
 په رجووی ناوه وه ی به رد

حه مه  کا که  ڕه ش  

ئه ی ئاو، به   به له می شه پۆلک
ئه ی ئاگر، به  بانده ی تیشکک

ئه ی با، به  ئه سپی گڤه یه ک
بمبه ن بۆ ناوه وه ی به رد

(به یته  ڕووته کانی ئاو)

ئه ی مرۆڤ، که  ده چمه  ناوه وه ی به رد
ڕووت ڕووت ده بمه وه 

پویسته  بۆ ناوه وه ی به رد ڕووت ڕووت بیته وه 

( به یته  سارده کانی ئاگر)

ئه ی مرۆڤ، که  ده چمه  ناوه وه ی به رد
سارد سارد ده بمه وه

(به یته  کپه کانی با)

ئه ی  مرۆڤ، که  ده چمه  ناوه وه ی به رد
کپ کپ ده بمه وه 

پویسته  بۆ ناوه وه ی به رد
کپ کپ بیته وه 

(ھانای مرۆڤ بۆ سو)
ئه ی سو، سه رابه  قسه  کانی ئاو

سه رابه  قسه کانی ئاگر
سه رابه  قسه کانی با



ناتوانم ڕووت ڕووت ببمه وه 
ناتوانم سارد سارد ببمه وه 
ناتوانم کپ کپ ببمه وه

ئه ی سو
ئه توانم ئاسمان بکه م  به  دۆزه خی بانده کان
ئه توانم مناڵ و چۆله که  و په پووله  و گوه باخ

پکه وه  بکوژم

(قسه کانی بۆنی سو)

ئه ی مرۆڤ، که  ناتوانی
ڕووت ڕووت سارد سارد کپ کپ بیته وه 

ئه توانی به  خه ونک خه یاک
پیاسه یه ک به  زرابه کانی ناختا بکه یت و

بچیته وه  سه ر حه قیقه تی خۆت
ببیت به کرمک و بیته  ناوه وه ی من

مــــنی سویش ده تبه م بۆ ناوه وه ی به رد

(مرۆڤ)

ئه ی سو، بۆ سه فه ری ناوه وه ی به رد
ده رگاکانت بخه ره  سه ر پشت

منی مرۆڤ وه کو کرمک
وه ک گومانک له  دی خۆتا ھه گره 

(چوونه  ژووره وه  بۆ ناوه وه ی به رد)

سه ره تای بینینی شته کان
ئه مه  چ دونیایه که  که  دره خته کان ڕاکشاون ؟!

بانده کان ب باڵ فینیان ل ده ڕژێ
باران له  زه وییه وه  بۆ ئاسمان ده بارێ

ئه ستره کان ڕژاونه ته  ده ریاکا نه وه 
گوه به ڕۆژه کان پشتیان له  خۆر کردووه 

 به فر له کاتی بارینیدا گۆرانی ده
ماسییه کان له  ئاوه کان ھاتوونه ته  ده رێ و

بۆن به گوه کانه وه  ده که ن
شه مشه مه کوره کان یه کی ملوانکه یه ک

ڕووناکییان کردۆته  مل
ئه م سرووشته  خه یاییه 

سه ری پکردووم له  پرسیار
(پرسیار له  دره خته  ڕاکشاوه کان)

سو ئه ی دره خته کان



ھاتوم له  سبه ره  سپییه کانتانا
کاژی ده روونم فده م، گوناھه کانم بشارمه وه 

منی مرۆڤ منی کرمۆڤ
زرابکم له  ناخی خۆما ھه گرتووه 

زرابکم له  دی باخچه کاندا ڕواندووه 
جوانتر بم ھه تووم

ھه تووم له  ده ستی ترس، له  ده ستی شه ڕ
له  ده ستی گومان

له  ده ستی تاریکی، له  ده ستی به ھه شتی درۆ
له  ده ستی دۆزه خ له   ده ستی ئاشتی

ھه تووم بۆ ناوه وه ی به رد
تا  ڕابردووم وه ک ته رمک بنژم

ھه تووم بۆ ئه وه ی چی تر
مه رگی ئه و ھه موو گوڵ و ئه ستره  و

شه ونم و چۆله که  و ڕواس و پته قانه  نه بینم
ھه  تووم بۆ ئه وه ی

جوانییه کی ترو عیشقکی ترو
خه یاکی تر دروست بکه م

ھه  تووم به دیوکی تردا
شته کان بنووسمه وه 

ھه  تووم تا له ناو ڕووناکیی شه پۆله کانی به رد دا
سه رم،

چاوم بکه م به  ھالنه ی خه یاڵ
خه یاڵ خه یاڵ خه یاڵ

ئه ی دره خته  ڕاکشاوه کان
بۆ بده نگن ؟!!!

