
 !....ختدره کێمکه و ئاسمان کێختنه
 

 دارا ئارام ۆیتابل 

 

 ەوەمەڕێگەدا دییئاسا یکێژڕۆ ەل  

 ئاشنادا یکییەانەیب ەل

 ر و ەیت ەل ڵەاڵش ەوەمەڕێگەد ەوەکێئاسمان ەب

 و  ەپوولەپ ەچنراو ب ەوەکێباغ ەب

 ییجەمەه یتیەکاەح ەنراو بەت ەوەکێدارستان ەب

 ەوەمەڕێگەدا دییئاسا یکێژڕۆ ەل

 داەڵمبەت یکییەانەیب ەل

 ریپ یکییەانەیب

 و  ەوەمەڕێگەچکدا دیخاووخل یکییەانەیب ەل

 عریم شەکیە ینینووس ییانەیب ەل

 ەوەمەڕێگەکدا دێژڕۆ ەل



 ییئاسا یکییەانەیب ەل

 و ەقوتابخان ۆچوون ب ییانەین بیمەکیە ەل

 دا و ەوەکردنین تاقیمەکیە ۆڵیه ەکردن بۆخ ییانەیب

 عاشق بوون  یانیانەین بیمەکیە ەل

 ەوەمەڕێگەشدا دۆخ یکێژڕۆ ەل

 تاوداەه یکییەانەیب ەل

 رسام بوون ەس یانەین بیمەکیەربوون و یزو یانەین بیمەکیە ەل

 کردن و   ەڵەتەزمان ت یانەین بیمەکیە ەل

 چوونەرنەنان و دێشکست ه یانەین بیمەکیە ەل

 بوون یینەخ ییانەیب ە... ل ەوەمەڕێگەکدا دییەانەیب ەل

 ن و ڕیربان فەو س ەربانەس ییانەیب

 داەپوولەک پێشار یونەخ ەکرەش ەکردن ب ۆخ

 بوون یرەوسەک تا ئەڕێپ یگرتنەڵه ێنپێشو ییانەیب ەل

 ەوەمەڕێگەکدا دییەانەیب ەل

 رد و ەع ۆب ەوەنوشتان ییانەیب

 و  ەڕت یکێردەب ەیوەگرتنەڵه

 ووڵواەخ یکێکرم ەو کردن لاڵس

 ەوەمەڕێگەشدا دۆخ یکێژڕۆ ەل



 ایدون ەباش کردن ل ییانەی... ب ییانەیب ەل

 رگا ەم دەکیە ەیوەکردن ییانەیب ەل

 شکدان وێن باویمەکیە ییانەیب ەل

 مون وەم سەکیە ینڕیک ییانەیب

 رسام بوونەس یانیانەین بیمەکیە ەل

   ەوەمەڕێگەکدا دییەانەیب ەل

 بوون ەڕسک تێر ئەتا س ییانەیب ەل

 گر بوونۆح هڕۆ ییاڵتا قو ییانەیب ەل

 ن و یریش یکیەچا ەیوەخواردن ییانەیب ەل

 ڵد یتمڕی ەسپاردن ب ۆخ

 ردوونەگ یاینۆهارم ەسپاردن ب ۆخ

 ەفیعات ێیژ یک کردنۆک ییانەیب

   یکوکوخت ینگەد ەیرەر لەسەل

 شقیع ڵیبا ەیر وژەسەل

 رێکاتژم یقات کردنیم ییانەیب

 عر ویش یکانییەدەبەئ ەر چرکەسەل

  یکانییەکەشمەپ ەقیقەر دەسەل

 و  ەوەمان ڵییمنا ەر بەه ەشیمەه



 بوون ەن ەورەگ

  ەوەمەڕێگەئاشنادا د یکێژڕۆ ەل

 نینین بیمەکیە ەل ڵەاڵکدا شییەانەیب ەل

 ن و ۆن بیمەکەیەن تام و بیمەکیە ەب ەڕت

 ن ناونان و یمەکیە ەب

 شت  ەستدان لەن دیمەکیە ەل ڕپ

 ن جاریمەکیە ۆب ەکەلۆچ ینینیب ییانەیب

 ن جاریمەکیە ۆب ەرەنجەپ ەیوەکردن ییانەیب

 م جارەکیە ۆان بیژ ینۆب یمژتنەڵه ییانەیب

 م جارەکیە ۆب ڵمندا یش گرتنەباوەل ییانەیب

 م جارەکیە ۆهم بەس یشتێبن ینیجو ییانەیب

 م جارەکیە ۆکردن ب ەوقەت ییانەیب

 م جارەکیە ۆب ەنام یکردن ەوانڕە ییانەیب

 م جارەکیە ۆپاس ب یواربوونس ییانەیب

 م جارەکیە ۆسارد ب یک ئاوێرداخەپ یاندنڕقوەڵه ییانەیب

 م جارەکیە ۆدا بەنێئاو ەن لینیب ۆخ ییانەیب

 ەوەمەڕێگەکدا دێژڕۆ ەل

 ییئاسا یکییەانەیب ەل



 کڕێیەهاو ەیناڵدوو د یواڵس ەیوەندنەس ییانەیب 

  ەوەڕەت ڵد یکێرتاشەس یخەڵت ەیو جامخانیمدەل

 کونجدا یکیەواەنان یالەن بەڕیپێت ییانەیب

 هوروژمدا به یکەیەگۆر جەسەبازدان ب ییانەیب

 ەستۆر شەسەک لەیەخیە ڵەگو ەیوەگرتنەڵه ییانەیب

 ک ێرێکو یستەد ییرماەگ ەست کردن بەه ییانەیب

 کێوێس ڵید ەیترپ یستنیب ییانەیب

  ییاینەت ەڵگەتاو لەر هەبەستان لەاوڕ ییانەیب

 و ەقەئار ەوون لب ڵەاڵش ییانەیب

  ەقس یرەس یزراندنەدام

 و  ەوەوان بوونێژ ییانەیب

  ڵییمنا یکانەوێبز ەالرۆک یدانەڵه

 

 

 ەوەمەڕێگەتاودا دەه یکێژڕۆ ەل

 ڵییدوود ەژ لڕێوێکدا لییەانەیب ەل

 ڵاەیو خ ەسەسوەو ەژ لڕێو ێل

 ر وەفەس یبا  ەیوەکردنەڵه ەو لێواولێل



 گرتن و ەن ۆخ ەب ەگێج یتاەپ ەب ەوەتووش بوون

 ڵبا ەیقەش ەل ەوەس دانیمدەه

 ەوەمەڕێگەکدا دییەانەیب ەل

 ترس ییانەیب

 کەیەژنامڕۆ یۆاڵناق یتێمانش یرگرتنەو یددیج ەب ییانەیب

 انیژ ییمالیئ ەڵەیه ەم بوون بیسلەت ییانەیب

 ەدووبار ەیقس ەڵگەل ەوەوابوونیس ییانەیب

 ەدووبار ەڕیش ەڵگەل

 ەدووبار یاویپ ەڵگەل

 رکردنیداگ ییانەیب

 ران بوونێو ییانەیب

 بوغز ەیمۆکەلەگ ییانەیب

 س بوون  ەفەنەنگەت ییانەیب

 ابان ویب ییانەیب

 وکردن ڕەل ەشەلەش ییانەیب

 فسووسە... ئ ەوەمەڕێگەکدا دییەانەیب ەل

 ن و ڕیف یکانڵەبا ینیرەو ییانەیب

 مردن! ەدران بۆمارەگ ییانەیب
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