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   خشه بم به
  
  تا که هى ما خچهناو با  هل

   بمک یه م گه که ز ئه همن ح
  تا هک نگی ژووره  زه وه  شه له

  ک بم  با چرایه بھه
    بارانک قبوم که به

   وه تاکو پرچت بشۆمه
  ک یه نده  خه  ببمه بھه
   وه ر لوت بشنمه  سه له

   پارککدا  گوم له خۆزگه
   ایهک بوم ئستا دار تویه
   الم هاتی یه بۆ پشوو دان ئه
    سایه بوم به منیش بۆت ئه
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  ب منی عاشق بۆچی ئه
   بسوتم بۆ جوانیت هنده

   و یانیم پ یه ی به من مژده
  ڕوانیت  ئواران ئه تۆش له

  پرسی وینم ئه  ئه ر له گه
   وه ره ده کانم هه  ناخی ڕازه ره وه
  پرسی نیاییم ئه  ته ر له گه
  ژووری اى گر هد  ره وه

   وه ره سارد و سم بکه
  ناسی و یی ئه زه  به تۆ نه
   الت ی بته که زیش ئه  حه نه
  ی که  سوتانم ئه ست به  هه نه
  کات  ویژدان دادگاییت ئه نه

  م ییت ل ناکه من هیچ گله
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  یی خۆت وره  تۆ و گه خشه بم به
  بت منک الی تۆ مانام نه

  چ بۆت چی ئه گریانم به
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  بینی و ئه خه
  
  ناری کام ڕووباردا  که له

  کا ئستا سۆزت چرۆ ئه
  وردا  فرمسکی کام هه له

  کا  ئه له ئستا ڕۆحت مه
  ی  باخچه ئستا گوی کامه

   ر کردووه  به نگت له کام ڕه
   من فربوی ی له نگانه و ڕه ئه

   کردووه هیچیانت ون نه
  ی کام مانگی ئستا تریفه

  اسمانییای کام ئ  خه له
  فرۆشی  ئه ستره  ئه ناز به
  بانی ک جاران میھره یان وه
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  ییت دی پ ڕاز و گله
  ک دی من سۆزاوی یه وه

  ىگ هئیان ئواران چاو 
   تارمایی منىبۆ بینین

   وه  گوه بینی به و ئه خه
  وین  دیاری ئه یته بیکه

  ر لوت  سه بینی له ماچ ئه
   تاوا خۆی بسوتن له

  کو هی من ی وهبین شیعر ئه
  ب ناز ب ناز بۆ خۆی بگری

  ناهیو گ ستۆی تۆیه  ئه له
   ڵ بگری  هه موو پیته و هه ئه
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  م گرنه مه

   
  مگرنی  بۆ ئه وه م شه به

   گریان نامۆیه چاوم به
  م ر خاکی سینه  سه شقت له عه 

    خۆیه ر به وتکی  سه
   وه م تاریکی شه گوم به

   ملی کام ڕگات گرتووه
   با ب پرسی من شه کام ڕه

   دی ناسکتی بردووه
   زه  چرای کام ناحه وه ئه
    چاوانتا داگیرساوه له
   وینه تری کام ئه  چه وه ئه
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  دراوه  بۆ بات هه که
  تگرێ با نزای شتم نه

   خۆڕایی  له مگرنه مه
   چیرۆککی مه تکه با نه
  فایی  ب وه راپا له سه
   یه م ماه ر چی له  هه ره وه
  ڵ خۆتا  گه  له ره مووی به هه

 سرینم یه چۆن ئه ئاگات ل  
  ر پتا  به  خوارێ له دته

  ی و ڕاز و سۆزه دۆپ له
    جارانت  داببارنه

   چاوی خۆتۆ و ت ڕوه بگه
  م گرنه  زیاتر مه وه له
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    منیش فرکه 
  
  م ناسه  چاوی مندا هه له
  تری ڤینۆس جوان ر زۆر له هه
  وینی مندا  باخی ئه له

   گویش ناسکتری تۆ له
  ی و نازداری یه  ئه پوله په
    تۆ دزیوه زانم له ئه

  ش  مانگی چوارده دنیام که
   گۆڕیوه کو تۆ خۆی نه وه
  بوو فریش جاران سپی نه به
   خوار  همنیش ناهاته به
   فربوو  تۆوه  له و نازه ئه
   و الر نجه  له  دابارت به که
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  ی ڤینۆسم  ئه ره سا وه ده
  م که  چرای ماه مه تکه ئه

  موو ڕۆژ  تا هه منیش فرکه
  م  ت بکه و لوانه تامی ئه
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  شق عه
  
   رزک نی یه فری وه شق به عه

   وه ند ڕۆژک بتوته دوای چه
   یه نی رینى گوه وه

   وه ساکی تر بژته
    ئاسۆوه  له تاو نی یه هه
  یان و به مه دهبن  ر ر ده سه

  هار نیا به  ته کانی نی یه
   گریان چاوانی پ بت له

  ز خۆی  حه  به  نی یه پوله په
  ر گوی ئاوات  سه بفته
   ئیلھامک شق نابته عه
   الت و بته  شیعرکدا شه له
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    پایزه  و نه زانه  خه نه
  با شه  ڕه  و نه یه  سروه نه

   یاکه  خه  ،گژاوکه
  با رت بۆ خۆی ئهموو عوم هه
   ستوره گ ئه ختکی ڕه دره
  چ  ناخی ددا ڕۆ ئه به
  زار لق و پۆپی بشکت هه
  ی ل تک ناچ که یاه خه

  وین  ئه رزه  به بای هنده
   ورایه  هه  له  ئاسمانه له
  ی ڕۆژێ عاشق بوبت وه ئه
    وایه  ئه  وه ستی یه  مه به
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  وینی من ئه
  
   من دوا چرایه وینی ئه

   الی خۆت گوم دایگیرسنه
  نیایدا  کاتی ته تا له
   بسوت بۆت  همن همن
   قامه وینی من دوا شه ئه

  ریا  سه نگاو بن به دوا هه
   کاتی تاریکیدا   له تا

  ریا  به ی به و بکه  شه مانگه
   یه وینی من دوا خۆزگه ئه

   ئاهکی ب کۆتای یه
  ت کانی بن سینه سته ده
   می ب مائاوایی یه خه
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 و عاشقی شه
  
  ودا  شه  مۆمم ووت تۆ له به
  ؟سوتنی  بۆ خۆت ئه یره سه

    ناختدایه ئازارک له
  ؟پم ب بۆ نایدرکنی

   سوتانی  کهزانم من ئه
   ت ب هۆ نییه و بایه ئه

  ی تۆ و چاوانه فرمسکی ئه
   یهماوی سۆزکی زۆر ته

   بوای من تۆی نورانی به
  سکی وان عاشقی که شه
    فرمسکی چاوتا دیاره به
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  مکی ی خه  تۆش گیرۆده که
   وه  چاوی پ گریانه به
  م  وه ک هاته یه ند چرکه چه

  ی ی تناگه وتی تۆ تا که
  ر گۆنام ی سه و فرمسکانه له

  گریم  بۆ تۆی شاعیر ئه من نه
  وم زرۆی خه ک تۆ تامه  وه نه

 و دوورم  شه  کاژر له دوانزه
  وم م عاشقی شه  ئه بۆیه
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  هاوڕێ
  

   ی دم الته وه و ڕۆژه له
    هاوڕی منیش شیعره تاکه
  کانم ی شیعره ناسه ی هه ئه

    بیره ئاخۆ تۆش منت له
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  ناسکترین گوڵ
  

   هه   جم مه هشتا زووه
  م که ی تروسکایی ژووره ئه

   دیوه شقم نه ی عه ئیواره
  م بکه  هه ت وه خه نازانم 

  تاکو ئستا پرشنگی ڕووت
   لم  باوه ک دانه یه چرکه

   ستره ک ئه بۆ کوێ بۆی وه
  تا دم  گه  له  ئاسماندا به
   الم وه ره  وه ن کورته مه ته
   جوانی ن پتی لهژیا

  رێ ده ست قه  ده ره ده خۆت مه
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  ڕوانی  چاوه  پ بت له که
  ویستیم ی جوانترین تابلۆی خۆشه ئه
  رێ ستم به ده
   ناسکترین گوڵ مه تکه ئه

  رێ وه نه کت هه یه ڕه  په تایه تا هه
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  بزار نابم
  

  موزی ماندو ر حه م گه که چاوه
  رێ  تۆش ڕوی بهاى داىرگ ه د هل

  ک یه چرکه    نی یه خۆ گوناه
  رێ  ده یکه  و مه  گوی ل بگره

   سۆم م دی پ له که ده
  ی ده  ئازار ئه بۆچی هنده
  بپرسم   یه  نی خۆ گوناه

  ی تا که  هه موو نازه م هه ئه
  بوو ست خۆم نه  ده م به که گیانه
   وه وینته ریای ئه  ده  وتمه که

  دۆپک    نی یه خۆ گوناه
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   وه  بخۆیته ڕوانینم   له
  وری چاوم م هه که ناسه هه