له  ترسی مردن+ شه ر+پیری+ ڕاکشاون
یان حیکمه ت ده نووسنه وه   

بۆ بده نگن ؟
سه رم وه کو میزدانک
که  مناکی عه جوول

فوی پیا بکا وا ده ته ق
بۆ بده نگن ؟

(ده نگی له رینه وه ی دره خته  ڕاکشاوه کان)

ئه ی مرۆڤ ئه ی
ئه ی شه ڕانیترین ڕۆح

ئوه  به و  ده سته ی سو ده که ن
ھه ر به و ده سته  په پووله  ده کوژن



شه ڕ سه وز ده که ن
خون ده که ن به ژر گوه کانه وه 

به و ده سته  مه مک ده گرن
ئاونه کانی ئاو ده شکنن

منداه کان پ ده که ن له  ترس
به و ده سته ی ئه قه ی عیشق ده که ن به  په نجه ی عاشقه کانه وه 

ھه ر به و ده سته  ئه قه ی نارنجۆکه کان ڕاده کشن
ئه و ده سته ی ده یھنن به  په رچه می گوه کاندا

ھه ر به و ده سته  ماچه کان زیندانی ده که ن
ئوه  که  پیاسه یه ک به  که الوه کاندا ده که ن

جوان ده بنه وه 
که  پ به  ته رمی بانده کانا ده نن، پده که نن

ئوه  گوک به  عاشق نازانن دی پنه ب له  تاریکی
ئوه  له  ھه موو دکی ژیانا

شتۆته وه  ته نھا به  شه ڕو مردن نه ببۆشاییه کتان ھ
به ھیچ شتک پنابته وه 

ئه ی مرۆڤ:
ئمه ی دره خت له  مه مله که تی ئوه دا

ھه موو گه کانی خه یامان به پوه  ھه وه ری
به پوه  چاوه ڕی عاشقه کان بووین

چاوه ڕی ئه و باندانه  بووین،
که  ھالنه کانیان به  چه کانمانه وه 

شه ڕی ئوه  ئه نفالی کردن
ئه ی مرۆڤ بۆ ھاتی؟

ئمه ی دره خت ڕاکشاوین
پشوویه ک ده ین.. جه لالدیی ئوه مان له  بیرچته وه 

(مرۆڤ و بانده )

ئه مه  چ دونیایه که 
بانده کان ب باڵ چۆن ده فن!

بانده کان، ئاسمان به  ئوه وه  جوانه 
بۆ ببان بۆ!؟

با قه فه سه کان گوڵ ده رنه که ن

(فه ی بای بانده کان)

ئه ی مرۆڤ
ئه ی باوکی ھه موو شه ڕه کان

قه فه سه کان شتک نین ئوه  پیان نه که ن له  جوانی
ئمه  به خه یاڵ ده فین، بای خه یامان نابینرێ



له  ئه زه له وه  بباڵ بووین
جه لالدی و خونشتنی ئوه  بای ل ڕواندین

ئمه  ھه ر به خه یاڵ ده فین به    خه یاڵ

(مرۆڤ و ئه ستره )

ئه ی ئه ستره کان
ئوه  گوه کانی باخچه ی ئاسمانن

بۆ ڕژاونه ته  ده ریاکانه وه ؟
( ورشه  قسه ی ئه ستره کان)

ئه ی مرۆڤ
حه قیقه تی ژیان الی ئوه  نییه .

ئمه  ده ریانشین بووین
له  بۆنی ھه ناسه  و ترپه ی پی ئوه 

ھه تووین بۆ ئاسمان
به و عیشقه وه  ده ژیاین

له  ئاسمانه وه  ورشه مان ده ھات له  دی ده ریاکاندا
ئستا دوور له  بینینی چاوه کانی ئوه 

دوور له  ترپه ی پ و بۆنی ھه ناسه ی ئوه 
گه ڕاینه وه  باوه شی ده ریا

که  نیشتیمانی باپیرانمانه 

(گفتوگۆی مرۆڤ و گوه به ڕۆژه ،)

گوه به ڕۆژه کان وه فا جوانه 
بۆ پشتتان له  خۆر کردووه ،

ئوه  وه ک بانده یه کی عاشقی خون پ فین
عه ودای تیشکه کانی خۆر بوون

ئستا پشتان له  خۆرکردووه .
له  باوه شی سبه ردا خه ونی ئاویی ده بینن،

چۆن چاوه کانتان پ نابن له  تاریکی.

