
 

  www.gagesh.com   

 
  هۆنراوه

 

 
  کانی کییه چوارخشته

  ییام ری خه کیم عومه حه

  
 
 
  

  کوردی  ته ژار کردوویه مامۆستا هه

  
  
  

www.gagesh.com 
  ریم دانشیار که

  



 

  www.gagesh.com   

  
  
  

  ریا دریا ده  ڕۆژ و پل به  به  تیرژ که
  نی، بولبول گریا گوڵ پکه  وه و ڕۆژه له

  شمان ش به شی ئمه ی ڕه چاره  خوا نووسی له
  خۆزیا و بریا  ژاری پ له ژینکی هه

  
  ر ئاگر نریا گریا گول بۆ گوو سه

  بووبا بریا م نه یه رامه م بۆن و به ئه
  ردوون یبا گه ده  ر و جوانی یه نرخی هونه
  زار جار گریا نی جارکی، هه ک پکه

  
  برا  م، دت خۆش که بیر و خه  یه بھووده

  درارچی  شت درا هه کرا، به پرسیار نه
  رێ جیھان ڕۆژی به  هاتوویه نه  تۆ هشته

  ر، دیاری کرا ده  بوو بچیته ده  و ڕۆژه ئه
  
  وری پیس و پاکا ده  ڵ بخول به س هه به

  موو خراپ و چاکا شوین هه  نگ به تا که
  می، یان دای بن ئاوی ژیانی مزه ر زه گه

  ی خاکا سینه  ب ڕۆچی به ناچاری ده
  

  یی تا وستا گه هس ت ن ؟ که مردن چییه
  ئاوستا  یه گه بوور، تا ده وڕات و زه ته

   زانایانه  ژیان دواوه  س له زۆر که
  زان ڕاوستا رگ گل و نه بۆ باسی مه

  
  حۆری تدا  یه شت هه هه به  بیستوومه

  ڕوا پدا ڕابی پاکی ده ڕووباری شه
  ب؟ م چ ده یاکه ی و یارێ په مه  من لره

  ر دووک ڕدا هه  کن به ر یه هه  که وته سکه ده
  
  خودا سانی گیانی ڕانا  و ڕۆژه ئه
  و زانا  م، خودایه وه کرده  یزانی به ده
  رپچم و سه  ه هه  تی دایناوه ر خۆیه هه

  ؟!رچی دانا به می له نده هه سووتانی جه
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  ست ڤیدار و مه من ئه نده هه جه  گۆیا له
  ست هنیم و گۆستی خۆم گ پکه  یه م واته به

  شت هه ر واب به گه ئه  ری کوکنه ند که جی چه
  ست پی ده ک له وه  یان چۆل و بیابان و کپه

  
  بوو ج باری لمت؟  بای پوه بیرت دێ عه

  !ریای پ و پوچا نوقومت ده  و بیری له ئه
  کلک  ر بوو به ده  هاته  دواوه  ڕیشت له
  سمت  س و پت خ و پ بوونه نینۆکی ده

  
  شت ختی ڕه ی به یات و گله خه  گژی له
  شت به  باوه جارێ نه  تا به هه  ڕابوره

  ر و پرچی جوانک ندی سه به  به  س بگره ده
  شت ندی له موو به هه  وشنراوه نه تا هه

  
  م جامی گرت جه  دا که  رایه و کۆشک و سه له

  ، مامز ئارامی گرت کیوه ڕوی تره
  گرت ری دهموو ژیانی خۆی گۆ هه  بارام که
  !چ جۆرێ گۆڕێ بارامی گرت؟  دیتت به

  
  ست ی بولبولی مه  وه گوستانه  وته ڕم که

  :ست به ل ڕاز و مه ی پی گوتم گه چریکه  به
  گ  به  بوه شت نه تا له  وریوه تا گوڵ نه

  ست ده  به  و پیاه  بزه  م به م، ده ده  ک گوڵ به وه
  
  ی کاتخری چاو به  ره وه یگ ده مه

  شنی خات چه  شه رگم ڕه جه  دڵ تینووه
  ک پرچت کا شکا وه ر یه سه به  وا تۆبه

  نگی کومی ئات ڕه  ک له یه مه  بۆم تکه
  
  دی خاونت  بنازم به  ی شووشه ئه

  م تاونت ئاوی خه  رێ به تاوم بده
  زووی دوور و درژ ئاره  م له ده ر ئه ستم به ده
  ی من و داونتست ال ده وه یگ له مه
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  هیچ: ی چ کرد؟ ت گه  جیھان چم به  هاتوومه

  !هیچ: ی رخه ر بنج و بناوانی جیھان ده هه
  هیچ:ی فووم ل که  مم، که رم، شه ڕووناکیده

  !هیچ: ردم دی به  مم، له سی جه ینۆکی ده نه
  
  رپا کرد وی به ردوون و زه گه  که  و خوایه ئه
  یدا کرد می په هرد و خ کۆی ده مه  و ڕۆژه ئه
   نرخ و جوانه  رچی به ک ڕژد و چنۆک هه وه

  خاکی ڕاکرد و گورج ده  له په  هنای به
  

  ڕۆژگارێ مرۆ تیا ژیابوو، ڕابرد
  ، با بوو، ڕابرد جۆ دا چووه  ئاوێ بوو به

   وه ته  وابوو، واچوو، خۆش نایه رگیز مه هه
  بوون ژیاوی، چا بوو ڕابرد ر تاڵ و زه گه
  

چووم یا خۆ گالبم ، ڕابرد ده  گهباش ڕ  
  با بووم،ڕابرد  رز بووم و ته په ر دووره گه

  ژمار ڕۆژی ژمار  بۆم بته  یه ترسم هه
  رابم ڕابرد ب یار و شه  که  و ژینه ئه
  
  ن کچ و کوڕ  ها هه ش ناسک و الوچاکی وه له

  دوڕ  سه ی، بکه ری بکه رانبه به  گوڵ دڕکه
  ک شت یانکا وه ده  هدانست  به  ردوون که گه

  قوڕ  وه یان کاته شلت و ده ڵ ده تکیان هه
  
  ژار ، ددار و هه کوو من بووه وه  م گۆزه ئه

  مبار دجار خه ، سه جارکی دی خۆش بووه
   ملیا دیوته  ی له سگره نگ و ده و هه ئه
  ر ملی یار سه  ته زۆر خراوه  ست بووه ده
  
  ی پیر مامه  ت بده که ندکی مناه په

  !بیر کا، ژیری به خاک و گ نه  با بازی به
  س دای بژێ به!  رنه س ده ده  بژنگی له

  زیر ری پاتشا و میر و وه ی سه لله که
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  ر سه که  راوژه ر ده سه  ی، له مه  به  رخۆش به سه
  ر به  خه مانی مه ڕی خه  ژیانه  م کورته ئه
  ز نی، خۆ تۆ  زان و ه به س گژ و نه به

  ر ده  وه بت هننه  ژر خاک بکری، دووباره
  
  وت و چوار ش و حه ناو پنج و شه  له  س گژ به به
  فری پار ک به وه  وه تاویته ده!  ی فکه مه
  رێ هاتگی ڕۆژی به  کووه  ت زانی له نه

  وار هه  ری پاشه به  و کوێ یه ره ناشزانی به
  

  یگ هریکی پنج و چواران م نگ خه تا که
  یگ کۆڕی یاران مه  به  دخۆشی بده
  م دابگرین ن خه ی نایه وه ئه  ژین کورته
  یگ یادی چاوخوماران مه  به  بۆم تکه

  
  یگ با ب مه  که  باده! ی ، ده  ده خۆالمه

  یگ الب مه  و له ت گره رماڵ و جبه به
  ال و شخ گوتیان رچی مه هه: من  له  گوێ بگره

  یگ کوو با ب مه ، الت وه گره مهگوی   ده
  

  بکی پخواس ره ستی عه مه  جارکی به
  داس  به  ڕاساوه  مزه لۆکی هه  یزانی له نه
  ن یری که ، سا سه رام کراوه حه  ی بۆیه مه

  !باس؟ هه  چی داوه  مزه هه   له ده  کورد بۆیه
  

  رک که  الی گۆزه  چوومه کین ده  بۆ گۆزه
  رک به  ک له ر یه هه! نی من پکه به  د گۆزه سه

  ین خۆشت سبه! ی به کی خۆت ده ی وه ئمه
  رک به ، الی بخه گۆزه   بی به ده  ک ئمه وه
  

  نان و ئاوک  رزی به ربه سه  به  ڕابوره
  موو ناپیاوک بۆ هه  ونه نه ر دامه سه
  ڕوا دت و ده  مکه ر ده هه  که  م ژینه له
  پناو تاوک  له  ۆشهفر تی مه ردایه مه
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  ک یه وه بۆ سانه  جگه  ببایه  ئای خۆزگه

  ک یه وه سووڕ و پچ دانه  دووره  یه م ڕگه له
  گیا  وزه کوو سه مان وه پاش نه  له  د خۆزگه سه