   بوه  نه  باران  ب ڕۆژێ
   سات تارماییت بۆ چرکه

   بوه  نه  وون اومچش  پ هل
  بیت... یان ب ئاگا...بزانی
  م که  ڕۆحهی و  ئه مر خۆش هه
  رز بیت ی تر لوت به د هنده سه
  م  ناکه رت ده م   گلنه  له
   دم کانتا نگاوه هه  شون   به

    ڕگایه و  له  نابم بزار
  ر چی خۆ زۆر دنیام گه ئه
   نایا دی  من به ی زه  حه م ئه
   ڕت وه ر دمه و دنیاش هه له
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   وه مه  ئه   ئاوازه  م  ئه
  ستۆی خۆم  ئه مه خه گوناهت ئه

   وه پارمه  ئه  خوا  له زۆر 
  ییت وره  تۆ و گه  م خوااااااایه ئه
ک  تانی  نه ی قژوش  

  خدا  دۆزه قی  چه  له  خواااااایه
   بسوتنی و من  ئه  جی  له
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   شقک رابی عه سه
  
  م  کام ڕگا که یی له گله

   گژتا م به ر بکه ده کام قه
  خت بنم ی به ستره کام ئه
   وه ونکمی تیا بدۆزمه خه

  فرمسکی کام چرا بنم
  منیش بگریم   وه  دیاری یه به
  تۆ  که
  چرام بوی..و ستره م ئه که یه..م ڕگاو که یه

  ونک بوی تۆ خه
  هاتی ڵ ئه  هه  ئاسۆوه موو کاتک له هه
  بوی  نیازی ئاوابوون نه به
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   موو ب ئومدی یه م هه ئه
  ؟! کوێ فر بوی له
  ؟! ک فر بوی له
  ی من جارک که

   لت  بومه  توڕه شتانه
  ی بزارم لت ست بکه تا هه
  م و مژم ڕازکی پ تهی  که
   ر بیوه تا ده سره  دکی پ حه له
  ی فرم کردووی ئواران که

  ی  گوڵ بکه مائاوایی له
   خاو و ر قژی من هه
   سیحری  له  پ سۆمای
   رستووه په چاوتم 
   جت هشتم مائاواییت که
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  کرد شقیش نه ری عه  سبه له
   تا ئستا که.....وسا زانیم ئه

  خۆش ویستووه رابم سه من 
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  چی کانم ئه  فرمسکه له
  
  م که ست ئه تبینم وا هه  ئه که
   مۆ  ژیان  ڕازاوایه ئه
  شت جوانتری هه ری به  په له

   یه شاوه  سیمات گه هنده
  م ناسه  ناسکی دا هه له
  چی فر ئه ردی به  ب گه له

نی  ئه   نازت کاتبار  
  چی  ئه  کانم  فرمسکه له
  ک یانی یه  به زانم  ب من
    هاتویته ونمدا ڵ شه  گه له
   تاو کاتک تۆی بینیوه هه
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   ک نوستویته یه ر گه  سه له
   چاوانی تۆم ل دیار ب که

   ڤینۆس الی من مانای نی یه
  م  ناکه  دت   له یی گله

  ؟ ! یی یه زه چاوت بۆ ب به
  کو من بۆت ناسوتت س وه که
  ت بۆ جوانی گریاوه س نه که

   جواب   بنه  کانیش فرمسکه
   بزانیت  پ ی م  ناکه بوا
   بیر کردنیان   له تاوانه
   داوم ئازارت   نده وه ئه
    چیرۆکه م  ئه  نکه مه ته

  ستاوم  وه  نائومد منی
   من زابی بۆ عه نیا  ته خوا 
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   تۆ  به    داوه ی جوانی یه و  ئه
  فامم  من  منام  نه من 
  تۆ شقی  عه  بۆ زرۆم  تامه که
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 چی کانم ئه  فرمسکه له          

 - 31 -

 یادگاری
  

   یادگاری گریاوت هنده
  م که  ماه  له ج هشتووه

  چن گوم  خۆت ئه  له ونکهچ
  م که  ئه  بۆنیان  تاوانا  له
   المه له ی   یادگاریانه و ئه
   پاراستوومه  چاوم  کو وه

   خۆشویستن   له  نک دنیایه
    بوومه  وون  ناویا  له  بۆیه
  نایا  دم  ئستا  تاکو
  م  ده م فیان  بیریان که له
  یان هنم ک ئه ک یه وان یه شه
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  م ده  پرچی شیعرکیان ئه له
  دوانبه    و  شیعرک  به م به
   ب کۆتایی م   ناکه بوا
   شیعر کرت به ون چۆن ئه خه
   ب  تۆ کو  وه انگ ڕه  تا له
  ت  ناز وعیشوه  و لو  ی نده خه
   وه  نانوسرته م پ رگیز هه
   بوات تاو  هه ه  دیوتان ت قه
   وه  بشارته   خۆی  ئیتر

  ن وه  و گوڵ و دار و ده یانی گه خۆ به
  ن که ڕوانی ئه موو چاوه هه
  وت  بکه دوا ک  یه چرکه ر  گه
  ن که ن ئه شیوه......نن  دا ئه پرسه
  تاو  هه  تۆی  بۆ  نیازم به
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  م ه ڕیز ک  دنیا ی وشه موو  هه
   دیوان شیعر و بنه تا ئه
   یادگاری ک وه

  م  که کانتی  چاوه شی پشکه
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  مۆسیقا
  

   و یه ئواره
  کی نامۆ نگ مۆسیقایه ده
   وه زرنگته  گومدا ئه له

  ی که ئاوازه
  چ  تۆ ئهنگى ى ده ۆتهن  له
  وه یخونته  ئه  دم ک وه
  شتنتي دوای ڕۆ م جاره که یه

  یستمئاوازکی وا بب
  با بزانی تاکو ئستاش

  ویستم  خۆشه م  ئه   پت ر هه
   بوو  ڕگا   تاکه وینت ئه
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  تا  گه ر له  به  من گرتمه که
   نیشتوو  تۆزی کو  وه  نگه ڕه
   دتا ر  سه   له  مابتم ر هه
  رنجت  سه  که  بیرمه  له من
   پکامی  و  تیر   به  بوو چۆن
  وینک  ئه ی شخه مه   بویته
   المی   له ر  هه  وه ڕۆژه و  له

  گرم  ئه   مۆسیقایه و له گوێ 
   ژینم بت  ئه  ئاوا تاکو
   وه ته  تواوه چاوتا   له
   ببینم  تۆ   وایه کو وه
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  ک شتی یه
  

  نگ  دره  تاکو ئواران من 
   وـم  و ست  مه  ب ی کو وه
  نگاوکدا  هه موو هه ڵ   گه  له

   چاڵ و  مهن  ئه  ونکم خه
   ج ی دم  به  وه نینه  پکه  به
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  ری سادا  سه ورک له هه
  
  ورکی کاڵ ر ئستا هه گه ئه

  وێ میوانی شار بوو تا شه
  ر ویستی ماچت بکا گه ئه

  وێ  خۆشتی ئه به زویر مه
  رێ  ده به تر مه مۆ چه ئه
  م که ڵ خۆتا تکا ئه  گه له

  ند ساڵ  دوای چه تا بتوانم له
  م ڕ بکه اتک بات تهبۆ س
    به وره و هه ڕوانی ئه چاوه
   ترسه و مه  تاریکی شه له
  و مشه فری ئه  به م کلوه که یه
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   دیاری منه
  وی کریسمسه م شه بۆ ئه

  
  
  
  

   حاه مه
  
  کانت  بۆ دیداری چاوه ند سایکه چه
  ستاوم وه ڕانه  ڕت  ر  سه  له
  شقم کرد  چرای عه  فووت له که

  گیرساوم  دانه ند ساه  چه،  وه کوژامه
  و دان شه  سه  به ویستی  ئه خۆشم
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   نوستووم   تۆوه یای  خه  به
  دت  بیرت  خۆ م  که ناسه هه
   بووم  ئاوا  ئاسمانت   له چۆن
   شانت ی  جانتاکه ک  وه دم
   وه  نابوه  جیا  بات  له
  رم بوو مت ب شه رچه  په ک وه
  وه  نابوه   ڕوخسارت  له
  ت ک هاوڕکه  وه کرد ئه  زم  حه
  کانت سته  ده  بیگرم  توند توند
   بای ر  سه   له   سایه  ببمه
  کانت ونه خه  و  ز  حه موو هه
  هات  ئه شدا وه  به سودیم حه
  ستای وه کا ئه ڵ خه  گه  له که
  یشتی  ئاهم   ت ناگه له
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    ناترسای  نزاکانم  له
  رتا  سه باراند به  گوم ئه من
  چاند  ڕگام ئه ۆ دڕکت لهت

  وین بووم ر بارانی ئه من هه
  باراند مت ئه فری خه تۆش به

  رگای دم ند جار هاتم ده چه
  ر پشت  سه  دایه وینت  ئه بۆ

   سکا و  ئه  هات  دت چۆن
منت کوشت ی  زمانانه ب   

    هاتویته مۆ ئه م  ت ناگه
 نی ئه   رمانه شه بمدو  
   وه  چۆته  بیرت  له ی ی ئه
  ونی  خه  بم  وه  داخه و به
   بان بویته یھره م هنده ی  که



