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  چ شادم من وای خودایه

  ی باران رسیالنه  قه یته م به وربوونی ئه  غه به
  ی پایز ردانه  زه پره م که ی ئه ژانی ناو سایه  هه به

  ی م باخچانه کی ئه  بۆن کردنی مخه به
  تر و یان عه جریوه

  تر و فرینیان عه هه
  !تر  ر عه تیان هه ستایه مه

  ،م  ره وی که ڕوانین و چا ی خودایه ده
   تۆ رقم که غه

  ی  خونچه مه  نو چه له
   روانه په، ی  مانه ه و قه ئه

  ی مرگ و ریده  گه به
  ی باخ و ریده  گه یران به ته

   ئاو ماسی به
   جوگرافییای منیش به

  ن که ن ده کان ناوزه  ڕووخۆشه موو حوزنه هه
  ،کین   ڕاته ی خودایه ده

   رده به ئاشوبانه  ، وڕامانه   چی ئه س له ده
  کان ناری دوودیه  ئاوی هه خۆت به

   که نگین مه ڕه
  پت واب خودا ڕۆژک دێ
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   وه رسیل ترین ئومده یاغی قه قه به
  !ببی   موو نا ئومدییانه  م هه ئه

  پت واب خودا ڕۆژک دێ
   ڕۆشنایی به

  کانی خۆت وی کچه  شه  مانگه ر سنگ له سه
  و کانی شه ه  تاریکه موو ستیانه هه

   ! وه یته ڕۆشن بکه
  پت واب خودا ڕۆژک دێ

  ک شاعیرکی هاوستان منیش وه
   تر روانه  په روانه  په له

  کان  بای گوه فین له
  کان  نیرگزییه نیشکه  که ئاگر له

   ،یار رفی عه حه
  !فنم  یار هه کری شیعرکی عه  مه له

  پت واب خودا ڕۆژک دێ
  کی هاوس ووان ک باخه وه
  ک عاشقکیی هاوستان وه

  ر نان وعیشق وخۆشویستی ک هه نه
  تی و ستایه ناری مه  هه له

   مزرایی له
  کشانکی ئوارانیشمدا ره جگه

  !ب  شتان هه به
  دا وه  ژووانی باران و ڕووت بوونه له

  یام و کانی په  ژماردنی سوه له
  نگی عیشقا  سه  ترازووی الره له

  الی منا وه
  کو ترێ وه
  کو ژووان وه
  موو کو هه وه

  نی شیعر و جوانی ربه کانی ده عشووقه مه
  موو کو هه وه

  کانی نیشتیمان حزوونییه مه
  یشدا)ک له مه( کانی ی میوه رچنه  به له

  !ب  شتان هه به
  ک گیان له ئ ی مه

  کانی عیشق می ئاگره ی خوڕه ئه
   وه کانی ژیانه  سارده ودیو قوتبه له

  ی پی ما ئه
   مرواری له
  ک ڕۆخانه وه

   ریاوه کانی ناو ده وجه کی مه ه ودیو که له 
  پت واب تۆش

  نار کانی هه ره نجه  په مسک له له
  ! ڕۆح بن  به وه  ئاگر وخاو بوونه ت له قیامه
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  ت زه کانی له یره ی ته  جریوه مسک له هه
  ! ب   دواوه خلووقی عاشقی به زار مه ت بوونی هه شه

  ک له مه ، پت واب تۆش
  ویستی برژاوی خۆشه ی هه که له ی مه ئه

  ڕۆژک دادێ
  ی سانه م ڕۆژه  ر له ده به
   ناو ژیان کی به سته به

  هار و کانی به  مای بولبوله  به وه رمان بته سه
   ماماندا پایز له

  ی جاران که  دشکاوه  بووکه  به وه ببته
  نار و  هه نگی گوه هڕ  له وه نگمان پ بته ڕه

   وه نیندا ئاشت ببنه کانی پکه ک ماسییه  ته دمان له
  ک ڕۆژک دێ له پت واب مه

   وه ییوه نجیرکی گه م کردنی هه  پاڵ حه به
   وه پاگرتنی سوکی السووره  پاڵ قه به
  گالسکی ڕووت نکه  ده  پاڵ ڕووانین له به
  کان راوه کوژ موو میوه ی هه وه پاڵ ددانه به

  تۆ
  
  