  ک یه وه دانه گ هومدی هه  له  بکرایه
  
  پاڵ چاوکای شه  سته هه  یانه به  سییه و به خه

  ی ئاڵ ی باده زه مه  کهگفتکی شیرین ب
  مان نه  ئاژوێ ڕوو به کاروانی ژیان ده

  یاڵ ون و خه خه  وه بینه هاکا من و تۆش ده
  
  برێ، چ شیرین و چ تاڵ ڕاده  که  م ژینه ئه

  ماڵ  ر بی چ له ده ربه رگ، چ ده مه  تووش بی به
  رگی من و تۆش پاشی مه!  خۆش به! م بژی ب خه

  و و مانگ و ساڵ هدن ڕۆژ و ش  وه ب پسانه
  

  چاڵ  وتی یه شت و ئاگرێ که هه بۆ بیری به
  ی تاڵ باده  یای شیرنه خه  خۆشتر له

   گه س ترس و هومدی ب نیشان و به به
  ماڵ  به  بوه یاڵ نه خه  س به که: ن ده  پشینه

  
  م که وه یاڵ و خه م و خه وێ خه ی؟ به کوا مه

  م که وه ڕهو ب ڕه رگ گلۆر ده مه  وا ڕوو به
  ی پژن خاکی من ده  و خشتی له ئه

  م که وه چینی خانووی نه  بچته  نزیکه
  
  دنیا نابم  مردووم و له  که  و ڕۆژه ئه
  ر با بم ش تۆز و گی به له  که  و کاته ئه

   یخانه ، بۆ مه ه  گۆزه  نه خاکم بکه
  م ڕابم وانه ن ، له ی بکه تا مل پی مه

  
  و گریا بۆم بوو ، ئهسم شکا ده  گۆزک له

  ک تۆم ککی وه گرێ منیش یه م دات نه خه
  شکاند م ده کو تۆ گۆزه زۆر جار منیش وه

  ک خۆم شکی وه ده  گۆزه  بی به تۆش ڕۆژێ ده
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  ر لوانم سه  هاته  وتی که  م پیاه ئه

  رمانم ژر فه  ک تۆ له ل وه شا بووم و گه
   بوونم ز فر و پیاه ما ده وه خواردنه  له

  رخۆشانم سه  م و به وا ئست پیاه
  
  با بینۆشم  ی ئاڵ بده مه  ره یگ وه مه
  فرۆشم ک ده یه شووشه  شت به هه شدانگی به شه
  ن؟ م به و کوێ ده ره رگ به پاش مه  له:  رمووته فه
  بچم دخۆشم  ڕۆم، کوه ده  رخۆش که سه
  

  ی شۆراوم مه  مردنا به  له  ئاخ خۆزگه
  کا نژراوم یه یخانه ری مه هژر سب

  بیر  وه ت منی دته ک ڕۆژی قیامه
  ی خنکاوم چۆمی مه  ڕێ، له گه هیچ بۆم نه

  
  یی ماڕووتم ب مه  له! پم یگ بگه مه

  دووریت سووتم  له  وه کووپه  تووڕم بده
  وان، زه ڕه. زان بکۆن نا ڕه په  گۆڕم له

  تملک و داری مو تابوو په  ست له به هه
  

  ڕۆ تری دم بت بینم مه  چاو جوان ده
  تی تۆ گوچینم ر ڕوومه سه  له  گوڵ چین؟ که

   رگه ی مه ووکه گژه  ب له هه  داخم که
  رن ژینم وه ده گو هه  لکه ک په وه
  
  مبار و کز و داماوم خه  م بینی که ده

  س ترساوم رگ و که مه  له  وه که وا بیر مه
  ب ، ناترسم ر ده ، هه  ڕمه  له  مردن که
  ژیاوم زوو نه ئاره  م به وه ژاکاوی ئه

  
  ژن و با جوانم به  ندی بی به ر چه هه

  یتانم ژاڵ و لو قه ت گوڵ و چاوکه ڕوومه
  خاک و گ داڕشتم  وای له  ستای که وه

  چی بوو؟ بۆچی کرد؟ نایزانم  مه نیازی له
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  یممنای و جوان  بھووده  هات و چوو به
  م و خۆزیا نیم که ب داخه  پیر بووم و به
  وسام بووم و زۆریش چه  مانه شاگردی زه

  ستا نیم هیچ وه  موو کار و له هه  ستام له وه
  

  رچی چوونم؟ به  وی و له ر زه سه  بۆ هاتمه
  بوون و بوونم؟ ی چ بوو بۆ خودا نه هره به

  !بزانم بۆچی ؟  چم ب وه هاتووم و ده
  راوی ڕوونم ده  دووره ش که پاش مردنه

  
  ساس و ماتم که  ری خۆمه به م بخه له

  م و سات و کاتم  بوورێ ده ده  بھووده
   کوو خۆی وایه بم جیھان وه من ببم و نه

  من بۆ هاتم؟  وه لکی ده  ره یگ وه مه
  

  بوو هنایانم سی خۆم نه ده  هاتن به
  ؟ نازانم یه ریش چۆن و که ده  رچوونه ده
  ببام چووبام ، نه هاتبام ، نه نه  گهد خۆز سه
  ت با گیانم حه دا ڕه و کشه  م گره له
  

  ڕۆم ، ناپاکم وی و ده ر زه سه  پاک هاتمه
  مناکم بۆی خه  میشه دی هه نه  خۆشیم که

  مم کی دی ن داوم سوراوی چه
  تۆزی خاکم  با دا چووه  به  ژیانیشه

  
  م و با ناده داوی ئه  ناوه خوا داوی ده

  م کی گرت و ناوی ل نا ئاده عبایه ده
  و ش هی ئه ، دانه وه  ، داوی ئه وه ڕاوی ئه

  م خۆشم ده  رکیه و گه  ه ته  مخاته ده
  

  قالب ، خشتم  قوڕم ، خرامه  گیراوه
  خاوم، گشتم  ک ترم که بادراوی یه

   ستم نایه ده م ، له هه  بم که  وه چاتر له
  اوی ڕشتمچ  و کله رێ به خوا ڕۆژی به
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  خۆم و ئاکاریشم  سکاری خودایه ده

  و دا ڕیشم ستی ئه ده  چم له رچی ده بۆ هه
  م یکه رچی ده ، هه ست خۆم نییه  ده  هیچ کارێ به

  گوناهباریشم  کا ، هشته و پمی ده ئه
  
  فرچک گیانم  کراوه  وه خوندنه  به

  ئاو و نانم  مژیم و بۆته  زانسته
  خونم م ، ده که یر دهب  فتا و دوو ساه حه

  !!هیچ نازانم  زانم چ له ده  وا تازه
  

  گرن ڕم پ ده  یه ال و شخ هه مه  زۆر کۆلکه
  ژینی خۆشم بدوم  له  یه ه الیان هه
   کی زله یه زانین چ به نه!  خزمینه 
  !زانم من کم ب نه جیھان ده  هاتوومه

  
  یشرم قوڕ وه  تۆپه  ، چۆن به وریه  ڕۆژ گه

  بورم ل نھنی ، خۆ ده گه  زانام به
  ریای بیرم ده  واهراته گه  زۆر پ له

  س ناورم که  رخستن و شاندانی به ده
  
  م ستی باده مه:  ن که ران ده که رکۆنه سه

  م وس و توانجان ناده وان ته به  من گوچکه
  رستم بۆچی؟ په  یخانه رخۆشم و مه سه
  م ی الدهرست خۆپه  خۆ له  که  ربۆیه هه
  

  م، ناچارم به ی ده مه  نا به په  جار جاره
  تاوانبارم  ن که مبارم و پم ده خه

  کرد ستی ده ی درۆ و دزیش مه کوو مه خۆزێ وه
  وشیارم  بیگوتایه  ویست که ردکم ده مه
  

  دین؟ من ژیرم  له  کفر و چم داوه  له  چم داوه
  و پیرم  کیه ته  یفرۆشه و مه  یخانه مه

  گوتی  یفه جیھان، که  ؟ پرسیم له ت چییه ماره
  وای تۆم و، زوری؟ زورم ڕووخۆشی؟ هه
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  م یکی جور که ست و مه ستم و چاومه با هه

  م ی ڕووسوور که مه  مان بم و به ردی خه س زه به
  م ڕووی هۆشی بزۆزم داده  وچ به
  م خۆمی دوور که  و ڕاچ له خه  با تاوێ له

  
  گوم  الم خونچه  بره  سته هه ده  سته چاومه

  دم  شکنه ، مه ، بم دونه  یه  ماچم ده
   کم بۆ تکه یه ت کاسه یه فری مه م ده له

  گم  و گۆزه  فر و کاسه ده  به  بووه تا نه
  
  دناویم؟ سی به ربه الم چ ده  ره یگ وه مه

  دم، سیس و کزی ب ئاویم  پاراوکه
  ی رخۆشم که  سهم پیرم ، ده  که  ڕوانه مه

  مامی الویم نه  نگه شل و شه  پم وایه
  
  م که ده  رم و دین پاره سی شه په  م جاره ئه
  م که ده  ی چاره مه  م به ژارییه ردی هه م ده ئه

  مستی بیری پیرم  نمه ده  رده س به
  م که ده  زی ڕووسووری ترێ ماره کیژی ڕه

  
  م ڕا باباده گه شتا ده هه به  هشتا له

  م من ئۆگری جامی باده  وه و ڕۆژه له
  ی ڕژێ یفرۆش ده پیری مه  که  و تته ئه

  م نجی قاڕوون ناده ز و گه  تۆزکی به
  
  فرۆشم ی ده رماڵ و جبه به  ره یگ وه مه

  فرۆشم ی ده نم و شه و ده گره  ڕیشم له
   داوی فبازانه  سم که زبیحی ده ته
  فرۆشم ی ده هچۆڕێ م  وێ به یه س ده رکه هه
  