 چی کانم ئه  فرمسکه له          

 - 41 -

   وه یته  ڕووم بکه سۆزت له
   بتوانی   تازه  حاه مه

   وه یته فای من به باجی وه
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 ڕاستگۆیی
  
  ر ده ستی قه  ده رهنا و دامه  دم ده که
   بن  بۆت تا
    فریشته  ڕۆحم کرده که

  وان تاکو شه
  ن وه  جیاتی من بتخه ه ل
  م بۆ ناردی و  م نامه که  یه که
  کانی سۆزاوی بوون ده
   ڕاستگۆیی و  بۆن و له پ له
  ویستی بوون مای خۆشه  سه له
   بۆ دیدارێ  وانه  شه  که
  کرد و ئه  خه قام و شارم له شه
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   تاوانا  هاتی له  ئه نه
  کرد ختی ژوانم ماچ ئه دره
    کاتانهو  ر ئه  هه بوایه ئه

   بمزانیایه
    الی تۆ مناه شق له عه

   زمانیش   ب مناکی
   یاه  الی خه  شت له موو هه
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  م که گلنه
  

   نی یه تم  سه ده هیچ  من 
   تۆدا  ناسکی  ئاستی  له

    نی یه  گومانی دیشم
   تۆدا وینی  ئه ریای  ده  له
  واسم  ئه ی  هه باتا   به
  کانم ونه خه و   ز  حه موو هه
ن تۆ ئه  بۆ   دڵ   به پسوت  

  کانم  نازه  ب   شیعره گشت
   وه  من الی خۆمه خۆشه ند  چه
  م که  ماه  تابلۆی  مه بتکه
   جوانی  وه  ئازاره   به تۆ
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  م  ناکه رت ده  دما    له ت قه
  می جوانی تۆ ر چی خه گه ئه
   وه رمه ر سه  سه   به  فرکه به
   وه  بتویته م کهزنا حه ت  قه
   وه  دمه   دیته  ڕۆژێ تا

  م که  ڕیز ئه   ووشه تا مردن
   الت  گاته  نه  ئاساییه
   بم عاشقت    هنده  من که
   بات  له م یده  ئه ر  هه ڕۆژک

    دیاری یه  جوانترین مت خه
  الی من   گاته  ئه وان شه   که
  وێ ی  خۆشم ئه دووربیت ند  رچه هه

  همن     چاوی ی که گلنه
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...........)(  
  نه بزارم مه م ته ند له چه

  م  کۆتایی بت که ز ئه ند حه  چه 
  ی من م ژیانه  ئه ند تاه چه
  ریبی بت  غه  پ پ له که
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  گوکی شین
  
   بۆم ج هشتوی ی که و گوه ئه

    پۆشه  شین  بۆ پرسه لم مه
  چ نگی ئاسمان ئه  ڕه زۆر له
   م پۆشه  خه دائیم یش ئاسمان

   بۆم هناوی   ڕۆژه ند چه وا 
   داناوی بۆم   وه  ماه  له

  چاوانی    گریاوه  هنده
   ب ئاوی  له   بوونه وشک
  نگی شین بوو  ره  هنام من   که
  رد  زه  به    بووه ئستا ین  ئه
   ماوه  نه ی  ناسکه سته  هه و ئه
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  رد  به   به   بووه  دی ن ئه
   هاتیت ر گه  ئه م که  ئه اتک
  رێ  به ستی  ده همنی   به

  چاوت    به   نامۆیه  چونکه
  رێ وه  هه کانی ڕه  په ک نه
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  ک یه ستره نی ئهوون بو
  

   بوو ستره  ئه نیگات تاکه
   وه وشایه دره ئه  ئاسمان   له

  وانک  بوو شه رمن  شه  هنده
   وه چۆڕایه ئه  ل  سۆزی
    بانده   به بوو ه ئ دم
  فی ئه الت هه  بۆ  وان شه
  م زرۆیانه  تامه  نجه  په و به

  سی  ئه فرمسکی گۆناتم
    ملوانکه  به کرد  ئه م  وشه
   ئاسمان   له ملت   مکرده ئه

  شکی چاوم  دۆپ ئه دۆپ
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   باران کرد به  پت ئه ر  به  له
  بووی واز   النه رکی کۆچه

    النه  به  کرد ئه بۆت  دم 
  م زرۆیانه  تامه نجه په و  هئ

   شانه    به کرد  ئه تاژله ق
  هار ی به  زینه لکه  په ک وه
  نگ بوون نگا و ڕه  ڕه کانت ونه خه

  چوو ر ئه وبه  سنه بات له
   بوون وز  سه ر هه چرۆکانت 

  ر چاوم  به وک وون بوو له شه
   وه  شارده  خۆی خۆڕایی   له

  کانمی رمسکهف  و   ملوانکه
   وه  نارده  بۆم ورکدا  هه  به
  گم  ئه  چاو  ساکه ند  چه
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   وه ته  نایه وک  شه نیا ته
    داناوه ی پرسه ئاسمانیش 

   وه نابته  دی    له م خه
  بووم وینداری نه ر من ئه هه

  تی  بریندارییه ئاسمانیش
   هیوای دیدار نیم ر من به هه

  یت ڕوانیه چاوه ئاسمانیش 
  
  
  
  
  
  
  

 چی کانم ئه  فرمسکه له          

 - 52 -

  
 

  رپۆش سه
  

  ت که رپۆشه  ب سه گوم به
  رێ  ده م زۆر بیته ز ناکه حه
  تاو ڕقی لت ب کا هه نه

  رێ ت به که  جوانی یه چۆڕێ له
   ددی نی یه تاویش حه خۆ هه

  ب پرسی من بوان لت
   و  ب   توڕه ترسم   ئه م به
  بت نه ئاوا  نگ   دره تا
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   به زویر مه
  
  تا و نازه ا به نیگات به
  ک من چاوت وه

   وه بخونمه
   نیازی  هاتووی به تازه
   ناو بیته
   وه مه گلنه
  شکی سوور و ک ئه ریایه من ده
   دووریم می خه

   باراندووه
  و بۆ جوانی کچک یان شه ده

  م که پنوسه
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   گریاندووه
  ستیم و رقی مه تا ئستاش غه

  دابان
  داوم ری نه به

  ر ڕگام  سه   بته ش فریشته
   نابت و ئه ک  وه
   چاوم ر به   له
  راب و  سه  بۆته و گوه ئه

   عاشق منی
   وم دوی   له

  رمدا ستی به وت مه نامه
   به  مه زویر
  هم  ئه جت
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  رکوک که
  
  ر کوێ بم  هه رکوکم له ی که ئه
  م که  ئه  بیرت  یادمای له
    بکه  بوا  تۆم مباری خه
  م ل بکه چیت   دوورم  م به
    پیرۆزه   هنده ت که ناوه
    ملمایه  له   ملوانکه ک وه

  م که د جار ماچی ئه ڕۆژی سه
    دمایه   له وێ  ئه خۆشم
  ریبم  غه   وته م  له من
   ماوم   تۆ وه  یادی   به ر هه

   رچاومایه به     له  بنازیت
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   چاوم ردوو  هه ی  گلنه ی ئه
  م گوڕگوڕ   بابه ی  ڕۆه من
  ووتم ی   النه  ب  بۆیه

   گت بم و  خۆت  قوربانی
  یاتم  حه ی  ئه  جار زاران هه
   وه  شاره ی روازه ده    له ر هه
   ب  بات   له  سو و مشه ئه
  هاتووم و  مشه  ئه همنی   به
   ب ڕۆحى من له الت تا هه
   و شتی رده  زه  وه بمه ئه و  مشه ئه

  مرست په ئه  ناخت  ئاگری
  گرم  ئه کانت که ڕه گه ستی  ده

  ستم  مه   تۆ وه   به و مشه  ئه چوون
  م که  شاره ی  ئه بم  نه ست  مه چۆن
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   ج هشتووه    به  تۆم وا که
  م قهو   خاسه   ئستاش تاکو
    ویستووه  خۆش  چاوم کو وه
  ووت گم    به  جم هشتی   که
  رت  سه ر  سه ڕوناکی کات تا 
   ووت  کوردستانیشم  گشت   به
  رت  به  له   بنن کنۆش تا 

   ئامزی  له م   کوڕه و ئه من 
   بوومه   وره  گه   تۆدا رمی گه
  م که  شاره ی  ئه   ببوره  لم
    وون بوومه  لت   ساکه ند چه
   وه هاتمه ر  گه م  ده  ئه ن به
  م که شت   باوه   له  مناڵ ک وه
    عاشقانه سۆزکی   به
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  م  بكه  ماچ قامت شه قام  هش
   تۆ ئازیزی رکوکم  که  ی ئه
   کوردستانمی  بوکی تۆ

    بۆوه  چوو  بیر  گریانم
  گریانمی   یادت   و مشه ئه
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 ر جارێ گه ئه
  
