارت خۆر ل
خۆری زەمینی بب ب ھموو شتكخۆری زەمینی بب ب ھموو شتك

تنیا خوداوەند زەمین ناپارزێتنیا خوداوەند زەمین ناپارزێ
سگی كلك سوور سوند ب ناوچوان و ناولپی خاوەنكی دەخواتسگی كلك سوور سوند ب ناوچوان و ناولپی خاوەنكی دەخوات

شاعیرك اللی دەستی سرانسری سرزەمینی ناتواوەشاعیرك اللی دەستی سرانسری سرزەمینی ناتواوە
ب دەموچاوە سروشتییكیوەب دەموچاوە سروشتییكیوە

دت ناوماندت ناومان
ھردوو دەستی پ سۆزنھردوو دەستی پ سۆزن
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ل دەستی پ سۆزدا ھیچ گوناھك لدایك ناب و نان دەبرژێل دەستی پ سۆزدا ھیچ گوناھك لدایك ناب و نان دەبرژێ
شاعیركی دەست و پش شاعیركی دەست و پش 

فریزی حوشی كۆشك و كیفی زی ل ددانی گرتووەفریزی حوشی كۆشك و كیفی زی ل ددانی گرتووە
قمكی لناو كراسی مار داناوە قمكی لناو كراسی مار داناوە 

 ھوودە خۆشحا ب ھوودە خۆشحا ب
نی ڕەنگت نابزڕكیاری نھنی ڕەنگت نابزڕكیاری نھ

ل یك شوەدا لت ورد دەبموەل یك شوەدا لت ورد دەبموە
كۆپشتكم ل سبری داربڕوویك دانابوو بۆ پشوودان و بۆی كۆپشتكم ل سبری داربڕوویك دانابوو بۆ پشوودان و بۆی 

ناگڕموەناگڕموە
ڕگای ڕزلگیراو تواوبووڕگای ڕزلگیراو تواوبوو

یادگاری پووی خاو كردوومتوە و دەمارەكانی ب توندی لدەدایادگاری پووی خاو كردوومتوە و دەمارەكانی ب توندی لدەدا
ل ناكاودا بوو ب بیانیل ناكاودا بوو ب بیانی

ھاوڕی باشكم كۆپشتھاوڕی باشكم كۆپشت
دی گلیان ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارددی گلیان ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارد

دی گ ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارددی گ ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارد
دی ە ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارددی ە ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارد
دی ل ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارددی ل ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارد
دی ی ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارددی ی ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارد
دی ا ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارددی ا ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارد

دی ن ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارددی ن ل كفنكی ڕەشدا ب خاك سپارد
فینكی وەستاو زیاتر ل بیست ساڵفینكی وەستاو زیاتر ل بیست ساڵ

تریف جل و برگی مانگی فاند و لسر كپری سپانانی داناتریف جل و برگی مانگی فاند و لسر كپری سپانانی دانا
كۆترەباریكش بدرەختوە دەنیشتوە كۆترەباریكش بدرەختوە دەنیشتوە 
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دەھ ر جسبۆنی خۆی لدەھ ر جسبۆنی خۆی ل
و بان نیی وشندەی ناوماڵ و حوی باقازەكو بان نیی وشندەی ناوماڵ و حوی باقازەك

ل دەورەی چراش كۆنابتوەل دەورەی چراش كۆنابتوە
خاك بۆنی خنی خۆیخاك بۆنی خنی خۆی

تنیا ل مرۆڤ پیرۆزەكان دەداتنیا ل مرۆڤ پیرۆزەكان دەدا
بۆنی خن دەبت ب ھموو شتكبۆنی خن دەبت ب ھموو شتك

ماچی سرپنجت ماچی سرپنجت 
دی ئو درەخت گرم دەكاتوە ك ل ڕۆژی لدایكبوونی من ڕوندرادی ئو درەخت گرم دەكاتوە ك ل ڕۆژی لدایكبوونی من ڕوندرا

ھوای گرماییت ب چی بزانمھوای گرماییت ب چی بزانم
ڕۆژبڕۆژ ھوای پری بخشندە دوور دەكوتوەڕۆژبڕۆژ ھوای پری بخشندە دوور دەكوتوە

پرخ پرخی مانگی پیر لژر ئاودا برز و نزم دەبتوەپرخ پرخی مانگی پیر لژر ئاودا برز و نزم دەبتوە
ل ژر ئاودا وەرە دەرەوەل ژر ئاودا وەرە دەرەوە

 ئارادا نیی ترسیدار لكی مشت ئارادا نیی ترسیدار لكی مشت
یكانی پرسقوماش ریكی دزینی پارچتاو خھیكانی پرسقوماش ریكی دزینی پارچتاو خھ

داوای كرد ل دزییكیدا یاوەری بینداوای كرد ل دزییكیدا یاوەری بین
ئم داوای تایبت بو مرۆڤی چاوی دی ناسیوەئم داوای تایبت بو مرۆڤی چاوی دی ناسیوە

چرا ئو كات جوان ك دادەگیرست چرا ئو كات جوان ك دادەگیرست 
یاری نھنی ڕەنگ جوانكردنی چرا و ناسینی دڵ زۆری بوێیاری نھنی ڕەنگ جوانكردنی چرا و ناسینی دڵ زۆری بوێ

كانوونی دووەمی كانوونی دووەمی ٢٠١٢٢٠١٢ ھولر ھولر