  وم ب گیانم ب ئه  ی که مه  گیانی منه
  رمانم ده  یه باده  دیه  ژانم له

  :یگ بژێ مه  که  م خۆشه  مه و ده ر ئه هه
  و ناتوانم  سه ر دوو فی دی؛ بم به هه
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  نم و نانی گه  زه ک و گۆشت و مه یه ی کووپه مه

  کنم  ن بته چیمه  ن له ته جوان به
  رخۆشی دا  سه  ی نۆشی له می مه ماچی ده

  منم  و ناوه زن و میری ئه مه  که  بزانه وه
  
  ستم کانت مه سته مه  دووچاوه  یگ به مه

  ستم ربه چی ده دوو جیھان به  تۆم البی له
  روش ده  ستگیره پیری ده  هاواری له

  ستم بگری ده  وێ که من پیرم و تۆم ده
  
  مم که  بارم ، نه بهشو و لو  په  ڕوانه مه
  مم ته ربه ژاریا چیای سه هه  رزم له به
   خودا پداوه  وه رکه سه  س له رکه هه

  مم رد و خه شدانگی کوڵ و ده نی شه من خاوه
  
  بووم و تووشت کردم رست نه په  یخانه مه
  ڤینت بردم و پیری ئه ره به  و پیرییه به

  شکا  تکا ، تۆبه  لوه  ڕووبینی که
  نگاوی ڕیا بوو ، شردم ڕه  ری کهدیندا

  
  م ز بم ، ڕاکه له ک به ره ژیان ، گه  کاروانه

  م م خاکه وی درژی ژر ئه میوانی شه
  :رمووی چوو ، وتم وچانک ، فه رده گیانم ده
  م چۆن بار ناکه  شت شکسته دیواری له

  
  ودای کردم سه  ؟ فره دداری چ یاره

  ردم هنگی ز چاوی سوور و ڕه  له  بوانه
  ر لوانم سه  له  ک باره یه نرخی بزه

  ردم ی سه ناسه رم و هه دی گه  نگه پارسه
  

  مان بۆ مان و نه  دنیایه  ک تا سبه
  مان خه  راوژه دڵ ده  له  ره وه  ی مانگه ئه

   ی بنه و مه  یه لی مه ، هه وه  شه  خۆش مانگه
  مان که گۆڕخانه  مانگ له  داوه تا تیشکی نه
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  رین نگی به ی ژه مه  ب به ب، ده نگی هه تهد

  !رین؟ به  م له هات و هات چما خه بۆ بیری نه
  مانی ل دا  پی نه رگ ته مه  سۆزی که

  رین فه می هاو سه ده ڵ با به گه من و تۆ ده ئه
  
  !نوستوو زۆرن  که... کوو نونی گ په  له
  !بیرچوو زۆرن من ، له یاڵ که ر بیر و خه به
  بوون بیابانی نه  ڕوانمه ده  ندی که رچه هه
  هاتوو زۆرن وانی چوون ، نه د هندی ئه سه
  

  ویستان مردوون ل یار و خۆشه داخم گه
  ردوون  دار و په ش خاکی نوان کۆمه له
  ناو کۆڕی ژیان  موو له ک هه یه مه  شتمان له چه

  ستی کردوون دوو س پشوو مه  به  پش ئمه
  

  رپۆشن بن سه  له  ن کهنشینا  گۆڕخانه
  ها کپ و خامۆشن وه  خۆڕایی نییه

  رخواردت دان؟ ده  یه کام باده  له  ی خوایه ئه
  رخۆشن تا سه تا هه بھۆشن و بۆ هه

  
  وناران وی که وی در هات و ئه داخم ئه
  دنیا تاران  رگن و له شی مه هاوباوه

  :و ژیان لی پرسم ره به  وه ته س نایه که
  واری یاران؟ و باری هه  بنه  کوێ یه  له
  

  هیچ و پووچ دخۆشن  نی من له که گۆڕهه
  فرۆشن مردووان ده  خشتی گی کۆنه

  خشت  وان بکرێ به ڕۆژیش دێ گی من و ئه
  ژاری تری پ داپۆشن تا گۆڕی هه

  
  ی دامان که هه  سه به! ر وڕگه هۆ مامی هه

  نن ، تت ڕامان که تۆ پده  به  که و خه ئه
   ری شا و خونکاره و سه  ژاره الشی ههر  هه

  فر و ئامان ده  یه ی و دیکه ده سوڕی ده
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  جیھانا گیر بوون  ر له تا سه هه  پک نایه

  بوون بژیم سیس و زه  ب باده  زۆر شتی یه
  وو ترس و هومد  کۆن و تازه  له  رده س به ده

  توون  ، به  یان کۆنه  یه مام ، تازه نه  دنیا که
  
  ر چاند و دروون ده زا و قه ی قه کوو مه ی وهزۆر

  بوون ؟ می بوون و نه چ داگرم خه  بھووده
  خۆم وه  بۆ تکه  باده  پیاکی پم له

  موو هاتن و چوون بوو ب و بب هه رچی ده هه
  
  پیش خواردن و مل کزکردن  سه به  سه هه
  م بۆ مردن باتی خه  بخۆین له  ی تکه مه

  فای تدا با ر وه گه ئاکاری جیھان ئه
  وانی زوو ڕابردن هات له ده ت نه نۆره

  
  من  ی دنی نه تۆ هه  رێ ؟ نه به  چ کراوه

  من  خونی نه ده  تۆی که  ڕاست نه  به  و باره له
   یه وه ردکه پشتی په  ڕین له گه چی بۆی ده

  من  نونی نه ده  تۆی که  ما نه نه  رده ر په گه
  
  ر درشت و وردن گه ئه مووی هه  ستره ئه

  و لک گردن  وه ڕۆن و دنه ئاوان و ده
  هاتوچۆی چوون و بوون  نایه  وه بانه له

  من زان و مردن رده هه  یه تا خوا هه
  
  عاسمانانن   و مانگ و ڕۆژ له  ستره ئه

  ڵ و مشت و می زانایانن هۆی گچه
  چن؟ چۆن هاتن؟ ده  ن؟ کوه که چین و چ ده
  ردانن رگه زان و سه وو من نهک خۆشیان وه

  
  م خۆمانین پنجی خه  ڕایه مه شادی له

  م خۆمانین وا و سته می ڕه هۆی زۆر و که
  ین رز و نزم بوون ئمه یی و به زه ڕاستی و به
  م خۆمانین شکاو و جامی جه  قاشوولکه
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  ردوون؟ بوونمان گه  وت له ست که ده ی چ وه هره به

  ی مردوون؟ انهو ڕێ له  قازانجی چ دته
  رم خا و بژێ ده  م گژه له  س نیه هیچ که

  بۆ بوون و ژیان و مان و بۆ مردن و چوون؟
  

  ران دخۆشن ژیری و هونه  پیاوان به
  ماست و دۆشن و نر دۆشن  زرۆ به تامه

  زان و گل بن کرێ نه ر ده گه ئه  وا باشه
  ر نافرۆشن هونه  ر و تووریش به س گزه که
  

  و پمان ئژن  زان نزیکه مه مانگی ڕه
  یچژن بژن و مه  یه رچی هه ی هه مه

  ی شابان کلکه  له  وه خۆمه ده  من هنده
  وم تا جژن که ال بۆی ده له ست و که مه
  
  یا بۆ مان خه  ری دایه سه  ردوون له گه
  ڕێ بکۆ چا بۆ مان گه ر وا ده هه
  کا با بیکا بیبا چ ده  وه و شه  ئاه
  ئا بۆمان  تکه  وی خۆشه گر شهی مه
  

  وژن و نایپژن ر ده هه  یه س هه زۆر که
  زانن و خۆیان گژن گژ ده  به  و ئمه ئه

   کا دینی نیه ی ده مه  وی کووپه گۆیا ئه
  !کا چی ئژن؟ ی ده که سی کووله و که بۆ ئه

  
  دین و ئایین ژیرن  یاڵ له خه  هندک به

  گومانی گیرن ب  گومان له  ک به الیه
  یین گه هیچ ت نه  ن که ب ت بگه یری ده سه
  !لکی سیرن ری پیاز و په سه  متر له که
  
  ین یدا که ک په یه نگ بژ و کچک و گۆشه ده

  ین ی داوا که ماچ و مه  ر و دڵ له خۆشی سه
  ترسی دوا ڕۆژ  س و نه ی که زه هومدی به  نه

  ین ئاگر داکه  با و ئاوێ به  با خاک به
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  بوو س نیشان و ناوکی نه که  م به خۆزگه

  بوو یای خاوکی نه شون پ و پووچ خه  له
  بوو ئاسایی به  ک من و تۆ کونده ک وه نه

  بوو الوکی نه ک بوو، که یه قه  چاوی له
  
  وێ واهات، وا چوو نجی ده وێ ڕه نجت ده گه

  ستی ڕاچوو ده  چن دڕکی له ک گوڵ ده
   رگی پاره ت و جه ت له بوو له نه  تا شانه

  کاکۆی جوانک داچوو  ستی به ی ده که
  
  کی ب بن بوو یه مان کیسه که روشیه ده
  ر و پیری من بوو یگی جوان ڕبه مه

  ی بینم ب وه ده  یخانه مه  له  پم وایه
  دا لم ون بوو  سووچی فرگه  و ژینی له ئه
  

  و تان و بیر ڕوون و پته هۆزان و بلیمه
  و ئه  می زانی نه ئه  س نه چن؟ که بۆ بوون و ده