 ) گه(
  
  ی دارێ ر جارێ گه گه ئه
  نجی  گه ر به هه
  ...رد بوو نگی زه ڕه
   خوارێ وته  بای دار که له

  نی هم خۆری ته
  ...ئاوا بوو

  نی که رت کرد پ نهي  سه که
  بی
   خۆی بزاره بۆ له
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   زان زۆری ماوه رزی خه وه
   ریوه بۆ وه
   هاره م به به
    منهىن مه  ته یه و گه ئه

   ژینه م  له   بزاره
  خته سه

   بات   له   دوور بووه هنده
   ریوه وه هه
   خته و ناوه به
  
 )کانی(
 
   بینی کانیت   جارێ ر گه ئه
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  بوو وشک 
  ما  تیا نه ئاوی
  قو نه  چاوی هه ئاو له
   ئومدی به

  ما نه باران 
   الی هاته ک نه یه بانده

  تینوتی
   بشکن ڕگای

  ی ردی ت فده ی به که نه
  بی ی با جگای

  من نه
   ردوو چاوی منه  هه وه ئه

   ووشک بوونه
   تاوانا له
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  وان  شه  گریاون به هنده
   سوی هل

  دابانا  و دووری
  
  
  ) ستره ئه(
  ک یه ستره ر جارێ ئه گه ئه
  ما وقی نه شه
   ئاسماندا له

   وه ڕوناکی خۆی ل شارده
   خۆڕایی به
   دنیادا له

  فا بوون هاوڕکانی ب وه
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  حاشایان
   ناسینی کرد له

  ی ڕۆشنایی وه بۆ دۆزینه
   واره و هه له

  ڕۆی باری کرد
   گوم  دنیابه وه ئه
   و ی منه ستره ئه

   نوستووه
   تاو کۆچت  له ختی منه به

  ری خۆی وا سه
   گرتووه هه
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 )فر به( 
  
 رد ورێ بگه ر جارێ هه گه ئه

  سۆزی خۆی ڕشت
  شارا ر   سه به

  فری سپی باراند  به هنده
  رت بوو ر سه  سه له
   تارا  به
  فر بت  به ی ڕقت له که نه
   بۆ ست  ده ی که نه
  یر به رت  سه

  شونی  نه ور هه شادی 
   و تارا سپی یه ئه
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  ری البه
   کانی قژی منه تاه
   و  بووه سپی
   ریوه وه هه
   و رده  ب گه فره و به  ئه بۆته
  ر شاردا  سه به

   داباریوه
  
  )دڵ(
  منی  م ده ر جارێ ئه گه ئه

   نیگات بیر له
   وه کاته نه
   بیت شیمان  په نی به له
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تر ی کهج س  
   وه بکاته
   نازانت من چۆنم وه ئه

   نیازی  به بۆیه
   گۆڕانه

  کات زار ئه رمه یاخود من شه
  ر ۆوا دياره ز
  الى ئاسانه

  ر بزانم هنم گه ری ئه ده
   تردا  الیه به
  شتووهيڕۆ
   رمه  دم زۆر ب شه دیاره
   تۆی  درۆ   به یان

    ویستووه خۆش
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  ب گۆمان به
   

   دنیام فرمسکی تۆیه
  یان ونمی به  شه دۆپه
  مبار بی  خه زانم که من ئه

   گریان یته که ئاسمانیش ئه
  وه و جوانی یه ی ئاسمانم به ئه

   ب هۆ  بگریت به گوناهه
  م که ناسه  هه  و دنیابه ئارام بگره
   تۆ نیا ترم له من زۆر ته
   بۆ ساتکیش بگومان به

   وه تبینمه  و ئه وه ر دمه هه
  ۆناتر گ ی سه ونمانه و شه ئه
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   وه سمه ی خۆم ئه نجه  په به
  
  
  
  

  !م  ت ناگه
  

  یدام م بۆ دی شه ت ناگه
   وه  لکا  پته شتانه 

  د به هئ تا  سۆندی خواردووه
    وه  بته  ڕۆحت جیا نه له

   م دم تازه که ست ئه وا هه
   وه  مناڵ بته ریکه خه
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   وه  ڕوویه ن به ستت مه ده
   وه کا وڕک بگرته نه
   وه سه ڕوخساری زۆر که  به

   زۆر جاری تر عاشق بووه
   ناچاری م دوایی به به

    و بیری چووه وه ژیر بۆته
  زانیت ر ئه م گه که تکا ئه

  بیت وان ئاوا ئه کو ئه وه
  ییت ز ه ورکی ب به ر هه گه
  بیت زانی ب باران ئه ئه
   لم  ڕوانه  مه  ڕم ر  سه  یه مه
   هو  کاته  جگات  دم ک نه

  دم رم   به کوی  بۆ  دوایی
وه یباته  ئه  یاڵ  خه کات  
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  زوو ئاره
  

  کانت زه موو حه ناخی هه
   ر شته کی سه زویه ئاره

  وم  خۆشت ئه دنیام که
   ی ڕقم لته چی ئه که
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    شیعرکی گریاو
  

  یاڵ بوو  خه دێ شیعرم له
  ڕشت ڵ ئه دیار بوو فرمسکی هه
  گریا هبۆ ب نازی خۆی ئ

   داخانا خۆی کوشت  له بۆیه
   ناخمدا ر شیعرک له گه ئه
  دایک ب  له وى گریا به
  ر گۆنای ی سه سرینانه و ئه ئه

  ب چۆن ب ئوه بن ئه
   هناوه ڵ نه چاوانی هه

   ردایه  به شی له رگی ڕه به
  چی ی ناخی من ئه  کۆرپه له
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   نیایه  ته کا به ست ئه وا هه
    شیعرانه و جۆره رگیز له هه

   بارچ    له ر نانوسم با هه
    نییه دید م حه که پنوسه
 چ  تۆ نه  له بنوس وكشيعر
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  شق ن و عه مه ته
  
  نم مه ر چی ئستا ته گه ئه
  کا  ڕێ ئه و ئواره ره به
  فر  به  ئارامی ورده به
  کا  ئه  دا ر پرچمدا  سه به

  میو چه   بام  چاوم کز و
   شکاو  شم گهدی پ خۆز

  رزیو م له نجه م سارد په ناسه هه
   لشاو فرمسکی گۆناش به

   و   پایزه نیا ته    به  رزم  وه
   ک خۆڵ وایه ردیش وه ی زه گه
   دانیشتووم  دارکدا  ژر   له
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   یه ر و ب گه ب سبه
  لبومکی ئه    دمایه   له

  ویستی پ یادگاری و خۆشه
  پاندی رما سه  سه ڕۆژگار به
  ی ویستی وه  ئه ب باکانه

  گرێ و م پ ئه خه  ئیلھام یه نه
   میوانم بته  شیعر ئه نه

   رز بووه پنوسیش لوت به
  خانم  دیوه ڕوو ناکاته

    ب بارانه  و  ووشک  لوم
   لم    تۆراوه  ر نین هه پکه
   ڕوناکیم   ب  کی چرایه

  سوتم هدی هدی کز ئه
  م که ست ئه م ئستاش وا هه به



 چی کانم ئه  فرمسکه له          

 - 75 -

   ناخمایه    له وین  ئه  چۆڕێ
   گۆڕیشدا   له  که دنیام 

  شق دوایی نایا تیشکی عه
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  ئای ماڵ ئاوایی
 
 کت  و هاتووم ئایه مشه ئه
  م   یادگاری بۆ دروست که له
  ک مائاوا  وه
   چاوی تۆ له.... نیشتیمان له
  م ی بکه  ب نازی هه به

  م و  اتهنگی م ک ڕه ئایه
نامۆیی خۆمی تیادا ب  

  ریو و ونی وه  خه باخک له
سکی کۆچی تیادا بفرم  

  شم که  گریاوه پنوسه
  ری  سه نمه ڵ ئه شخه ک مه وه
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  نوسم دێ شیعری بۆ ئه
  ری  سبه تاکو بب به

  ت بۆ بنم  و ئایه چۆن ئه
    دم نایه م که  ئهند رچه هه
  ی  ت بگه  لم  وا ترسم ئه
   فایه  ب وه  ویستت شهخۆ
  نا....گوم...نا

   نیشتیمان شکی له   تۆ به بوا بکه
  نادا م   رگه سۆم  به دی

   گریان م له چاوانت پ که
    که ڕوانم مه ی چاوه سبه
   دون کو  وه  ژواندا  له
  ک  یه  بانده ورێ  هه کا نه
   بھن بۆ ت  واه  هه م ئه
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  ی جاران که خته بۆ ژر دره
   هاتی ر گه  ئه م که ناسه هه

   پرسه م ل ی مه که تکا ئه
   بۆ وا ماتی و ردی  نگ زه بۆ ڕه
  نگی   ب ده و به مشه  ئه چونکه
    پم وتوه و  الیی   چوومه