(قسه کانی گوه به ڕۆژه )

ئه ی مرۆڤ بۆ باسی وه فا ده که ی
وه فا مندا بوو پش ئه وه ی پبکه نت،

ئوه  کوشتان.
ئمه ی گوه به ڕۆژه 

له  ژیانی الی ئوه دا
به دوای خۆردا ده گه ڕاین،

چونکه  سه رمان پبوو له  به سته ه کی خه می ئوه ،
شه ڕی ئوه ، ترسی ئوه ،



ئستا له  به رد دا
سوپاس بۆ خۆر

له  باوه شی سبه ردا سه رمان په  له  خه یاڵ
له  جوانی، له  خۆشه ویستی.

(مرۆڤ و ماسی)

ئه ی ماسییه کان، ئه ی په ڕجووی ناوه وه ی به رد
ئه ی ئینجانه ی شه پۆله کانی ئاو

چۆن به چیمه نی باخچه کاندا ده گه ڕن و....
بۆن به  گوه کانه وه  ده که ن و...

دوور له  چاوی ئاو نامرن.
پووله که  قسه ی ماسییه کان

ت سه یر نه بئه ی مرۆڤ پ
له  ده ره وه ی ئاو به  چیمه نی باخچه کاندا

ده گه ڕین و بۆن به  گوه کانه وه  ده که ین
دمان په  له  خۆشه ویستیی گوڵ و...

باخچه  و بانده کان،
به م له  ژیانی الی ئوه دا
ده ره وه  و ناوه وه ی ئاوتان

پکردبوو له  شه ڕو ترس و ته رم
له  ترسی ئوه  بوو،

که  له  ئاو ده رتان ده ھناین، ده مردین.
ئه ی مرۆڤ، بۆ ھاتی

ئستاش زامی نووکی قوالپه  کانی تۆ
.ده تک نی لله سه ر گیانمان خو

(مرۆڤ و شه مشه مه کوره )
شه مشه مه کوره کان

ئوه  له  ژیانی ئمه دا
گوه  ڕه شه کانی باخچه ی تاریکی بوون

ئستا بۆ تاریکیتان ته ق داوه  و...
یه کی ملوانکه یه ک ڕووناکیتان کردۆته  مل

(قسه  ڕووناکه کانی شه مشه مه کوره .)
ئه ی مرۆڤ

ئه ی دڕه نده ترین رۆحله به ر
ئمه  گوه  ڕه شه کانی باخچه ی تاریکی نه بووین

ڕووناکترین ڕووناکی له  دی ئمه دایه 
له  ترسی ئوه ی ڕووناکی کوژ

خۆمان له  دی تاریکیدا ده شارده وه 



تا نه مانبینن
تا ڕووناکی سه المه ت بت.

(مرۆڤ و باران)

ئه ی باران تۆ له  ھه موو دۆپکتدا
گوکت ھه گرتووه 

توو سه ری ئه و گونه 
بۆ لره  له  ناوه وه ی به رد

له  زه وییه وه  ده باریت بۆ ئاسمان

(ۆپه  قسه کانی باران)

ئه ی مرۆڤ ئه ی وشکترین ڕۆح
ئه ی جه لالدی جوانییه کان

زه وی نیشتیمانی منه 
کات ئوه  له  به ھه شت ده رکران

پتان خسته  سه ر ئه م خاکه 
من سه ری خۆم ھه گرت بۆ ئاسمان

له  ئاسمانه وه  به گریانه وه  ده گه ڕمه وه  نیشتیمان
که  له ژر پکانی ئوه دا وران بووه .

ئستا له  ناوه وه ی به رد
دوور له  سه نگه ری شه ڕه کانی ئوه 
له  نیشتیمانه وه  ده بارم بۆ ئاسمان

وه ک  وه فای ده ربه ده رک ئه م دۆپه   سوانه ی بۆ ده نرم.

(مرۆڤ و به فر)

ئه ی به فر
ئه ی سپییترین خه یاڵ

توو جوانیی چاوه  سپییه کانت
بۆ له  ژیانی ئمه دا

دونیایه ک غه مت ل ده ڕژا،
ئه ی ئستا بۆ له  ناوه وه ی به رد
له کاتی باریندا گۆرانی ده ی

(کلوه قسه کانی به فر)

ئه ی مرۆڤ ئه ی ڕه شترین ڕۆح
من له  ژیانی الی ئوه دا
که  ده گه یشتمه  سه ر زه وی

به ر له وه ی چاوه کانم ھه بنم
به ر له وه ی ڕیشۆه یه ک بدونم،



شونپیه کانی ئوه  ورانی ده کردم
ئستا له  ناوه وه ی به رد دا

دنیام پیه ک، ده ستک نییه  له که دارم بکات
بۆیه  گۆرانیی دنیایی ده م.