  ب ڕێ و ، گژ بوون ڕان به وک گه شه  تاریکه
  و خه  هۆنی چاویان چوه کیان ئه یه فسانه ئه
  
  ڕا دژی نیازی من و تۆ گه  ردوون که گه

  وت بن یا نۆ؟ شت و حه چی، هه  مه عاسمان به
  یخوا رچی ده من چی هه شم به له  بمرم که

چ گورکی که  له  روولهم ،کۆ بژ و کۆ گ  
  

  کی البرژاو مراوی، ماسییه  پرسی له
  ئاو ؟  وه دا بته  جۆگه  بی به  کوا تازه

  مردین ، دنیا  ئمه  چی ؟ که  مه پی گوت به
  ور و ساو ب ، یان هه  ریا ب ، تراویلکه ده
  

  سووچی ئاسۆ  وت له ر که سه وه  وا مانگه
  مشۆ و ئه  وکه شه  وه ینهبخۆ  ی تکه مه
  مانگ ئاوا ب  ترسه س باوێ ملم ، مه ده

  گکۆی من و تۆ  ر بدا له سه  وه زۆر دته
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  دت چ زۆر چ تۆزکاک بوو  و خۆ که ئه

  سوور و چاوکاک بوو  ن و کومه رده کل گه
  رگت کنی به ته تۆزی ده  رم بکه شه
  ک بووتی لو ئا گی ڕوومه  و تۆزه ئه
  
  گوزارک بوو  گوکی سوور له  ر پنجه هه
  خونی دی ددارک بوو  و سوورییه ئه
  ردێ ردێ ده هه  ک له یه وشه نه وه  لکه ر په هه

  تی نازدارێ بوو ر ڕوومه سه  له  خاکه
  
  وێ شه  ها مانگه وز و وه ر سه و فنک و ده شه

  وێ ؟ که ده لکی دی هه کوا هه  وه با بخۆینه
  ین نیا ئمه ، ته  وه هار دته ردێ ، به مانگ هه

  وێ گیاو و گ لر و له  بینه مرین و ده ده
  

  برێ ، ژیان ڕاده دخۆش به  یه ل هه تا هه
  کرێ ر ده گیان ده  شه ی له شه ڕه  م خانوه له
  بینی، سۆزی ده  ی که رانه سه  م کاسه ئه

  خرێ ران ڕاده که ژر قاچ و قولی کاسه
  
  :هات ئاوازێ ده  یخانه مه  و بوو له ر شه هه

  خوازێ ی ده مه  ئمه  سک له که  خۆشی له
  ردوون ک تۆ گه لکی وه بۆ مات و کزی؟ گه

  ر ڕبازێ تۆز و خۆی سه  کردوونی به
  

  رێ سه  بنه هه  ده  وه می خه ده  چاوجوان نه
  رێ ند قومکم بده چه  کووپه  له  ی تکه مه

  شلن و تۆش هههاکا قوڕی خاکی من 
  رێ که کن گۆزه ی له مه  کووپه  وه بکرته

  
  ر بارانی شت و ده ده  ور له پژاندی هه

  م تامی ژیان نازانی ی بی ده ب مه
  زارین داخۆ وزه یری سه سه  له  وا ئمه

  !یرانی ؟ ک بکا سه  ی گی ئمه وزه سه
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  کرێ ده ب وچان هه ری ژین به تای ماشه
  م بمرێ ژی ب خه دخۆش ده:  یه وه زانا ئه

  ت؟ ی قیامه ینه بۆ سبه  می چیته یگ خه مه
  برێ و ڕاده ؛ شه  ته رفه تا ده هه  بۆم تکه

  
  د دین دن د دل و سه ی سه مه  الوچ له

  تی چین دن که مله قومک مه  ر تاقه هه
  ی ناب کوو مه وی وه ر زه سه  له  چی خۆشه

  ی شیرین دنزار گیان هه  تاکه
  

  بێ م ده ی و دی خه دا مه دخۆشی ده
  سێ مبار ده شکی خه ، ئه زانه  فرمسکی ڕه

  فرۆش ی ده سکی مه له الم که  یره زۆر سه
  !ی بکێ  ر مه گه کێ؟ مه چی چاتری پ ده

  
  ب وه  تی خونچه ڕه هاران هه گیا شینی به

  بو  ک ئه ب وه ر هه گه شت ئه هه به  الت وایه
   شتی دنیا ماوه هه تا به  ره یگ وه مه
  ب ک نۆ ب، نه نه  بنه  مشته  شتکی له هه
  

  گرێ م دانه خه  سکه جیھان که  زانا له
  گرێ د ڕانه  ڕ بژی، وشکی له دته

  شک ردی مردن ده به  تی ژین به تا سواه
  گرێ نه و و یار هه ملی شووشه  ستی له ده
  

  !ی ماب ؟ تا مه ی هه که ده ی مه  له  چۆن تۆبه
  یدا ناب په  که  وه خۆره مه  و ڕۆژه ئه
  نی گوڵ ن و دیمه هار و چیمه به  خوازه نه

  ی وا ب تۆبه  له  زار تۆبه ی چی؟ هه تۆبه
  

  رمانی ب ده  یه ر مه بۆ ژانی دن هه
  ی زانی ب مه  تامی له  یه وه زانا ئه

  سن  دهی پ مه  ڕۆی لوی له په  و کۆنه ئه
  قوربانی ب  زار سۆفی به رمای هه به
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  ردن ر ده سه  وشه نه وی وه زه  کات له

  ماچ بکا و ڕای ژن  می خونچه ده  سروه
  م ڕای بوری ده  ڵ خونچه گه  له  ند خۆشه چه

  شکن و دت نه شکن و ئه تۆ تۆبه
  
  نیا جارێ ته  م به خۆم ده  که  و جوانه ئه

  م ڕووبارێ ده  ین له کا بکه یه  بهش  باوه
  رخۆش ش سه پۆش و ئمه وزه ن گوڵ و سه چیمه

  م ل بارێ ، به  شت وایه هه پم واب به
  

  ی بن با مه:   یگێ که مه  نه بۆم بان که
  خۆی بنون  یه کش باده پیری چله

  و دا ی شه نیوه  ر خۆش بنان له سه
  چ دند نوژی ڕیابازی م و مۆ سه
  

  رمی ب شه: ژنی خراپی گوت  شخ به
  رمی رێ ساز و نه ست بۆ به رچی ده بۆ هه

  ر وام کوو دیارم هه  من وه به: پی گوت
  رمی؟ ی دگه ده کوو نیشان ده تۆش داخۆ وه

  
  زانیاری بکردا کاری  به  ردوون که گه

  هیچ و پوچ و خواری  بوو له چۆن وا پ ده
  بارن زانا  لو به ژار و هه  ی ڕاسته که

  !ناڵ و باری  زه  ریش له ب مشک و که
  
  ژوون ئاکاری راوه کوو دو به ردوون وه گه

  ، دژی زانیاری  زانانه هاوای نه
  کوو جارک به  ره هۆشم به  ره یگ وه مه

  رخ باری بچه  الی ئمه لی تکچ به 
  

  ردن ت دم ده فه ب خه ده  هۆشم که
  رم نامن سه  هۆش له: بم  ده  رخۆش که سه

  زۆر وشیارم  ست و نه زۆر مه  نه  کاتکه
  دنیا دن  مه و ده فیدای ئه  گیانم به
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  خون شر ده ه و که  یانه به  چاو جوانه
  ی بن با مه  یگ بکه مه  بانگکی له
  ی باران یان، خوناوکه بای به داخۆ شنه

  مان بژن که گۆڕهر  سه  ی بن له که
  
  ڵ عاسمان گه کرد ده ی ده و کۆشکی مله ئه

  رک و بان ده  له  وه وته که شاهانی ده
  :خون لی ده  یه پوسمانه دیتم په
  زمت کوان؟ زم و ڕه ؟ ، به ت رده وو به  کوا بگره

  
  گری؟ بوون داده ر بوون و نه سه  م بۆچی له خه

  گری؟ بۆی دهوا   ی دێ؟ چته که  دوا ڕۆژ چیه
  رز، نازانی قه  ترس به مه!  ی فکه مه

  مری؟ ژی یان ده ک ده یه ناسه نوانی هه
  

  هاکا مردی  لکه ، ژیان هه م به  ب خه
  بنیا وردی  رگ گال و له تاوری مه
  خودا  ناردراوی ؛ سا به  کووه  نازانی له

  مردی بۆ کوی بردی  رگ ، که ناشزانی مه
  

  بگری رگ هه ی مهش بار ناچاری ئه
  ترسی مردن بمری  م له موو ده ناش هه
  گ و پستک و دوو س ئسقانک خون و ڕه