  ی و شیعرانه تری ئه  عه ی له پم که
  !هاتوون  رلوی هیچ شاعیریک دا نه سه به

  ی و ئاگرانه ی له پ پم که
  تا ئستا هه
  ریش فه  سه به

  ی وه  ناو کوانوی خاوبوونه به
  !هاتوون  هیچ کچیکدا نه

  ک له  مه ره وه
  نیشکی خوا  که ترین الله  پاکیزه ئه ی

  ب عشقت هه
  ر نازانی مه
   و ترین نووزه تا چکۆه

   عیشقدا ب  له ترین جووکه تا چکۆه
  رم و یان گه په کان چه باه
  رم یان گه په کان چه وجه مه
  ی با قه ک گیان شه له ی مه ده

   تۆ ب و بفه
  سنوور

   فیندا له
  تر نا  و زده  سوتوکردنی سیگارکه ودای به مه
  تر نا  و زده که ی لیمۆیه وه ودای توک گرتنه مه

  ی با قه شه
  ب و

   و مووی ئاونه  ته  به بمده
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  مرگی ساتکدا به  بمده
  ڵ  مۆردی دوکه ژی ب له ته
  تی و ستایه  مه ژی ب له ته

   سوی م له
  !س  وه کانی هه ته  سووره له
  ی عیشق و وه بوونه  کاڵ نه له

  کانی مۆم سوه خته   داگیرسانی دره له
  ی و مۆمانه هئ

  ن ده  دایک بونک ده ژنی له  جه دانی به ئاوه
  تر و فرمسک و مردن  عه  سوتان له به

  بۆنکی خۆش
  کان وای ناو باکۆنه ک هه وه

  ! ن ده  ژوور ده به
  ک ڕۆژک دێ له پت واب مه

  ریا و نجاترین ده  گوێ ئاوی جه له
  شتیا  هه  کردنکی به له  ناو مه له

  کانی ئاو  ماسییه ه گوچک له
  و رد و چه  ڕووخۆشترین به له

  ی وزانه و قه له
   مۆدلی به

  دوامۆدلی
  کانی نیشکه ملپچی که

  ڕۆن ڕۆما وپاریس ده
  ین که  قه  به ندشه کانی ئه یره ک بۆ ته یه ما ۆچکه
   کانی ئره  پیره مووچی ڕۆژنامه ڕه  په له

  ک بۆ ژووان و یه کۆالره
  !ین  ده بۆ کاسیاههکیش  یه کۆالره

  ک پت واب له پت واب مه
  ن ڕوه به نار وعیشق کانی هه چاخه

    ڕوه وان به
   ڕوه ی ئاو وئاگر وان به وه ئاشت بوونه

    ڕوه وان به
    ڕوه وان به  و باران  کانی موعجیزه دۆپه

   ڕوه وان به
   وگوڵ روانه کانی په سه فه

  !   ڕوه وان به، ماچ و ئاگر 
  ک پت واب له پت واب مه
  ک دادێ یه سپیده
  هر ژه کانی دۆنمه

  !ویستی  ڕاتی خۆشه  زه پ بن له
   وه موو شه م هه رایی ئه به
  !یی  ی ئاسووده ڕۆژه  به  گوه پبن له

  ک پت واب له پت واب مه
  کان و دیو سنووری تاقه ئه، مانک دێ  زه
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  شکری کتب  له پ بن له

  کانی ئینسان تییه تفتایه، ی  وشه م دیو حه ئه
  کانی خۆش نودی و یاره  عه رخوونه  بای ته پبن له

  کسانی و عناکانی یه نه  چه پبن له
  !ویستی  کانی خۆشه  شینه کری شیالنه  مه پبن له

  ک پت واب له پت واب مه
  ر چاوتا  به جارکی تر وه
  ن ناکه فکه

  کانی تاریکی روشکه که
  !کانی نوور  نه  چیمهبۆ ناو

  رچاوتا  به جارکی تر وه
  ن  ناکه مه گه

  هر وتاعوون کانی ژه بۆقه
  رد و م به ی ئه ر ئاونه سه له
  رز و هه ی ئه ر ئاونه سه له