(دواین ده رکه وتنی مرۆڤ له  ناوه وه ی به رد
بینینی خواوه ندی خۆشه ویستی له  ناوه وه ی به رد )

سو له  خواوه ندی خۆشه ویستی
ئه ی خواوه ندی خۆشه ویستی

منی مرۆڤ ھه تووم بۆ ناوه وه ی به رد
ده مه وت دونیایه کی نوێ ببینم 

ده مه وێ چیتر مه رگی گوڵ و شه ونم و ئه ستره  و
ھه نار و چۆله که و مناڵ و کۆترو ژن و په پووله و...

ئاونه  نه بینم.
ھه  تووم له  ده ستی خۆم، له  ده ستی خون

له  ده ستی گومان، له   ده ستی تاریکی
له  ده ستی دۆزه خ، له   ده ستی ئاشتی
له  ده ستی... له  ده ستی... له  ده ستی
ھه تووم ده مه وێ وه ک شه پۆلی ئاو

وه ک گه ی دارپرته قاڵ
وه ک گوک

وه ک پکه نینی کچک
ڕۆحم پکه یت له  خۆشه ویستی
ئه ی خواوه ندی ناوه وه ی به رد

پ پم له  ونه ی شه ڕ و ترس و ته رم
له  ئامزم بگره 

با پاک ببمه وه  پاک.

(قسه کانی خواوه ندی خۆشه ویستی)

ئه ی مرۆڤ
ئه ی بوه فاترین ڕۆح

وه ره  له  ئامزت بگرم، پاکبوونه وه  سانا نییه !
ئه ی مرۆڤ ژیان ب خۆشه ویستی ئاوکه  مردوو.

ئاونه یه که  تاریک
خه ونکه  پ له  ترس

ئه ی مرۆڤ ئاگاداری گیانم به 
گیانم ناسکتره  له  جوانی

ناسکتره  له  خه یاڵ
ناسکتره  له  فینی کۆترک



ناسکتره  له  به ربوونه وه ی دۆپک ئاو
له  ده می گۆزه یه که وه 

ناسکتره  له  ھه ستی نانک له  دی ئاگردا
ئه ی مرۆڤ ئاگادار به 

به رگه ی ڕوانینه کانی تۆ ناگرم
به رگه ی ھه ناسه کانی تۆ ناگرم

به رگه ی حیکایه ته کانی تۆ ناگرم
به رگه ی فه کانی تۆ ناگرم

به رگه ی یارییه کانی تۆ ناگرم
ئه ی مرۆڤ گه ره کته  پ بی له  خۆشه ویستی

جریوه ی چۆله که  مه شونه 
پ مه خه ره    ھیچ ئاوکه وه 

تا دی شه پۆله کانی نه خونیته وه 
بۆنی ھیچ گوک مه که  تا له  ناسکیی نه گه ی

ئه ی مرۆڤ گه ره کته  پبی له  خۆشه ویستی
ژیان وه ک سوک ببینه  و به ته نیا مه یخۆ

وه ک به فر سپی سپی بدوێ
وه ک ڕووناکی ساده  به 

وه ک جوانی کپ به  کپ
وه ک منداڵ پاک به  پاک

وه ک باران ژیان تازه  که ره وه .

(پاڕانه وه ی مرۆڤ له  خواوه ندی خۆشه ویستی
دوای ھه وی کوشتنی خواوه ند)

ئه ی خواوه ند،
بمبووره  ھه ه م کرد ھه ه 

خۆم دایه ده ستی ئاره زووه  شته کانم 
ویستم بتکوژم

بمبووره  نه متوانی ناسکیی تۆ
جوانیی تۆ بپارزم

بمبووره  ده ستی خۆشه ویستی تۆم شکاند
چاوی پ ڕوانینی خۆشه ویستیی تۆم کورکرد

ئه ی خواوه ندی خۆشه ویستی
ئیمانم به  فه رمووده کانت نه ھنا

بوام نه کرد له  جوانی، له  خه یاڵ
له  فینی کۆترک  ناسکتربیت

نه متوانی جریوه ی چۆله که  نه وه رنم
نه متوانی دی ئاوه کان نه شکنم
نه متوانی له  ناسکیی گوڵ بگه م