  گری ؟ م داده خه  بوون ، بۆچی یه نه  بزانه  وه
  
  ڕێ گه زووی تۆ ده ئاره  جیھان به  بزانه  وه
  ڕێ گه فووی تۆ ده  مووی به ی هه رخ و خوله م چه ئه
  یاوی ، پاشان چی؟د سا ژ سه  که  بزانه وه
  ڕێ گه دووی تۆ ده  له  ر ڕگه سه  له  رگکه مه
  

  تی و مرۆ نامن کوو خۆیه دنیا وه
  کوو سۆزی و دون ر وه ویش هه تۆ تۆزی ئه

  کوو خۆی وابوو هاتبووین وه نه  ش که ئمه
  سی ناهن مایه چین که رده لشی ده
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  ؟ تا چووک و شلی ، شاگردی  ژیانت چیه

  پیری ، مردی: یشتی ، پاشی گه  ای کهست وه
   من ببیسی باشه  پوختایی وتار له

  رز ببووی ، با بردی خۆڵ به  تۆزکی له
  

  بووی  هاتی که  وه وت و چواره حه  له  زانیوته
  وتا ون بووی بیری چوار و حه  گژیت و له

  ت پتی بم ڕه زار که بژی هه  ئاسووده
  ر چووی چووی هه ر مردی ، ئیتر گه  وه یته نایه

  
  ؛ هاکا مردی  ته رفه خۆ ده وه  ی تکه مه
  ردی واڵ و ب هاوده ب هه  م ژر گه له

  ی س مه الی که  م شتک له وا پتی ده
  گو بابردی  لکه گوڵ په  وه نابته

  
  ر بکاری به له  کوو منداه ردوون وه گه

  ک مت و موور بۆ یاری رێ وه ده  خستینیه
  چین وا دین و ده ستی ئه ر ده به  لهتاوکی 

  کجاری مان یه سندووقی نه  وه خرینه ده
  

  ری به  م له چما خه  ، دت خۆش که ڕابوره 
  ری وه خته ی به ده ر نه گه ست ئه ده  ت له رفه ده
   وه یه ڵ ناده هه  وه دروایه  که  ک جاره یه

  ری وه و که  وزه سه  مرۆی ، نه! رێ  هۆشی بده
  
  رێ ده  کارگای خودا دته  ، له که م خه ئه
  رێ وه ده ب و هه سیس ده  ویشه ر کاری ئه هه
  ت هشت؟ پای چی نه  ر باش بوو له گه ئه!  ی خوایه ئه
  رێ ؟ به  کردوویه  ، کیه ر پووچ و چرووکه  گه
  
  ک بشکن یه پیاه  رخۆش دی نایه سه
  بار و ڕک و پک بنون ر تۆزێ له هه

   ناسک و الوچاکه  موو الشه و هه ئهخوا 
  !ڕزن ؟ داخی کی ده  خا و له بۆچ ڕکی ده
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  وێ ڕام لر و له پرسیم و نواڕیم و گه

  وێ می گومانم به بوو ته نه  گه هیچ به
   ی نایه هاره و به یای ئه خه  ناژین به
  وێ که ستمان نه ده  له  باده.. ژیان  تا ماوه

  
  الم درکاندی  دون لهدزی   ردوون به گه
  ت زانی س ئمه ده  رت دێ له سه رچی به هه
   تم بوایه سه م دا ده رخ و خوله م چه له

  ردانی رگه سه  کرد له ها ده ڕه  خۆم ئسته
  
  ی با ب مان ، مه ر باری خه به  یه یگ مه مه

  ، با دڵ چاب ئمه   چا ناب جیھان به
  رێ ده وی مهڕی ژیان گ  رێ له به  چت دته

  س ناب کوو ئاواتی دی که رگیز وه هه
  

  ر البای به  ک له یه الوه که  چووکک له
  ری پاشای دندووکی ، سه  یکۆی به ده

  توانی ر ده گه  بمگره:   پم وابوو ده
  ستت نای ده  خۆم له سوند ده  یه لله و که به
  

  شال دون رک قوڕی ده که دیم گۆزه
  :دون  کوڕی ده  بیست ، باوکه هنگکم د ده

  ؟  بابی خۆت دانایه  ییت به زه م به ڕۆه
  !همنی پم ل ن   و به قه  به  مشله مه
  
  بوونی بۆچی؟ زه  ی بنه مه  ره یگ وه مه

  روونی بۆچی ؟ ده  نین داخ له با پ بکه
  بوون و بوونا ؟ نه  تۆ کرد له  ک پرسی به

  بوونی، بۆچی ؟ کزی بوون و نه  بھووده
  
  س نان به  تیکه  سی به ده  س که رکه هه

  س حه تی دا وه  وانه ب ، شه الکۆخی هه
  دڵ  به  ژیانی وا چ ئازاده  ند خۆشه چه

  س ستی که رده به  ئاغا ب ، نه  بۆ خۆی ب ، نه
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  ی ، ناتوانی نت پتر بکه مه ڕۆزی و ته
  نیردا گه رۆش و سه میش په بۆ زۆر و که

  م ده  سانیت و بزۆزیشی به وه سته زۆر ده
  ی نازانی مو بکه  ئاواتی دت له

  
  دی بۆ چیت کۆشی ؟ پۆشی ، ئه یخۆی و نه نه
  فرۆشی کی و ده و و ڕۆژ ده شه! رقای  سه

   ی ، لوی کچۆک بمژه مه  به  ڕکه لو ته
  رۆشی یان دخۆشی بی ، په ر ده ژر گ هه

  
  م ده  کمابه ته  له  دنیایه  به  بوات که
  م که  گۆڕسان و ڕامنه  له  بوانه
  وێ ن لر و له که ی ده وه کشه  که  مرووله

  م ده  گی خونچه  می دایه ده  ک له ر یه هه
  
  خودا ئاسایی  بۆیبایه  ستم که ده
  ڕوو سانایی  خسته ردوونی ترم ده گه
  ردان با زان و نامه شی نه ختی به دبه به

  ری زانایی رامبه دا به م دهدخۆشی
  
  چی ؟  مه ، به  پشته  وی له گا زه!  ره یگ وه مه

  چی ؟  مه به  جند و فریشته  یه م بده باده
  :وسا دنیا  ، ئه  کم نیشان ده یه یخانه مه

  چی ؟  مه ، به نشته مووی ، در و که هه  وته مزگه
  

  م کۆ ب وره ده  شت هۆری له هه به  چمه یان ده
  و بۆسۆ ب  چزه  م به جگه  ئاگره یان

  هارک بۆ من ی و به ی و نه جوانک و مه
  شت بۆ تۆ ب هه رزی به ، قه که  ره چیم ناگه

  
  یک و ماچ بمان دات مه  ر که دلبه
  توونی ئاگر داچ  رماڵ و ڕدن به به

  شت هه رکی به ماب ، سا ده نده هه جه  ڕ له دته
  سی ت ناچ هک  قوڕ تازه  به  گیراوه
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  یای خاوی ما باوی خه نه  ی که ئۆخه
  ی ئای باده  به  وه بینمه یگێ ده مه

  وا جژن هات ربوو ، ئه زان به مه ی ڕه گره
  ران ڕامای م گا و که ده  م بنی له ده
  
  ی چاوێ سیله  به  بوانه  مه یگ له مه

  رباوێ رت ده سه  هاتوو ، له ڕابردوو ، نه
  م و در هاتم ؟ که می زوو کۆچ ده خه ی تاکه
  نگ و زووی پ ناوێ خۆین دره وه  ی تکه مه
  
  ین کۆڕێ رن و ساز ده وه  کان ده وه یخۆره مه
  چۆڕێ ڕاب هه فری شه با ده  ره یگ وه مه
  یخۆرین رێ ، مه یزانی خودا ڕۆژی به ده

  ، زانستی خودا ناگۆڕێ  ده تکی مه
  
  ی مه گه  هاتوویه  ئمه  نی و له  وه ی خۆره مه

  ی ؟ که زار دزی و حیزی ده دزی هه  خۆشت به
  ی ستی ناکه مه  ده را ل مه سه  فیزمان به

  ی مه  به  ت خۆزگه ڕه زار که ی هه که ر کارێ ده هه
  

  ستان ڕۆیی وه ب نه و به  له په  جوانی به
  ستان ڕۆیی وی مه ک شه ڕۆژگاری ژیان وه

  مکی دنیای دنا ر ده هه  که  م ژینه ئه
  ستمان ڕۆیی ده  له  بھووده به  داخم که

  
  قی  رگه لی مه وا قه  زستانی ژیانه

  گی الویمی بی ک بوو ڕه یه پیری مه
  لکی ئاواتم  باداری جوانیم له

  زوو نیشت و فی  من چ زوو به له  هاواره
  

  رمانی نافه  موو به نم هه مه ڕابرد ته
  نگی هانی ی ژهوت چه  ینووکی دم له نه

  رگیز ییم چون هه زه هومدی به  هشتا به
  تاکم زانی  ر به بوو دوانی ، هه پم وا نه
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  ترسو ل ب  یه زابم هه عه  رمووته فه
  وی بترس ک ب ؟ ب ئه ده  م گفته له

   زاب بکاره کوێ بی ، عه  تی، له حمه تۆ ڕه
  کوێ ب ؟  ب له ده  ب تۆیه  که  و جیه ئه
  

  بوو ، یار تاوێ  وه گریانه  به  چاوم که
  ی چاوێ گۆشه  شکی من به ئه  یوانی له ده
  :  ده  یشتم که نیازی گه  له  یه م چاکه به