  زان  خۆی ئه بۆ و   ئه نیا ته
   شتووه  هه فرمسکم ند  چه

  رگره ی لی وهو چو گوم که
  و  ئه  الی   داناوه م ئاکه
  نین  و پکه  شیرین ی وته

  و یاڵ و خه  خه  ته  بونه گشت
  وینداران   ئه مائاوایی

    ئایه و  ئه  بۆته مۆ  ئه
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  وین  ئه م که گوم من چی بکه
   وایه  من ی  نیشتیمانه  م له
 
  
  
  

 دم ڕگا نادا
  

  ڕبوارکی زۆر داماوم
   وه سته  ده  به لیل بوومه زه

  ی که ناز ئهتۆ ب ئاگای یان 
   وه سته موو ڕاز و هه و هه به
   ئاشکرا دم نایا  به
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  رسامی  سه لت بوانم به
   چاوانما  جوانی له هنده
  م  که ست ئه وا هه
  یامی  تۆ جوانترین په که
  م که ناسه  هه بارنه  ناز مه نده وه ئه

   وه ڕۆیته کات بۆ ماڵ ئه
  دوای وونبونت

   وه نوسته سرین ئه  ئه موی به چاوم هه
  بم ند شاد ئه چه
   وه و جوانی یه یبینم به  ئه که
  وێ که ر ئه ده

   کزمان چ  هنازانم ب
  وێ  خۆشم ئه که م  بپ ی
   تر  ی وه  ئه ک  وه ترسم چوون ئه
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  مائاوایی کا دوای دوو ڕۆژ 
   دم  بت عاشق   نده رچه هه
   ناکا  قبوڵ رگیز  هه م به
   بیر کا ی تر له وینه و ئه ئه
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  ژن فرمسکی جه
  

   و دی نامۆم ژنه دیسان جه
    نیا تره  پار ته ر زۆر له هه
  وار و مای ب تۆییم هه
    پار وران تره ر زۆر له هه
  م شاره  قام و پارکی ئه شه
    بزار کردووهيمموو هه

  لشم ناپرسن تا بم 
   م وون کردووه تۆی فریشته

  ومور چا  ب پرسی هه به
  ی بارانی  خوار لزمه دته
  دا م ڕۆژه موو ساك له هه
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   کانی بن به چاوانم ئه
  ر ڕۆحی یادک  سه تکنه ئه
  سرین  ئه موو دۆپه هه
  کا و ر ئه  چرۆ ده که یاده
  کو جاران وه

  بین کانم تۆ ئه  چاوه
   ئیتر سیمات تا ئواره

  ڕوات و دێ مما ئه رده  به به
   مۆمیم شه  شه وه والشه له

  سوت دوا دیدارم بۆت ئه
  رن و وه کان ئه  یاده که
   وه کوژته  ئه ن مه هى تمۆم
  نگی  ب ده م به نجه وسا په ئه

   وه سیته دوا فرمسکم ئه
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  چاومای ر له هه
  

   چاومای ر له ئستاش گوم هه
  ر زۆر دووری لم ر چی هه گه ئه

   یه وره ریا گه ک ده دم وه
  بورم ت ئه ل وه ی بیته که

  م   که  تاقانه خۆم و ژووره
  کو پش ناسینت  نیاین وه ته
  ین  رناکه ی تۆ ده و کۆچه ر له سه

  زۆری مابوو ئاوابونت
  دا م ژووره  له ی ماوه وه ئه

   ته که م لوه ه جانتا و قه
  ییت زه بۆ فرمسککی به
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  تا ر جانتاکه  سه ڕشت به نه
  م شکاند که ی ژووره ئاونه
   ئیتر تۆ نابین چونکه

  خشی شم به که کورسی باخچه
  م و زین  مه  تازه دام به
  ما  ج ئه  پرچت به خۆزگه
  ڵ خۆتا ناتبرد  گه  له خۆزگه

  کانم  نجه ب په ر هیچ نه هه
  ریبیتیان ناکرد ئستا غه
  م  که ت پ فرمسک ئه جانتاکه
  وه نرمه ی بۆتی ئه سبه
  م و  هاوڕێ ی چراکه بمه ئه
   وه تومه  بۆت ئه هوان شه
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  چۆن بزانم
  
  ری وه  هه شقک که ی عه گه

   وه  بژته مه سته زۆر ئه
  ری کرد  فه  سه هارک که به
   وه ڕته  گریان ناگه به
     پ جوانی یه نه مه و ته ئه
    شیرینانه ناسه و هه ئه

   موو ڕوانینه و هه من و ئه
     پ تاوانه و ده تۆ و ئه

  رد بووم  گهمن منداکی ب
  ر ڕت  سه هاتمه  ب ناز ئه که

  من عاشقکی داماو بووم
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  وتم شت چی تۆ پت ئه که
  زۆر کراسی شیعرم بۆ هنای 

  ر  به تکرده دڕاندت و نه
  زۆر تاجی زینم هنا 

   ر  سه کردهت شکاندت و نه
  ڕت بووم یانیان چاوه زۆر به

  دی سوکی چاوتم نه
  ومبو  تاوانا پ پ ئه له
   گریانی ب ئومدی  له

   فرمسک م له زۆر ملوانکه
  کو خۆت جوان  بۆت دروست کرد وه

  زۆر ئواران بۆ چاوی تۆ 
   گریان خسته م ئه که ژووره

  وی ئستاش چاوم خۆشی ئه
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  دم ناه بۆ الت بت
     ئازارت داوه نده وه ئه

  چۆن پی بم لت ببورت
  چۆن بزانم گریاوی بۆم 

  ی باتهوا کک گهکوا فرمس
  م  یه  بچکۆله م ده تا ئه

   الت وه جارکی تر بته
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  ش کارتکی ڕه
  
  ویستیم م کارتی خۆشه که یه

  ردا بوو  به شی له کراسی ڕه
  نوسم م دیار بوو چاره به
  ڵ تۆدا  گه له

  بژارد بوو تاریکی هه
  ویش الم بوو تا دون شه هه
   کیم ی که شه  ڕه و کارته ئه
   دامام وه  دیاری یه ر زۆر بهزۆ
   تاوانا ئستا دڕیم له
  ر چاوم  به  خۆت وون بیت له که
  من نگ و ڕوخسارت نه ڕه
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  ش کارتکی ئاودامانی ڕه
نی بۆ بم م نابۆ پ   

  
  
  
  

  ک ند دیاری یه چه
  

  ی ستره  ئه پکه ک چه ئاسمان یه
   تۆ خش به  بیبه داناوه
  تاو تیشکی زینی خۆی هه
   بینرێ بۆ تۆ  اوهدان
   نرگزکی  هار چه به
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  ی  دیاری تا بۆنی که کرده
   شی ناردووه دوو گوه

  ی کانتی پ سوور که تا لوه
   هاوڕم ختکیش بۆته دره
   وزی بۆت ناردووه  سه یه گه
  ب  رد ئه زان پایز زه ئه
  کانی موو گه هه
  ب  نه یه و گه نیا ئه ته
   ردووه تۆی سپا وا به که

   رکردوه ی ده بولبول کاستکی تازه
   ر باسی تۆی تیا کردوه هه

  زان زار ئه رمه خۆی به شه
  ی  وه ر ئه به له
   و کردوه  خه ک چاوانتی له یانی یه به
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  تی کرد سیه م وه که پنوسه
  و  مشه ئه
  شی ب موو خونی دم پشکه هه

   بۆی  شیعر و بینره بیکه
  م ب م که هک ست ئه م وا هه به

    یه ویستیم هه نیا خۆشه خۆشم ته
  بینرم بۆت

  ئیتر هیچت بۆ نانرین 
   خۆی  خۆبایی بیت له ک له نه
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  ڤاالنتاین

   مۆ ڕۆژی ڤاالنتاینه ئه
   بیرم وه وتۆته  که تازه
  ستم ناتگات و لت دوورم ده

  گو سوورت بۆ بنرم
  زار گوی گوکی چی هه

  هنای ۆ ئهنگم ب نگا و ڕه ڕه
  م به  شک ئه دکی شوشه

  دای هنا و پم ئه رم ئه ده
  دا م ڕۆژی ڤاالنتاینه له

   دیاری م به که دمت بۆ ئه
   گوت بۆ نانرم  بۆیه
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  هاری  به میشه چوون خۆت هه
  ند فرمسککی خوناوی چه
  ری   سه نمه ونم ئه ک شه وه

  ویستی  جوتک ماچی خۆشه
  ری   به مه که ئاودامان ئه
  زانی دوورم گوم  خۆت ئه

  نازانم چۆن بۆت بنرم
  وریشم  زاری الی هه رمه شه
  و ڕاسپرم ر ئه ر هه گه مه
   ند ڕۆح سوکه  چه رده ند ب گه چه
   وره  هه ه و په م ئه ناسه هه

   ڕی دیاری یه یارم چاوه
   ره ش بۆم به م ڤاالنتاینه ئه
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 نیگا
  