ژیان وه ک سویک ببینم
وه ک به فر به سپتی بدوم

وه ک ڕووناکی ساده بم
نه متوانی

وه ک منداڵ پاک بم
وه ک جوانی کپ بم

نه متوانی وه ک باران ژیان تازه  بکه مه وه 
ئه ی خواوه ند بمبووره  خه تام کرد خه تا

چاوی تۆم کورکرد
ده ستی تۆم شکان، بمبووره  نه متوانی پاک ببمه وه 

نه متوانی پربم له  خۆشه ویستی
خه تام کرد خه تا خه تا خه تااااااااااااااااااا

(ده نگه کانی ناوه وه ی به رد بۆ ده رکردنی مرۆڤ)
ئه ی مرۆڤ، ئه ی شه ڕانیترین ڕۆح

ناتوانی پاک بیته وه  نا.
بۆ ده ره وه  له  ناوه وه ی به رد

تۆ شایه نی خۆشه ویستی نیت
پپی له  ف و درۆ و شه ڕ

تۆ جه لالدی جوانییه کانی
بوات نه ھنا به خۆشه ویستی و خه یاڵ و پاکی و...

ساده یی و جوانیی و ته بایی و ئاشتی
تۆ پی له  تاریکی

ئه ی مرۆڤ بۆ ده ره وه  له  ناوه وه ی به رد
ئمه ی دانیشتوانی ناوه وه ی به رد

بوامان به  کوشتن نییه ، بۆیه  ناتکوژین
بۆ ده ره وه  له  ناوه وه ی به رد

بۆ ده ره وه .

(په شیمانییه کانی مرۆڤ دوای ئه وه ی له  ناوه وه ی به رد فی ده ده نه  ده ره وه )
خه تام کرد په شیمانم

چاوی خواوه ندی خۆشه ویستییم کورکرد
ده ستی خواوه ندم شکاند
ڕه نگه کانیم بریندار کرد

جوانییه کانیم شواند
دانیشتوانی ناوه وه ی به رد ده ریانکردم

فیاندامه وه  باوه شی ئه م سروشته  شواوه ی شه ڕه کانی ئمه 
به تای کردۆته وه  له  جوانی وعه شق و خه یاڵ،

ئه وه تا ته رمی ماسییه کان به سه ر ئاوه کانه وه  (با) یارییان پده کات
دره خته کان ده ی ته رمن به پوه  وه ستاون

ئاخ چه ند په شیمانم بۆ دونیای ناوه وه ی به رد



ئاخ بۆ جوانیی ناوه وه ی به رد
ئاخ بۆ عه شقی ناوه وه ی به رد

ئه ی سو په شیمانم په شیمان
ده ستم بگره و بمبه ره وه  بۆ ناوه وه ی به رد

تا نوژی پاکبوونه وه  بکه م
ئه ی سو ته نیا ئه م جاره  ده ستم بگره و بمبه ره وه  بۆ ناوه وه ی به رد

ئه ی سو ئه ی سوه ئه ی سووووووووو

(که  مرۆڤ بانگی سوده کات تا بیباته وه  بۆ ناوه وه ی به رد
جه لالدک به  ده نگییه وه  دت)

(جه لالد)
ئه ی مرۆڤ وڕنه ی چی ده که یت!

خواوه ندی خۆشه ویستی و ناوه وه ی به رد
خه یان خه یان، به تان به تان

بۆ بانگی سو ده که یت له  چی؟ په شیمانی
دونیایه ک نییه  جوانترو پاکترو پ عه شقتر

له  دونیای سبه ری شه ڕه کان
ئه ی مرۆڤ، سو و خواوه ند و ناوه وه ی به رد خه یان

کنوش به ره  بۆ خواوه ندی شه ڕه کان.

(دوا قسه ی مرۆڤ بۆ جه لالد)
ئه ی جه لالد نه فره ت له  خواوه ندی شه ڕه کان

نه فره ت له  عیشق و جوانی و پاکی سبه ری شه ڕه کان
ئه ی جه لالد، دونیایه ک ھه یه 

له  ناوه وه ی به رد پ په  له  عیشق و جوانی و پاکی و خه  یاڵ و
ساده یی و فین.

خواوه ندی خۆشه ویستی له ویه 
من له وێ له ناوه وه ی به رد

چاوی خواوه ندی خۆشه ویستیم کورکرد
ده ستی خواوه ندم شکاند

ڕه نگه کانیم بریندارکرد
جوانییه کانیم شواند.

ئه ی جه لالد په شیمانم په شیمانم
نه متوانی پاک ببمه وه 

بمکوژه  ئه ی جه لالد بمکوژه 
شایه نی کوشتنم.
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