  ئاوی هاوێ  ده  و بیبه  بکه  تۆ چاکه
  

   نگی ساه که  پرسه هات ، مه  که  بووله
   پیاه  تاس ، به  خورنی به  له  ی فکه مه

  ی و من مه  زۆیه نگون و گه هه  لهشخ وازی 
   ق تاه هه: ن  ق ب ، ده ب هه ده  ی تاه مه
  

   وه ی چا بمه ردی یار و مه ده  شخ ویستی له
   وه شی پا بمه رگ ئه پاش مه  بۆ ژینی له
  م ؟ بۆچ هۆگری یار و باده  نازان که
  وه ی ڕابمه گه شریش ده حه  له  پم خۆشه

  
   ی خۆراکه و فشه  شت مشه هه به  گۆیا له

   ڕابی پاکه نگوین و شه هوری و کوڕ و هه
  یگ رزان مه قه  یادی کۆنه به  بۆم تکه

   دوور ب خۆشه  تا له  هۆه نگی ده م ده ئه
  

   ی حووره ، جگه شته هه به: ڵ  ته مه  لم بۆته
   ی و کافووره و شیر و مه  ره نگون و که هه

  ین شت ساز ده هه به  ی لره مه  به  با ئمه
   غدا ، دووره به  گاته ژار ده تا پیاوی هه

  
  ؟  ت بۆچی ڕژاندم خوایه که یه ی مه شووشه

  ؟  و دت شکاندم خوایه  شه ، نه ک شووشه وه
  !گرێ  کی تر ده چی یه منم که  یخۆره مه

   یاندم خوایه دا گه  رده په  له  بمبووره
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    گوناهکی نیه ، ب  ده) و که(  له  دنیایه
   وییه م زه ر ئه سه  له  ژیاوه نه  ه س ب هه که

  ی م توش که خراپ و تۆش خراپه  من کرده
  ؟  چی یه  نوان من و تۆ ، خوایه  جیاوازی له

    بژنگ ده  له=   و ده که  له                                                            
  
  
   چاو پۆشینه  ه و هه گوناه  خشین ، له به

   ئاگری پ تینه  ت به شه ڕه تۆ چۆن هه
   سه که  سمان له که  وه نوژانه  خشی به بم به

   خشینه م به ده  خشه بم به  وه گوناهه  به
  
   یخانه بن مه بن کاول ده نه  یخۆر که مه

   ردنمانه گه  له  زار تۆبه هه  خونی ده
  ب ؟ ار نهر گوناهب گه کا ئه خشین چ ده به
   ی خوا جوانه زه خشین و به به  وه گوناهه  له
  
   و الڕیه  ه بیم گشتی هه  ر ڕیه هه

   نات باری گوناهم پیه په  وا دمه
  نوژ و ڕۆژوو  ر به گه شت ئه هه به  یته بم به
  ؟  کوئیه  ت له که خششه ، ئیتر به ودایه  سه
  

  ؟  رێ قوڕی منی شوه ک ڕۆژی به
  ؟  شی ڕسراوه کام ته  زم به ره و مه  کوکه

  گرت و لم ئاۆزا کی نه یه  کارم که
   پچراوه هه  وه ؟ ی خۆته سووچم چییه

  
   و تۆره  سۆره  نشین شخی به کیه ی ته ئه

   ، کارم زۆره  ستی یه ر مه ب هه پت وا نه
  ژار مژم و تۆ خونی هه من خونی ترێ ده

  !؟  ر خون خۆرهپت  کیه  وه ره جوابم ده
  
   ت ب خره م حاو و حوه ئه  ره روش وه ده
   کوو گاگره ی و تۆزاوی وه سته م به ده

  ی یه ڕۆژووی بده  ستت نییه ده  خوا چاوی له
  ی بسپره مه  پی داوی به  ژیانکی که
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   ر و گایکه که  سته سی ده ده  دنیا به
   زیر و پاشایکه وه:  ره که ر جاشه هه

   زان و گژه ن نه س ده که  ر بهدیندا
   زانایکه  ن کافره ده  س که رکه هه
  

   وه شم و جبه ڕیش و په  به!   خونتای مه
   وه بیری سبه  چ به ست ده ده  مۆشت له ئه

  ی ئاگر چیله سته ده  بی به زۆر وشکی ده
   وه ڕ ببه م ته ده  یخانه مه  ره رموو وه فه
  

   ن گوڵ پۆشه وه دار و دهو   وا چاخی گوه
   ی بینۆشه مه  رگره وه! ر به  ره روش وه ده

  ن که قی تۆ پ ده ئه  گوڵ به  له  بوانه
   م ، دڵ و ڕووت ناخۆشه نده هه بۆ بیری جه

  
   واوی ماه ناته  واوه ته  س که ر که هه

   بۆ خۆی کاه  ک خوی کوو و کاه
  نایی ناو شیر  تا من له هه  خونتاه
   ژینی تاه  ش و خون شیرنه ک ڕووگه

  
  ؟  که ره وێ؟ ئسکی گرانت گه خونتات ده

   که ره رد و ژانت گه ده  بچۆ که  کیه بۆ ته
  و ڕووخۆشان  بزه جی لو به  یه یخانه مه
   که ره ر ژیانت گه گه  یگێ ببینه مه
  

   ی دخۆش به مه  به  رمه رت گه سه  خاییام که
   ی دخۆش به که ک ده یه لی کچۆهم س له ده

  و چوونه  بوونه موو شتک نه دوا ڕۆژی هه
   ی دخۆش به هه  بووی ، که ر نه وای دابن هه

  
   عاسمان و ناوی کۆیه  له  گایکه
   رد و بۆیه ر هه گه ن هه ده  گایکه

   م جووته ناو ئه  ی له ل بکه گه ره یری که سه
   خۆش بۆ تۆیهیری  بیری سه ر ژیر و به گه
  

   شو و ئاۆزاوه مان په ڕۆیین و زه
   سماوه ککی ل نه ر و دوڕ یه وهه د گه سه

  و بیری چاک  زار وشه دم هه  داخی به
   بژراو ماوه ر و نه مپه له  ته ر بوونه که



 

  www.gagesh.com   

   ری زانا گژه کارت سه  له  ی خوایه ئه
   ی چژه ی مه م ؛ ده ده  ن یه شیرنایی ده
   ی بینه ی مه ی ، ده که ی دروست دهخۆت جوان

   یژه و مه  ، الری که پیاکی پاوه
  

   خوالوه ری ده سه  یخانه مه  دیم پیرێ له
  !؟ بمری ؟ چت بۆم ماوه  ناترسی ؟ وتم ، که

  ک من و تۆ ل وه ، گه پداکه  ره رمووی وه فه
   و الوه له  وه هاته س نه ڕۆیشتن و که

  
   رگی ناوه مه  هک  درژه  م ڕگه له

  ؟  ری هناوه به باس و خه  وه ک هاته
  دوو ڕیانی نیازی پ و پووچ  ستان له وه

  دواوه  هاته رچی چوو نه ، هه یه  بھووده
  

   ریاوه ر ده سه  نگ به تا که خشت پژی هه
  ! ساوه رس هه بت په  ڕقم له  نده ئاخ چه

  امیی م خه نده هه جه  چته  ده ده  کابرای که
  ؟!  ری پ داوه به چۆن زانی؟ چ دوک خه

  
   یخانه مه  مه که ، ڕوو ده سه  دوو ڕوویی به

   نگ جوانه ی به مه  م ڕیشی سپی به ئه
  ی فتا تا که حه  یشته ن گه مه پوانی ته
  ؟  م ، شتانه ده م نیشان نه کوو هه ر وه خۆم هه

  
   ن ب دینه پم ده!   رایه هه!   ی تکه مه
   ش دا شینه هه  ڕۆم له رم ؟ په نگی به ۆن ڕهچ
  شم وا ش بوو که گوناهباره  رماه به
   ین پینه بارێ بیکه  ڵ به قه ناگرێ ته هه
  
   نگه دم زۆر ته  بۆم تکه  ره یگ وه مه

  !  نگه د ڕه ڕوو و سه  س ده موو که ؟ هه  ک باشه
  رستین و ئیتر واز بنین ی بپه با مه

   نگه رم و نه تی شه مانهتا واب موس
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   که ه رت پردی سیاتیش که سه  یگ به مه
   که ه یری دوو چاوی به شت سه هه یرانی به سه

  یی گه میشی نه خودا ویست و که  زۆرم له
   که ره م گه ویش نه مدات ئه ده  یه ر تۆبه هه
 
  

   ێ منداه مه ، گه کتب بگره   خۆ دووره
   ڕاب و لوی ئاه شه ر سه  ژیر بیری له
  ردوون ڕژتووی گه تا خونی نه هوشت ب هه

   پیاه  زان بژه تۆ خونی کچی ڕه
  

   ونه ی ، جیھانیش که مه  ونه که  به  م که تازه
   ونه م ته درا ئه  ری توه زۆر الش و سه

  بی ؟ چی ؟ چلۆن بووی و ده چۆن هاتی؟ چلۆن ده
   ونه هیاڵ و خ کوو خه گرێ وه و دات نه خه
  