  ینزا نهجارک پ ی ی  وه ئه

   وه شق بخواته عهپکی 
  وک موو شه  هه دنیام که

   وه یباته و ئه ستی خه  مه به
  تی  الیه تاکو گزنگ له
  م و چاو چه یادی  برۆ و په

   و نیگای یاری نه خه رده زه
  تاو  هه بنه ی ئه که  ژووره له
  تاو  ملی هه کاته ست ئه ده
  وێ ۆشتم ئهخڕۆ   مه ئه
  ر کار  سه چنه موو ئه کی هه خه
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   وه و یاده  ماڵ به ویش له ئه
 وێ که وی ل ئه نیا خه ته
  
  
  
  
  

  یاڵ خه
  
    جوانه ستره  ئه کام وان  شه
  ڕوانم  ل ی ئه نگی  ده  ب به
   ئامزی  چمه  ئه یاڵ  خه  به
   شانم  نمه  ئه  تۆش می خه
  تۆ وینی  فا و ئه وه  و  سۆز
  بارنم  ئه  بایدا  به
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   وه هبت  ئه  مناڵ ستی هه
  یگرنم  ئه خۆمدا ڵ   گه له

   نگه نگاو ره ڕه و   ئه فرمسکی
   ک فرمسکی من سوور نی یه وه
    پایایه   له ی که  یاره و ئه
   ی من دوور نی یه که  عاشقه ک وه

  نیا ساتک  ته ی که ب گوه
  نیایی  ته  بهگرێ   نا  هقرۆئ

   نازان ریبی  غه  و دووری
  ئاوایی ما  ناکا  لی ت قه
   من  دی  بۆ  بزانم وا
   داباراند ی  فرمسکانه و ئه
   کرد م یاه  خه و  له تم فره نه
   زڕاند شم ستره  ئه وی خه

  و کانی  خۆم  و  ئه فرمسکه
    شیعرێ مه که و  بۆت  ئه مشه ئه

  ستم ناتگات    خۆم  ده چونکه
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  و  بۆت  بنرێ     ئه مه یده ئه
  
  

  )عادو (....مائاوا   
  

  ب مائاوایی بۆ ڕۆشتی
   و کوێ یه ره ت به ره فه م سه ئه
  ڕۆی ی تۆ بۆی ئه واره و هه ئه
    ل یه ویستی  خۆشهن کوا
  رێ وه  هه ب گه  ئه چۆن
  دا رزی گوبارانه  وه م له

  وین بکوژرێ ب ئه چۆن ئه
  دا  ورانه   شاره نو م  له

  ی جوان  کچۆه کوا خاچ ماوه
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   باڵ   به تواسن  هه تاکو
   ماوه نه ستان  پ به  و  ست ده
   چاڵ نه  بتخه  زیندووی  به
  یتان نیت ی خۆ تۆ خزمی شه ئه
  ن جمت بکه رد و دار ڕه  به به

  چی  ئه پوله  په خۆ تۆ له
  ن که ر ئه کانت ده بۆ باه

   جیاتی تارای بوکنی له
  رتدا  سه کشن به رد ئه به

  ک کراسی خۆی یه فریشته
  رتدا  به کا به ن جوان ئهجوا

  م لوت ناوت ه ئیتر قه
   تۆ بات گشت سوور کراوه

  ی قژت ناوت ئیتر شانه
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  موو بات ژاکاوه تۆ هه
  ت پنوس ناگرت نجه ئیتر په

    ه يارت بنوسى نامۆب
  ت چوو بوويش بیرمزان ئه

  مه  ئهبی دوا دیداره
  نی رگیز پناکه ئیتر هه

  نیناه  ناز چاوت هه به
  ویستیت  خۆشه  وه رمه  شه به
    نادرکنی   وه  دووره  له

    و سۆزی بابه سۆزی دایه
  چ  ئه  دڕنده   له مۆ  ئه

   یه دنیام چی فریشته
  چ ر ئه  ده  رۆحیان تا  گه له

   جوانی  تۆی پ له گوناهه
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  ناوت ل بنن تاوانبار
   تۆبن رگی ڕوانی مه چاوه
  ار ش  ویژدانانی  ب موو هه
  ناسکتر بووی   وه  له  زۆر تۆ

  ...دوعا..   قوربانی   نه بتکه
   وه  چاوی پ گریانه به

   مائاوا بم   ناچارم 
  شق و  عه ی فریشته مائاوا 
  واری  کورده  ناو ڤینۆسی

   عاشقان گشت  ئیتر   قه حه
   تۆ سوند خۆن بۆ دداری به
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  ک یه شنه
  
  ی یه و شنه م به زار خۆزگه هه
  کا  ئه اتک پرچت شانهک
  پۆلی قژتدا  ناو شه له
  کا ما ئه نگی سه  ب ده به
  ک یه ر ئواره  گه ند خۆشه چه

  ماڵ کو شه میوانت بم وه
  م رکه ی چاومت بۆ ده گلنه
   خاڵ مه ر گۆنات بیکه  سه له
   وه ی تاساومه  شنه به
   الت هاتمه ک ئه یه ر چرکه گه
   بزارتم ناکرد  گڤه به
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  بۆ بات وت  ئه م گۆرانی
  م که  ئه  تکا گوم م  ئه

   ڕژه ئیتر فرمسک مه
  ماڵ ڕۆحمی بۆ هناوی شه
   بینژه  خۆتا  دی  له
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  فرمسکک
  

  ی مائاوایی و مشت ووشه
  یاویم بۆداناوی خه
  م و ڵ دکی پ خه  گه له

  جوت چاوی گریاناوی
  ت سره یان فرمسکی پ حه ده
   ستاوه گۆنام ڕاوهر   سه له

  گن  ئه وینه چاو بۆو ئه
   تا دون میوانم بوو که
   ماوه و نه مۆ وون بووه ئه
   وه  فرمسکک ورد بوومه له
  کی تۆی تیادا بوو یه ونه
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   هی دون بوو و فرمسکه ئه
   بووی  لره که

   چاوما مابوو تا ئستا له
   دون پش کۆچت بوایه ئه
   ریایه دابا و فرمسکه ئه

  ر برچت و  سه ته تا بتکایه
   فایه  وه     به لمن بیسه
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  ساقی
  

  یری  سه ساقی مردم هنده
  م ی جوانت بکه ست و پیاه ده
   داخی تۆ و له مشه  ئه رته شه

  م ست بکه خیام ئاسا خۆم مه
   وه یه و باده  به ند شۆخه چه
  ڕوات و دت مما ئه رده  به به
   ک نی یهس دا که م باڕه له
  بت ستی چاوت نه و مه مشه ئه
  خرهاتى به  ویوهات   تازه
   تا دیاره  نازه  و  نجه له و  به

   ڕوانینم   له  به مه زویر 
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   گرفتاره  وا   بۆ    مه
   وه  دزی یه  به ره نگ وه ب ده

  رێ بده   ترم   پککی
   هنه مه  ناز چاوت هه به
  رێ وه هه  یام  خه کا  نه
    ل یه زم یاما حه  خه له

   وه مه که  ناو پکه هدی هدی بیته
  ست بونم مه  پش   نیازم  به
   وه بتخۆمه  پکدا   دوا  له
  دا رم ئه یاڵ به  خه ریکه خه

   تاه م به که  پکه چونکه
  ستی تۆ  ده  به الم شیرینه

   خۆی تاه  نه وه بۆ ئه م  خه
   به  خۆت بایی مه ش له هنده
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   ستی منه ب ی بۆ وا مه
   ژوورێ ستی هاتمه  مه من به
    تر وونه  شون   له دم
  کو به ووتم     لره هاتم
   وه  بیدۆزمه  پککدا   له

  و ک دون شه  وه دنیاشم
   وه ڕۆمه  ئه نازی  ب  به
  ی گه  وا ت نه م ساقی به

  چ ر ئه  ده پت ژر     له ڕۆحم
  ڕوانم  ئه لت يهنیا بۆ ته

  چ ئه) و ئه ( ت له  شوه چونکه
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  چیرۆکی دوو گوڵ
  
 م که ناسه نگ هاتیت هه دره

  وینه م ئه بۆ جژوانی ئه
  پت بم م که که رم ئه شه

 ر بھنه  دتا ده من له
 ختیت نگ وه  تۆ گوکی دره 

 ر چووه  سه رزی گوم به من وه
 نی که  پ ئه  ئاسۆ وه تۆ له

  اوا بووهمنیش خۆرم ئ
 ک دی بردووم یه فریشته

 وه ناتوانم ل ی بسنمه
 شقی فر کردووم سروودی عه
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 هو یمه موو ساتک ئه هه
  ئستا دم الی خۆم نی یه

  وه م بم داته بواش ناکه
  وه  دیار تارمایی منه به
 هو کاته  ڕۆژ ئه وانه شه

  بانه  میھره ئستاش هنده
 فاییم ناترس  ب وه له
  جوانم وه کانی یه مه  خه به
 واس ی ئه  ڕۆحما هه  به که

  یه م ئواره تۆش هاتووی به
  شقت لم گرتووه ڕگای عه

  وه  ناسکه سته موو هه و هه به
  زانم ڕت وون کردووه ئه
 ی تۆ  چاو کانه ونه و خه ئه
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 ی تۆ  گوویانه ونه و خه ئه
  بچوکترم وه من زۆر له