   پت واب پت واب دییه
   ڕوه وان به
  کانی چاخه

  نار وئاگر وجوانی هه
    ڕوه وان به
  کانی ڕۆژه

   و وه ئاشت بوونه
   و وه خاوبوونه

  !!مان  حووی خه مه
  ێ)لیک کش مه ( ی خودایه ده

   ! که موو سنوورانه و هه  ئافاتی ئه له
  ک فوویه، ک  فوویه

  ی وه  باۆنی شادبوونه وه
   دا که مووعاشقانه و هه ئه

   خوا خه تی دۆزه حوزنی دوودڵ کیفایه
   خوا شته  هه  و بنی به ره نزای دوو دڵ سه
  ی خودایه ده

   دوور کی له ما و دوکه هس 
  ما و سه

   دوور می نوژکی له خوڕه
  ک یه روانه ی په له ما ومه سه
  ک رۆیه رمای نیوه ما وگه سه

  !ک  له کانی مه رۆی سوه  نیوه له
  بۆن کردنی قۆخکی ال سووری توکن

   ! وه )ک له مه(کانی   شینه پاڵ باخه وه
  ی خودایه ده

   تۆ حو که  مه ههران م ژه مینی ئه رزه  سه 
  ! تۆ   و بمینه حوکه مه،   کسانییانه م نا یه الری ئه ته

  ، تم که  خه

9  



www.kurdistannet.org 
   ناوةندي ئةوروثابةكايت  23:58 18-3-2005

  سپکی بادار  ئه  به تم که خه
   وه رچوونمه  پاڵ ده وه

  ! نیایی ر ته کانی به وه  تاقیکردننه له
  سپکی بادار  ئه  به تم که خه

  د مه  موحه  مووسام و نه نه
  !وێ م ده  حرانه م به ئهق کردنی  ل شه وه

  د مه  موحه  مووسام و نه نه
  !وێ  م ده ژانه م که برژانی ئه ل هه وه

  تم که خه  ی خودایه ده
  سپکی بادار  ئه  به 

   ژنه ان جه)ک له مه( نیشتیمانی  له
  ی ب سبه ده

  وبم کان له  سوتانی مۆمه ر له به
  وشکم با که ی یه وه کردنه ره نجه  په ر له به

  !وبم  من له
   شپ خۆم به

  ی نالی که یت و ئاوی کانییه  به له
  م ڕکه نی ته هه

  کان روانه  فینی په ک له  خاولییه به
  !کانی بسم   ئاوه تره قه

  واشا تۆ ته
  کانی دنیا و دیو قوتبه ئه، ی مزرترین عاشقی  ئه

  واشا  تۆ ته رونه ترین په روانه ی فینی په ئه
  واشا تۆ ته

   کۆش  چۆن به وه خه م دۆزه ر بانی ئه سه له
  !ین  ده وا ده ر عیشقدا هه سه کان به کری گوه مه

  رزایی و م به واشا له تۆ ته
   وه  تاقی ساماه شینه

   وه واه  چاوی نمناک ترین گه به چۆن
  ین گرییه دا ده و کلگانه ر شانی ئه سه به

   جنسی گیا  جنسی گوڵ وله پن له
  اواش تۆ ته

   مانه م زه ی کافرترین دداری ئه ئه
   وه کانی ڕامانه  پیره شتیه  که ره ر لوی هه سه به

   خزنه چۆن ده
  کانی ئاو ناو نھنییه

  کان  وردیله تی ماسیه ناو حیکمه
  واشا تۆ ته

  ی رسیله رسیل ترین به ی قه ئه
  کر و جوانی کانی مه زه ڕه

  دای ئیسماعیل مه ه م قه ری ئه  ژر سه له
  یاڵ ن خه وی مرواری چه خه

  !بینی  ن عیشق ده هنی چه فینی شه
  ک له  مه ره وه
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  وێ سنگ کوتانی شه ر له به
  ین  که نگاه کی ڕه یه ی ناو ئواره پیاسه

  کان خشینی جریوه بۆ به
  خۆمان

  بینین دا وه  یرانه و ته له
  !ڕن  گه وزایی ده ڕی سوتانی سه  شه له

  ی یار  ئه ره وه
  ک مایه سهبا 

  ین دا که  ورانه  به و کلوه ر ئه به وه 
  و   دۆپه بن به مکی تر ده که

   روانه  په بن به ده
  ی یار  ئه ره وه
  تی بچین که ک بۆ شه گۆرانییه

  کانی نیشتیمان سروودێ بۆ حوزنه
  ک بۆ یه چامه

  کانی ووت ته گه ه  که بۆ برینه
  کانی کۆست وزه  سه ک بۆ مرگه یه چامه

   واشاکه ی یار ته  ئه ره وه
  هار ی به رسیالنه  قه م گۆرانییه تین به که ن شه چه
  ی پایز  لیمۆییانه م گۆرانییه تین به که ن شه چه