   رده چین نھنی پشتی په  که  م بیره له
   رده داخ و ده رێ کاس و به وه ر بیره هه
  کی دوور و درژ و ب بن یه فسانه ئه
  رده و به ست له ، ده  بۆ پیاه  ره ست به ده
  

   یان چم دیوه  م جیھانه له  چم بیستووه
   و نیوه  ب نیوه ، هیچ نه چییه   زانیومه

  کرنم م و ده که رچی ده ه؟ ه مردن چیه
  و شیوه ر له ده  مه ر نابه شواوم و سه

  
   بیرم شاشه  یه بھووده  م هاتنه له
   والشه می ئه مان بیر و خه رباری خه سه
   ت بنه گنه  که قۆڵ هه  ره یگ وه مه
   ی بشۆرین باشه مه  ، به م چکی ده  خه
  

   هیچهر چوون  سه ن به مه ی ته ر و مه ب دلبه
    نگی بلور ، بوون هیچه ی و ده نگی مه ب ڕه

  ند ڕۆژک دخۆشی بژی چه  ئازا و به
   ردوون هیچه ، گه وه  که هیچ بیر مه  ، له ڕابوره 
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   وه شه  وا نیوه ئه  بۆم تکه  ره یگ وه مه
   وه نشتان بکه وت و که مزگه  س بیرێ له به

  شت؟ هه بهئاواتی   می و به نده هه نگی جه دته
  وه س لکی ده به. ری خودا کونده  دایناوه

  
   ی لزانه وه رگ ناب ئه نگی مه دته
   مان وچانی ڕاگوزانه وه م مانه ئه

  گ  وه بوویته  کردووه یری گوت نه تر سه
   ڕزانه گه  ورۆزه نه  شون گوه  له
  

   یخانه مه  مه که تا ڕوو ده هه  زستانه
   وری ئاگردانه ده  و له  ر السکی گوه هه
  جیھان  یاری جوان و ڕووخۆشه نه  دیاره وه

  !!  م سووتانه ئه  نینه می پکه ی ده تۆه
  
  ؟ دوایه چی له  م هاتن و چوونی ئمه ئه

  ؟ کا تایه هه  م گۆه له  یه کی وا هه
  مان ئاورگی نه  ونه که موو ده هه  و الشه ئه

  !  ڵ نایه وکه، دو  دیوه هام نه سووتمانی وه
  
   ئاوا بوونه  شی له  ، به رچکی هه هه
   وژر چوونه ره وراز و به وتنی هه رکه سه

  ت هێ ی و ده گه وی ، پ ده زه  شین بووی له
   ردوونه شی گه که خودا و ئاشه  ئاشه

  
   دنیای ناوه  که  رده راوپه سه  م کۆنه ئه

   هد الو پنسه  له  رک ، شینه به  شایی له
   مشیده زار جه رماوی هه به  یه م خوانچه ئه

    ل بارامی تیا نژراوه و گه  گۆڕه
  
   خول و هاتوچۆیه و ، هه  ره و به  ر بنه هه

   نگی بژی و ڕۆڕۆیه موو ده هه  خه گوێ هه
  رکار ردوون سه ، گه سووره   رمانی ژیانه خه

   و کۆیه له  یه ڕۆکردن و پوانی مه
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   شی یارانه خۆی له  یه هر خاک ه هه
   ر و ددارانه ر چاو و دی دلبه هه
  بگرێ ور خۆڵ و گیش هه هه  ک ئاو که وه

   وژمی خون بارانه شر ته تا ڕۆژی حه
  
   م دنیایه ئه  فایه چ بوه  ی خوایه ئه
   و ڕایه ر له گشتی هه  رد و ڕک و کینه ده

  شا شی خاکی ڕه ناو دی ڕه  بوانی له
   نرخی نایه  که  ری تدایه ههو زۆر گه

  
   لی شوانانه ژر پ و په  له  خاک که
   می جوانانه مک و کوم و ده سنگ و مه

   کام قوژبنی دیوارکه  ر خشت له هه
   ری سوتانه زیر یان سه یان شانی وه

  
   م ئاوێ ڕواوه ده  له  تازه  که  وزه ر سه هه
   لوی الوێ ڕواوه  ت له خه  ک تازه وه
  پارز دان به  ر شینکه سه نگاوێ له هه
  چاوێ ڕواوه سته خاکی مه  له  و شینکه ئه
  

   شکاوک المه  وێ گۆزه بۆ ئاوی شه
   ب ئارامه  وه فرمسکی وشک نابنه

   روشه لی ده ست و په ری شا و ده ی سه لله که
  !؟  ی کامه نازاندرێ کامه  ڵ بووه تکه

  
   کهج ئاوی کرکار  که  م گۆزه ئه

   زیر و خونکارکه ند وه چاو و دی چه
   رخۆشکه ستی سه ده  ک به یه مه  ر پیاه هه
   ر و مشکی ژیر و وشیارکه ی سه لله که
  
   ی پیاه الشه  چۆته  گیانه  یه م باده ئه
   جوان و ، ژینی تاه  ڕواه  ک من به وه
  ن که ی پده تۆ ده  ی که یه م شووشه ئه

   خون دارماه  له  ارانهژ فرمسکی هه
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   یخانه ، جیھان مه رگه  ی مه که یه ردوون مه گه
   س لی میوانه رکه دا هه رخواردی ده ده

  ت هات ر نۆره گه  وه ڕووی خۆشه  به  بینۆشه
   ڵ یارانه گه پۆڕکی ده شه  ژنکه جه
  

   ره به خت و جوانیت له تا باخی گوی به
  ؟  ره سه ختی که ، چ وه ، دت خۆش که  رخۆش به  سه
   وه ته گیر نایه چ وه س ده ده  و ڕۆژێ له ئه
   ره سه سته دوژمنی قه  مانه ردی زه پ گه چه
  

   وک بوون ، کاکه پشی من و تۆش ڕۆژ و شه
   کوو ئستاکه ڕانا بوو وه گه  ردوون له گه
  گوزی ر ج پ وه هه  له  وییه ر زه م سه له

   و خاکه ، ئه ده  ند چاو و خۆڵ و گی چه
  

   ت ب پۆیه که ه ، ڕایه نه  م بته بیر که
   وای ڕۆڕۆیه ، چ ڕه کووپه   له  ی ڕۆکه مه
  فیز و قۆزی ، سۆزی تۆزی  به  مۆ که ئه

  !؟  پت وابوو جیھان بۆ تۆیه!   ه با برده
  

   م ڕامنه ژیان و که  به  به بایی مه
   هشون  تی له سه  کوو تۆ ئسته زۆری وه

  مین که  رگ وا له تا ماوی ، مه هه  دخۆش به
   شت بفنه ڕفنراوی به تا تۆش نه

  
   خۆ بنونه  ر مه سه  س له به  یه بھووده

  !  و بستنه  وه ره ، کۆ که و بکوژه   بگره
  تۆ زۆردارتر  ل له رگ گه رکاری مه سه
  !  شی من بنه به:   ر و ، ده سه  تکاته ده
  
   وه ته باوه نه  هشته  می من که رد و خه ده

   وه ته جیھان داوه  نگی له ده  خۆشی تۆ که
  م ئه  منت و نه و ده ئه  چ ، نه ر دووکی ده هه
  وه ته ی ناوه ه زار ته و هه  ڕه گه  ردوون له گه
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   توربن ناوه  یای خۆ له خه  دنیات به
   و ئاوه  دمه  یه رزت هه ، عه یه  زت هه

  رین سه  ر به دا سه رت ده رگ سه و ڕۆژی مه ئه
   خاک و تۆپک جاوه  زه ر دووگه هه
  

   وه هۆش و بیرت پته  و که خه  س بده خۆ به
   وه ر ڕۆژ و شه گه ی ئه مه  ژیان به  ڕابوره
  ر دت و هه بۆ خه  یه وره برای گه  مردن که

  وه ناو نونی گ تر بخه  له  و کاته ئه
  
   ژیانی ناوه  کوڵ و ژانه رد و ر ده هه

   ک تاوه رگ وه الوژ و مه فری گه تۆ به
  م خه  به  تاووه تیا ماوی مه  و تاوه ئه

  کوا ئاوی ترێ ؟ همی جیھانیش ئاوه 
  ساس ئه=   بناغه= هم                                                          

  
   ؟ لم ببیسی چاکه وێ کاکه ڕاستت ده

   ک پداکه یه ، باده یاکه  کی پهجوان
  ئیتر  خوا کاری جیھانی کرد و لی بۆوه

  سمی من و ڕیشی تۆ ب باکه  له
  
  ؟  چۆن ڕووی داوه  یه ی هه م بوون و ژیانه ئه
  ؟  دواوه  ، چی به و بۆچیه   نجامی چیه ئه

  ڕاست بیزان  به  و نیشه  بووه س نه هیچ که
   داوه ۆ ههیاڵ شتکی ب خه  س به رکه هه
  
   موانه شونی هاتوچۆی هه  که  غزه م جه له

   پوان و سوانه  و دوور له  ره ب ژر و سه
  چ ده  و کوه  هاتووه  کووه  ک زانی له
  !  ردانه رگه سه:  که ک یه زان وه هۆزان و نه

  
   و چاکه  خراپه  س خۆته ده  وساری به هه

   مناکه ، یان خه شه  س گه رکه تی هه هۆی خۆیه
  ردوون زار جار گه تۆ هه  له  تره  بچاره