 ستۆ  ئه بتوانم بیگرمه
  نگه  ب ده  ئستاکه ڕاسته

  ی الی تۆیه که ته ڕۆحیانه
  پت بم چۆن بتوانم که

  راپا درۆیه وین سه ئه
 دا ستره  نوان دوو ئه له

  ب ئومد ماوم ئستاکه
  وه  دیار دوو د شیعره وا به

  چاوم قوپی گریان دت له
 م  تۆ ئه  ناچاری به به

 وم ڕێ ی ئه  چاوه ببوره
  تۆ و م به  بهمترسم د ئهچوون 
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  وم  خه وک بته ویش شه ئه
  
  
  
  

   وشه
  
  مدا که  پنوسه  به وشه
   خوارێ بۆ نامۆییم دنه
  گیرسن  شیعر و دا ئه بنه ئه
   ژووری سارد و ب تۆییم له
  وک موو شه  بۆ وا هه یره سه
  گرن بۆم  الم و ئه دنه
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   جوانی تۆ  یان له  ووشه له
  م بۆ کامیان خۆم نازانم خه

  جارێ باسی نیگا و لو و
  ن که نگ و شۆخی بات ئه شه

  دووری ومى  جارێ باسی خه
  ن که م ئه که  ماهتةنيايى

  ن فاییت ناکه باسی ب وه
    من تۆم ج هشتووه چونکه
  نین نامۆن  پکه  به بۆیه
   میان ل نیشتووه که نگی من و ماه ڕه
   وه  هاتمه که
   مباره  خه شهموو وو و هه ئه
   جوان آى ه دياريي مه که ئه

   وه بیریان بچته تا له

 چی کانم ئه  فرمسکه له          

 - 114 -

  وانی دووری و دابان شه
  
  
  
  
  
  

  سۆز
 

   که سۆزم بۆ تۆ کانی یه
    گریانه  چاو به میشه هه

  چ  خۆت ئه ر له گوکه هه
   کانت جوانه کو چاوه وه
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   یه ماکی ئواره شه
  رو الت دێ هدی هدی به

  ائ  تای قژت ئه له
  ردارت ب ست به ناتوان ده

   یه نده  خه م به تاوی ده هه 
  کا تبین ماچت ئه  ئه که
  م نیگات که کو یه  وه رمه گه

  کا شت ئه  باوه تر تر له
   کی سپی یه یه فریشته

  ێ ژوور وێ هاته ر شه گه ئه
   دزی چاوانتی ماچ کرد به

  ىم ل ی ببور که تکا ئه
  وازم کۆترکی النه

   خۆت م بمگره که ناسه هه
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  دا هت هنیایی و غورب م ته له
   بۆ خۆت ره  دم به ره وه
   مای دمدا  له ره وه
   نیا مۆمک داگیرسنه ته

  ویستی چاوت سۆز و خۆشه
    ببارنه م ئاسمانه له

  ت که تره  ج ی چه هاتووم تا له
  ڕت کا هم باران ته نه
   هاویندا ورک له  هه بمه ئه
  یرت کا و سهتا م هه نایه
   یه رچی ناسکی گوڵ هه هه

   مووت لیان دزیوه تۆ هه
   الت یشته ر ئستا گه گه ئه
  ی من م شیعره ئه
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   ری گره وه
   وه  ناخمه له
   فیوه هه
  
  
  
  
  

  کناس خوا نه
  

  نگی   ب ده  بوو به ئواره
  رێ نا بۆ ده نگاوم ئه هه

  کرد   ڕۆژگار ئه خۆم تکام له
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  رێ  بهنم مه تا ورد ورد ته
  نی بووم تاریکی دی ته

  ختی خۆم  به کرد له تفم ئه
  کان قامه رد و شه دار و به

  هات بۆم موو گریانیان ئه هه
  وینم سارد و  ئاسمانی ئه

  فری ل نیشتبوو رم به سه
   بوو  ڕۆژانه بیرم الی ئه

   شۆخکم خۆشویستبوو که
  دا و بووم و ه شونی ئ من به

  مڕا گه داو ئه چاوم گ ئه
  ستی کردم گوکم دی مه

  یای زوو دابام  خه له
   تاوانا   ڕوانیم له هنده
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   خوار ئاو  چاوانما هاتنه به
   دما گرێ بوو یف له حه
  متوانی پی بـم سو نه
  ی و بایه م ئه که ند ئه رچه هه
   باسی   م  بکه   نایا دم
  رچۆن بت پم ووت م هه به
  یناس  خوا ئه رێ کچ ئه
    دتایه ر سۆزی خوا له گه

  نا   پم ب ب سوچ و په
   ڕوی ت کردم وه  نازه به
  تاو  کو هه وه

  !!!!!!!!نا   پی وتم 
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  و نزای شه
  

  نم  نگاو ئه نیا هه  ته من به
    نیا تره  من ته قام له شه

     گریانه من چاوم پ له
   مبار تره  من خه قام له شه

  ڕم هگ  شون دما ئه من به
  و مشه م ئه  وا ئاواره بۆیه

  بت  دا نه  سینه دک له
  و  خه چته ئیتر چاو چۆن ئه

  ک دالیایه  ج ی مه دم له
   ملی کچک دون کرده

وتم بۆ خۆت پیرۆزت ب  
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   بت الون وانه با شه
  رگرتم  ل ی وه وه  نازه به

   هاوڕێ ی دی خۆی کردی به
  کات  م بیری قژی ئه نجه په
   و هاتووم بینرم بۆی مشه ئه

  و نوستبت  ئه نگه ئستا ڕه
   ڕۆحی من ب ئاگا ب له

   ملی   دم کرده بۆیه
  نیا ب  ته هم به تا نه
   قامه م شه شی ئه  باوه له

   یادی تۆ نووم به منیش ئه
  وم  مشه وێ نزای ئه نامه

   تۆ ئازارت دا و بگا به
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  ؟ !  ژنه ن جه ئه
  

   د و سهم سار که من ماه
   دایگیرسنم مۆمک نی یه

   ر چووه  سه نیشم به مه ته
  ر پت بیسوتنم  به تا له

   من ئاسمانیشم تاریکه
   ی تیادا نی یه ستره دوو ئه
   خر کانم یادیان به ونه خه
    زیندوو نی یه م ژیانه له

   وه  ماه وتووم له ب ناز که
    هاوڕمه م تاکه نیا خه ته

   مه ر خه ههنان و خواردنم 
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   و چاوی لمه نیا ئه ر ته هه
  ڕوات  ژیانم ئه م حاه به
   موو ڕۆژک تا ئواره هه
  یام ستی خه وانیش مه شه
   ئاسمانی نادیارا له
   گومدا نگ هات به مۆ ده ئه

   وه  ناخه ئازاری دام له
  سوت و  تاوا ئه دم له
   وه و داخه  به وه تلمه ئه
  وتمی پیان  یه و وشه ئه
  ستی کردم واوی مه  ته به

   ژنه ی جه کاتک وتیان سبه
  د جار مردم  سه و ساته ر ئه هه
وتانه و نیم به که ئه پ    
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   ژنی چی یه ی جه م ووت سبه ئه
  یا ب پیرۆز س نه  که که

   ژن چی یه ئیتر مانای جه
   وه  ماه ی له  من سبه که
  ر  سه رمه نیایی ژین به  ته به
  یات کم بۆ نه یه ژنانه جه
  ر  به مه ک جاران بیکه تا وه
  م به ک شک نه  من هاوڕێ یه که

  م ی ل که  پیرۆزه ژنه تا جه
  بینم  نه  و بابه  دایه که

  م کانیان ماچکه سته تاکو ده
  س و کار  خزم و که  له جگه
  ویستم ل دوور ب  خۆشه که
  ڕۆم بۆالی ین نه ر سبه گه
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  ژنت پیرۆز ب تا بم جه
  ی کی بچکۆالنه ری یهدیا

  ستمدا ڵ ده  گه م له به بۆ نه
  یی دڵ م گله که بۆی باس نه

  ستمدا به ڵ ڕاز و مه  گه له
  وه  ماه ی له و سبه  ئه که
  م دایگرێ و بگرێ بۆم خه

  نیایی  ته  به منیش لره
    خۆم  له ناسم جگه س نه که

   ژن مانای چی یه ئیتر جه
  تا بژیم  من له غوربه  که

  چ  چی ئه  و شادی بهخۆشی
  ريم آه من لی ب به آات
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   نیشتیمانم   و  ددار    که
  وێ که ر نه ین ل ده سبه
   ژنه  ناوی جه ی که و ڕۆژه ئه

  ێ و ر نامه با بوات من هه
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  روش  ده بمه ئه
  

  شقت روشی عه  ده ته بومه
  م ده ف ل ئه  ناوی تۆ ده به

   جوانی چیرۆککی پ له
  م ده تا گرێ ئه  سینه له

   الت ت هاتوومه ریقه بۆ ته
   وه ڕۆمه رێ ئه زوو بمده
   کم بۆ بکه یه یان نوشته

   وه شکم بیخۆمه ڵ ئه  گه له
   و نجه په  تۆزی  که با نوشته
   قژتی تیادا ب تا له

   جیاتی خۆت بت له ر هیچ نه هه
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   الم ب  دیاری و له با ببنه
   مه هک  ئه  پرچه و تاه ئه

