
  

 ێبارده وههییبیرغه به فربه

  

 

  

 کان نوستوونهڕکو

 وهکهێشت ون بهان خهیکههیرکان هههڕکو

 ننیبده

  

 کانهڕکو

 زداییپا یکێسرعه له

 وههڵما وهنهێد

 ن و دهده ڕتوو قوتابخانه یجانتا

 وهچنهێپر دهفهسه یجانتا

 بن و تار دهسوار قه

 نڕۆدوور ده یکهیگاێج ۆان بیکههیر هه

  

 ێردا دسه ان بهیوکان شههڕکو

 نکهبزر ده ێکدا رێتهیکاحه و له کههیر هه



 و  وهسووره یکێسپسوار ئهان بهیمئه

 نیش یکێسپر ئهسواان بهیوئه

  

 ایج کان بههڕکو

 ندهک ال دهێو ئاو یکان یال

 ن ێنک دهێوو لێڵپ

 کاک دههیان دوعایکههیر هه

 ییرانگهین ڕیاوپڕپ

 و وهتهێنێد وههڵما ۆان بیمئه یسپ یوێد

 بادوور ده یکهیگاێج ۆان بیوش ئههڕ یوێد

  

  

 وهتهێان دیریب ڵحا کان بههڕکو

 بوون ڵمندا که

 شت ینداده وهانهیشتینته ک لهێسکه

 ییاوئ یهۆیب به

 کردنگ دههڕ یانیکانونهخه

  



 ێر دیان بیشوهکان ئههڕکو

 ن ویزدابه کهارهیته له یژهۆو رئه

  هیان ناێیم جار پکههی ۆب

   نفا،مه یرزر ئهسه

 یبارده وههییبیرغه فر بهبه

  

  

 کان هڕکو

 بند دهێجاران نائوم ک لهێجار

 نۆشان دهیژ ست لهده

 و  ێکنسها دادهیدون یرمسهله انیمئه

 خوار دهیا گیدون یروسهان لهیوئه

  

  

 کانهڕکو

 ا ڕکێناکاوله

 دادهێان لیکانلهیباۆم ینگزه وهکهێپ

 کنهڵچادهڕ وهکهێپ

 کانهڕکو



 جودادا یتهیکاو دوو حهێنا و لهیج به

 بنعاشق ده

  

  

  ژان ۆر ک لهیژۆکان رهڕکو

 ێگراندهیند داتو یکهیتا

 رزنلهده قهقشهک شهوه

 وهنهێد وههڵما ۆو ب وهچنهێپان دهیله جانتاکانپهبه 

 داهییاینموو تهو ههتار ... لهقه یستگهێو له

 زڕی به

  وهکههیشت ینته ک بههۆیکر سهسهله

 شن!ینزدا دادهییناو پاله

  

 کان هڕکو

 نهبک شک دهڵێروو باسه

 وارهێئ ێندهه

 وهتهێزرنگک دهێبانگ ان بهێین گوکهست دههه که

 دزن وان دهیباوک یکهبخانهێکت یجکمهچه ک لهڵێبا



 نکهدهێپ ییبیرغه یئاسمان یکهیاسهیا پینته به

  

  

 وارهێئ ێندکان هههڕکو

 نکهان دهیباوک یریب که

 نکهدهک ێسانکه یوهێش ر جاددهسهله

 بوون ڕێیک هاوێژانڕۆ که

 نڕۆاندا دهیال به

 ڵحا ورد ورد ... به

 نخهدهڵعر ههیک شێختنه یپهڵۆد ۆب ێگو

  

 کانهڕکو

 ێرده نههینا ڵما ک لهێژانڕۆ

 نهڕتوو

 کانهڕکو

 شتمانین شق ... لهیع ن ... لهۆاڵک له

 ت ... اسهیس له

 ن!هڕتوو

  



 کانداشهۆره ناخواێئ کان لههڕکو

 و یلین یکێتچاکه به

 رفاندایگ له وهغهدهقه یبێک کتێستیل یناو

 نۆاڵک یرسه وهنهێد

 حان داڕێ یباج یکهر دوکانهبهله

 و  ییخڵبارهقه به وهنهکهیده

 را و را هههه

 عاشق بوون ! ینژهێو گێن وهچنهده لهپه به

  

 ۆعات نسهک هییانیکان بههڕکو

 راج گه یکهخانهیچا له

 شنینک دادههیر رامبهبه

 شنێکک دههیرهو جگه وهنهۆخک دههیچا

 گرن دهڵان ههیپاشان جانتاکان

 بن ر دهستهۆک یکێپاس سوار

 ن یمگر خهۆز

 و وهنهکهده وهانهۆیخ یال یکهجامه

 نڕۆدوور ده یکهیگاێو جرهبه



  

 ن کهر دهفهسه هکان کهڕکو

 چنده ڕته یکهلهۆچ له

 نست بکهک ههێتاو ۆب که

 ت وهیان نهیدوو ان لهیکانهڵبا

 ماون  تاهه

 نڕتوانن بفنه

  

 جاران ک لهێجار

 پرسنکان دههڕکو کدا لهێرانیسه له

 وهقورسه و ناوهباوکتان به ێرئه

 بوو یچ هییبیرم غهبه یشیئ

 بردر دهسهبهن ۆچ یکات

  وههییچ به ۆیدا خندانهبهۆڵهم سهله

 کرد؟ک دهیرخه

  

  

 شانگاکانێپ کان لههڕکو

 کانۆشان ۆڵیم هردهبه له



 کانباغه له

 کانداۆمانگا و زانکیپه یوشهحه له

 چنن و دهێد

 قسه ن لهڕپ

 ییدێنائوم له

 و  یینگدهێب له

 ننیبیب یبهس ێنگبهڕ ک کهێونخه له

  

 نڕۆده وهموو حوزنهو ههکان بههڕکو

 م باده نهدهان دهۆیخ

 ندهکان دههڕا توویرزه له

 ونکهردهکاندا سهشاخه به

 باران یژنهڕێر به چنهده

 ر ۆز یکێناڵپاش سا

 لحهتاج مه م لهیکحه یکهییندیه

 و پاشان وهتهێنێخوده ۆان بیستده

 کداخهێم یکهیهڵقاف به

 انۆیخ یکانشاره وهتهێرێاننیده



  

 وشه ێندکان هههڕکو

 پڵپ قوڵقو

 نیگرده وهوهم خهده به

 نڕۆده وهوهم خهده کان بههڕکو

 اندایونخهکان لههڕکو

 نن!یبووناک دهڕ یونخه
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