   ردوون ڕاکه سوکری گه  ت له ه س سووچ و هه به
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   بۆم دانایه  لکی هومده  چاوم له

   بوایه ری هه هات به داش ده  که  ی خۆزگه ئه
  تان نابینم ره ژیانم ده  زیندانه

   ودایه و هه ئه  یه ئاۆز و گرێ پوچکه
  

   ستی بیم کورانه ک ده هل ستی فه چاوبه
   مک و ناوی ژیانه نده هه جه  خستمیه

  هاتووان بیزانن ر نه گه ، ئه ردی مه  ده
   م خانه ی خه شه  یمه م خه ئه  نه ڕوو ناکه

  
   ریاوه دۆپکی ڕژا ده  بارانه
   م باوه ر ده به  له  ڕ و خولیه گه  خۆکه

  ؟  ت چۆنه م هاتنی ناو ژیان و چوونه ئه
ڕیاوه ڕا و ، گه ک و تۆزێ گه یه شوولهم  
  

   یخانه ر مه به  رینه نا به په  وا باشه
  ؟  ڕیانه چی شه مه ت به فتا و دوو میلله حه
  زانی ، ب ڕێ بیابانی نه  وتوونه که

  !  شان و خۆ لکدانه وی ڕه شه  کورن ، له
  
   رێ نووسراوه م ڕۆژی به که ر کارێ ده هه

   می ل داوه ه بۆ چاک و خراپ خوا قه
   منه  م بۆ له وه پرسیار و گوناهی کرده

  ؟  م ؛ ئیتر چی ماوه ب بیکه ، ده  نووسراوه
  
   ڕووت ل ناوه  ڕه ؟ ک ب فه  ردوون چته گه

   دراوه  رکی پ له و به  له سه تر و ته
  زاران زانا هه  وه ننه ر ئه ب شو سه
   رچی پیری ، بیرت خاوه گه ئه  بم بووره

  
   پی سووڕاوه چه  ر به و هه ردوونی چه گه
   تیا داماوه  وی ڕاسته ئه  ربۆیه هه

   و پیاه  تی شووشه هاواه  له  بوانه
  سپاوه لو چه  نوانیان و لو به  وته خون که
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   کارم نایه به  م هۆشه ئه  ره یگ وه مه

   ، ژیانم کایه  بایکه شه مردن ڕه
  ت ، هاکا دیت که یه ی مه گۆزه  له  بۆم تکه
   ناو ک دایه گی منیش له  گۆزک له

  
  !  ، خۆی ل ده  م و دوژمنه خه  خوناه
   و دشاده  بزه  سک لو به که  خۆشی له

  دنیا کشام  نج له ر ڕه هه  ره یگ وه مه
  خۆت و باده  یه سا بمگه ده!   ر باده به
  

   هکوڕ  کش ئازایه نجی ژیان ده ک ڕه
   ، دوڕه ف دایه  ده زیندانی سه  بارانی له

  ب پیاو بۆ خۆ بمن مای دنیاشی ده
   زۆر جاری په  تاه لک به هه  پوانه

  
   یانی پیاوی ژیره رمه سه  رچی نه ز گه

   خسیره وی یه ر زه سه  ژار له ب دراو و هه
   ملخوار و کزه  وشه نه وا وه  نگی یه س ته ده

   ی دا لیره باخه   ، لهن که گوڵ پده
  

   شنه  ر به رامبه به  وه کاته ده  گوڵ یاخه
   ئاواز و قنه  وتۆته که  بولبول دی خۆشه

  ر با تۆزی به  بوونه تا تۆش و گویش نه
   ین بار و بنه گوزارێ بخه  له  ی بنه مه
  

   م ئاوه ، ده  یه وزه ، سه  هاره به  نازداره
   نگاوه ؟ دم تهی  مه  فر و پیاه کوا ده

  د جار د جار سه ک تۆ و منی سه ل وه ردوون گه گه
   ردی داوه به  دروست کرد و له  پیاه  به
  

   و الوه م ب به خه  الم، به  ره چاوجوان وه
   پساوه ن نه مه تا داوی ته لم ها هه

  رخۆش بین م سه ده  وزه ن سه مه چه  ورۆزه نه
  !  ڕواوه مان نه هک ر گۆڕه سه  له  وزه تا سه
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  !؟  م ، گوڵ چینه که ت گوه ی گوی ڕوومه نجه په
   رژینه گوم په  گوڵ له: گوڵ  رژینی به په

  کتر شاد بین یه  با به  گۆڕه  له  تا شینکه
  ؟!  وری گۆڕمان شینه ده  م له داخوا چ ده

  
   ی چاکه روون و کوی دڵ مه ردی ده بۆ ده
   وی دڵ پاکه ر زه سه  له  یه مه  ر کووپه هه

  وری ل دای ده  ر که سه م و که الفاوی خه
   ز بۆی ڕاکه له ، به  می نووحه گه:  یخانه مه
  
   ری چاخی جوانی خۆمه وه ی بیره مه

   وانی خۆمه ی ڕۆژ و شه هاوڕاز و گله
  دووری یاران  م له که کوو چاوه وه  ئاه
   کوو ژیانی خۆمه ت وه زه له و به  تاه

  
   ڕوحی تدایه  یخانه مه  ره وی بهمردو
   سی عیسایه فه ی دێ نه مه  و بۆنی له ئه
  ی ی مه ری کووپه سه  خرته ده  که  رخۆنه ده

   م هژایه د کاوس و جه ری سه تاجی سه
  
   ی بنه مه  وه گه س مه ده  ره یگ وه مه
   گدا خونه ڕه  ش و له ناو له  له  ی ژینه مه

  ؟  ئاگر و ئاویشه  ک دیتی شتک له
   م سووتنه ، خه یه  ی ئاوی ژیانی مه مه
  

   وه نه تی خکه تایبه  م به که شه خۆی له
   وه نه ڕ و ب که ن و باشی ته ی ل بده مه

  کوو جارک ، به  مه خشتکی بپژن له
  وه نه من پ که لنکی به که  یخانه مه
  

  ؟  مله  وتوویه که  م جیھانه ڵ ئه گه  له  چیته
  ؟  زله  و جگه  ره وه خته ن به ده  بایی ، که

  پ ته شت تک ده شمای له ، ڕه  وه م پاڵ ده که
  ت و سنگی شله په  کی کرمۆه ستونده ئه
 
 
 



 

  www.gagesh.com   

  
   ی تکه مه  ره ، وه سه  ڕامان و کزی به

   موو کاری جیھانت ڕکه هه  بزانه وه
  گوک ئاونگی  لکه ر په سه  خۆت دان له

   ن تاوکه مه ، ته گزنگکه   ت بهرگ مه
  
   پت ت ناوه  که  رگانه دوو ده  م خانه له

   و الوه رێ له ده  چیه و ده  له په  هاتووی به
  ربار رگیش سه مه  ت بارییه فه خه  ژینت به
  یات خاوه دۆڕاوی؟ خه نه  پت وایه

  
   جاخی کوره وه  فا ، ئسته بش بووب وه

   ک بژمره ؟ یه وتهوانی دی له  ک ڕاسته
  س و به  وای دپاکه هه  یه مه  ر کووپه هه

  خۆتی پ بسپره!  ترسه ، مه ب فه
  
   م خۆشه مده مدڵ و هه ڵ هه گه ده  یخانه مه
   م خۆشه ری بۆ مه ست به م و ده م بۆ ده ده

  م م و ژه ی ب ده ی جمه مه  ، له نییه   زگ کووپه
  م خۆشه م که م و که م ده م ، ده ری خه مپه بۆ له

  
   یه ، مه ونمانه  مه ڕاستی خه دۆستکی به

   یه مه تی دنیا گه موو دۆستایه ئیتر هه
  ک یه چاخی گوڵ و یارکی گوندام و مه

   یه مه ر ئه مک ، ژیان هه دڵ ده  ڕابوری به
  
   ب سووتمانه به  د دێ که  یفم له حه

   هلالنه  کردووه دداری تیا نه
  ر و ب دداری ب دلبه  ڕۆژێ کهر  هه

   زیانی ژیانه  پ و پووچه  ب نرخه
  

   یه نگی هه نی شه گوڵ ، چ دیمه  پشکووتووه
   یه نگی هه ، دم ژه بۆم تکه   ره یگ وه مه
  شت و هۆری هه س بۆم ب چیرۆکی به به

   یه نگی هه ر ده هه  نگی نیه ، ڕه خو و جنه 
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   وی ڕۆزی دانه شهو   راته وا جژنی به

   ز و پوانه رمی گه رکاری خودا گه سه
  رخۆشم خۆم سه  رگره شی من وه یگ به مه

   یخانه م مه ئه  مه رگ جگه تا ڕۆژی مه
  

   ، ژینم تاه بیرمه  ی له ته وه پیرم و ئه
   م ساه یی له و ، گله  پاره  به  ر خۆزگه هه
  یگ وم ، های مه یه وێ مردن ده منت که له

  !  دوامین پیاه  فریام خه ده  دواکۆچه
 

 

                                                    

                      

  کانی کییه کۆتایی چوارخشته
  ییام ری خه کیم عومه حه

  
  
  

www.gagesh.com 
  ریم دانشیار که

  

  