  ی مام ره نزه جوانترین مه
  ر هاتی تا بزانی گه ئه
  یام ر شت و خه ند بۆت سه چه

   و موو ڕۆژێ دم ئیتر هه
   وه مه به تا پرچت ئه

   مام  رازی بووی بیته که
   وه مه ده  ئهتىپرچ  ک له یه وقه  ته به
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   سایه
  

  شقت کات هاتی خۆری عه
  ر پما  به  چرا له کرده
م نیگاوه که  یه م لهگو   

   ناو چاوتا جما ڕۆحم له
  زانم زومت ل کردم ئه

  رگیز نایدرکنم م هه به
    نیازه  چاوم به چونکه

   بتبینم وه ڕۆژک بیته
   و وینت گرت ستی ئه خۆت ده

    سایه هنات و کردت به
   ژریام ر له م هه که ست ئه وا هه

 چی کانم ئه  فرمسکه له          

 - 130 -

   جی ناهم دم نایه
  ڕم نم چاوه تا چاو لک ئه

   بۆ دیدارێ وه  بیته که
  زار پایز ر هه ب باکم گه

  ر باما دابارێ  سه به
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  ریاوه  دیار ده گریان به
   
  م ناسه ی ناسکترین هه ئه
  و هاتووم مشه ئه

  خۆم و ڕووبارکی ب ئومدی
  ڕووبارک

   ویستی خنکاندووه ی خۆشه  نرخترین ووشه به
  کانی اوه گری موو نھنی یه هه
   شار داوه  ناخیدا حه له

  زانم خۆ ئه
  دان عاشقی  فرمسکی سه له
   ک من دروست بووه وه
  م که چی ئستا تکا ئه که
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   وه دلۆپکم بداته
   هاوڕێ ی خۆی و یان بم کاته
  م  هه بته ی ئه وه دوای ئه

   وه و وت بم باته ره به
  پ ی وتم

  ؟! ڕۆی تۆ بۆ کوێ ئه
ی بــــاڵ شــــکاو و  زگــــهک خۆ  جانتایــــه بــــه
   وه ریوه وه

  ڵ خۆمدا  گه م له تبه خۆ من ئه
  م دنیام به
   وه ڕۆیته  ئهىی تۆ بۆ وه ئه
   کۆچت کرد که
  ک یه ویش ئواره ئه
  ورکی گرت ستی هه ده
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   ئاسمانی تۆ ئاوا بوو له
  ری کرد فه سه

  کانی کۆچ  ئازاره تا تبگا له
  و  ئه ک چۆن تۆ بزر بوی له وه
   من و تۆش بزر بوو و له ئه
  مانکه زه
  ڕۆم  دم و ئه وه  ئاسمانه  به 

   م بینیوه تاکو ئستا نه
   تۆ جت هشت که

  ویست  ج ی تۆ خۆشم ئه من له
   وه  دیاری یه گریام به من ئه
   وه دایه واییم ئه دنه
   ووتم  ئاوا بوو پ ی نه که
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  رز دوای س وه
   پیان ووتم ره ڤه و ده کانی ئه گوه
   و هاتویته ر بۆ الی ئه گه ئه
   زگیرانیت بۆ هناوه ی ده قه ر ئه گه
   ماوه  نه  لره ببوره
  ش ورکی چکنی ڕه هه
  ند دیکی سیحراوی  چه به
  ڵ خۆیدا بردی  گه وک له شه
  ریا  ملی ده ستم کرده  تاوانا ده له

  ی  ووشک که  م نایه  وتم 
  کردی   بزارم   ببوره
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   ناسه هه
    گۆرانی و  م  به که شیعر  ئه

  رتدا  سه یبارنم به  ئارامی ئه به
  هنم ی مانگت بۆ ئه تریفه
   ج ی کراس له
  رتدا  به م به یکه وان ئه شه
   وه  چاوی خۆمه ور له هه

   ئاسمان   له   بگری  م که فر ئه
  ی ساردم ناسه هه ) با ( ی سروه

   زریان یکا به  ئه  و  دا گژی ئه
  ر وبه ری کرد سنهدم ف
  وز ب  جوان و سه میشه هه
  دمدا   له  تۆ  وینی ئه
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  چنار ئاسا
  ب رز ئه  بای به  دێ تاکو
  یانی بۆت بگرێ تا به
   سه م نای به که پنوسه

  م که م فریشته سا چی بکه ده
   ناسه هه   به   بویته  بۆم  که
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  نیایی ته
  

   دونیا شقت پ به بۆنی عه
  یستی دن بۆ المو خۆشه
   خۆت دت بۆ ناردم تۆ که

  تھشت بمن الم بۆچی؟ نه
  ؟؟!! بات دا  ب پرس بۆ له

  ت چۆڵ کرد واره م هه بۆچی ئه
  خشی  من به خکت به دۆزه

  وینت وران کرد دنیای ئه
   دابان زامکی قوه

    زۆۆۆۆر گرانه ب مانایه
   سته  هه وین الی من پ له ئه
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    گریانه له سۆز و  پ له
  ستما بوو  ده ستت له دون ده

  ست بوون موو مه کانم هه نجه په
   بزار بوون نده وه مۆ ئه ئه
  ن وابوون کو بیرت بکه وه

  ڕن ر چاوه چاو و دم هه
   ژوان ن ئستا دته ئه

  وان بنم  ئه چۆن بوا به
   دابان ن له گه کوا ت ئه

   بم قامه و شه ی چی به ئه
   ئامزیا بوین ن له دو که
   بم خته و دره ی چۆن به ئه
   ژر بایا بوین  دون له که

   ک بسپرت؟؟؟ دم تۆ به
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   ڕگا  چاوی لت بت له که
   هاوڕی خۆی ی ک بکاته ئه
   بگا    کانی ئازاره    له

  م ر هاوار بکه  گه ببوره
  م ناسه  هه ى هيته ئبۆ کوێ چوو

  نیام د  که   کاتکدا  له
  م  پناسه     بۆته نیایی ته
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 سۆزک بۆ باوک
  
  دا هت هغوربنیایی و  م ته له
  مگرن و سۆزک ئه مشه ئه
  چم  منداکی زیز ئه له

  بارن چاوم فرمسک ئه
  م ی هه ته وه  له  بیرمه من له
    بوومه وره  گه و سۆزه دوور له

  دا مه م خه شی ئه  باوه له
   بوومه اوا ئ    نکه مه ته

   سۆزت ری بووم له من ب به
  ی چاوم ی گلنه  ئه بابه
  ی تروسکایی ژینی من ئه
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   ماوم  یادی تۆ وه من به
   یادم وه ون دته ک خه وه
  نوستم شتا ئه  باوه  له که
    بیرمه ند ماچت کردووم له چه
  ویستم  خۆشه ی تاقانه ئه

   جت هشتم بۆچی وا زوو به
   کردمردانت ر گه بۆ وا سه
   تۆی زۆر داىژیان ئازار

  ت بانگی کردم دوای تۆش غوربه
  ر گۆڕت  سه ئستا وا دمه

  م وت چاوت ماچ بکه مه ئه
  ی مندای بووم من گیرۆده

  توانی م ئه نه
  م کو باوک بانگت بکه وه
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  من ی چرای ژینی  ئه بابه
  م رمایه ترین سه وره ی گه ئه

  موو ڕۆژک ر هه  گه ببوره
  م ی تۆ نایه که هر گۆڕ بۆ سه
  ند چاوی پ گریانم رچه هه
   دایک و نیشتیمان دوورن له

   ب  پیان    بابه  توخوا
  ببورن   بچوکی من  له
  کجاری  یه ر چی تۆ به گه ئه

  وه یته جت هشتم و نایه
  ويت  خۆشم ئه م هنده به
  وک موو شه هه

   هو هيت همب هئ شت بۆ باوه
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  شتییر ڕۆ گه ئه
  
  کانم ئیلھامی شیعرهی  ئه

    که نج و خۆت زیز مه ڕه لم مه
  می که تاوی ژووره تۆ هه
   که نیام مه  و ته هه جم مه

  ر ویستت جم بی ر هه گه ئه
   وه مه پشتر ب نایه
  م ک حازر که با گۆرانی یه

   وه  دوای کۆچت بیمه له
  نگاو بن نگی هه  ب ده به

   گرنه  مه چۆم مای 
  

 چی کانم ئه  فرمسکه له          

 - 144 -

   وه  سۆزه به
   کان ماچ که موو گوه هه
   رنه وه کانیان مه گه

   وابزانن که کارێ مه
  وه یته ڕۆیت و نایه  ئه که
  کانم کا ماڵ و گوه نه
   وه تا بتوته سره  حه له

   و وه  بۆ خۆم دمه ئواره
  نووم یاندا ئه  گه ویش له شه

  ن گه ئیتر بۆ خۆیان ت ئه
  بوومنیا  و بۆ ته  دون شه که
  
  
  