  هاتی پایز هات و تۆ نه
   هار هات و من ناهاتم به

  پایز هات و
  هار هات و به

  !شتین  گه ک نه  یه و تۆ به من
   وه م زامه ی ئه ه  هه ی یار به  ئه تازه

   وه هره ژه م می ئه خوڕه به
   و کی تاه یه مه ر گه ده قه
   ! که م مه وه ڕی هاتنه چاوه

   نده وه ر ئه ژیان هه
  خشیم کانی پبه فینی بانده ودای هه مه

   نده وه ر ئه هار هه به
  خشیم کانی پ به وزبوونی نرگزه ودای سه مه

   نده وه ر ئه باران هه
  ا وم ودای سه مه

  خشیم کانی پ به وانینی دۆپه هه
  تبا ئس نه  یه یتانه م به ی ئه  ڕیحانه ی یار به م ئه به

  تبا ب نه زه غه   یه  ڕیحانه  له م پیاوه  پایزی ئه به
  بم بۆ تۆش نه

  شاخ مه ی هیچ باران هه  دۆپه له
  بم بۆتۆش نه

   ! نه ژه مه ک هه یه ی هیچ چامه  سورایی ئواره خۆت له
  کدا بژم یه  کازیوه رم بوو له ده قه

  و نی شه ربه ده وه  غریبکدا بچمه  مه رم بوو له ده قه
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  کش کانی من ڕامه  ئومدی ئاگره ی یاربه  ئه تازه
  کانی ئیسماعیل مامه  ئومدی شه به
   موو بستانانه و هه تی ئه  دۆستایه به

   به دخۆش مه
   شارده من حهمانگی  ی یار خۆت له  ئه تازه

  شارده ی من حه کراویانه  مه م شیعره خۆت له
  !ب  بۆ تۆ نه   به رزک مه وه،  عاشقی   ده مه و که به 

  !ب   بۆتۆ نه به پیاوک مه،  هۆگری   ده مه م که به
   ده م مه وه ڕاننه رگای گه  ده نگ له زه

   پیاوکی مخۆش  من بووم به تازه
   باران وکانی ناره  پاڵ هه به
   ! وه  پاڵ مزرایی عیشقکه به

   تۆ بمبینه
  هدا هر وشه نی ژه  چیمه له

  م روشککی ئاسووده ی چ که مه گه
  سار ی یار منت خه  ئه تازه
   منی فان کوته ک مه یه  ئواره سنگ له

   منی خنکان کوته وین مه  ڕووباری ئه سنگ له
  ی یار  ئه تازه

   وه  دووره ر له ر هه مه
  کانت بوانم  باخه له
  کانم بوانی  ونه له

  ر ر هه مه
   وه  دووره له

  م کانت لکه سوبح باشی ڕۆژه
   بژم وه  دووره ر له ر هه مه

   ناسینتا له
  ت هاتن نه کانی جه خۆش خوانه موو بوبوله هه

   ناسینتا له
  کانی ئاوایی هاتن نیشکه مووکه نی هه ک به مخه

  ژم ب وه  دووره ر له ر هه مه
   خودا تکی جوانه ه ژغه عیشق چ مه
   خودا پرژانکی شیرینه ر نه عیشق چ سه
   بژم وه  دووره ر له ر هه مه

  م پت ئاسوده
  ر ده ره یه هار مه کانی به  پۆلی سرووده له

  م پت ئاسووده
  ! چۆ کانی پایز مه مه ک گه ته ی له مه ته به

   وه  دووره ر له ر هه مه
  بژم
  تم پ ئاسووده

   وای خودایه
   هرکه هدی چ ژه عیشق شه

   وای خودایه

9  



www.kurdistannet.org 
   ناوةندي ئةوروثابةكايت  23:58 18-3-2005

  ع
  ی
  ش
  ق

  ؟ ! هرکه هدی چ ژه شه
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