
! هیچ آوێ نه ی ناگه و پردانه ئه          
 
 

یداغ ره هاباد قه مه   
 

نووس پردی چاره  
  بژرم  دووڕییانی آۆچ هه ك ڕێ،له  یه بووایه ده

تایی تاهه شقی هه آۆچی دوایی، یان عه  
، تایه تاهه تاهه ڤین بۆ هه ئه  

نووسم  چاره شقی آرد به آۆچی عه  
   سته رده د بۆ سهبژار ڤینداراندا، منی هه ناو ئه له
  و،  جوانی وتمه ند شادمانم آه چه

  و،  مامه هۆنراوه
  و مه آه  ڕووناآه ، ژووره وشه
نیشم و، میاندا داده رده به ن له رانه نجه و په آان، ئه پیته  
! تۆ ڕوانمه  ده وه توانم لیانه تا ده هه  
… 

راب پردی سه  
  بۆم بیارم داوه

  مدیوو ودیووی ئه  ئه وه ڕمه په ه ددا و پرده ر ئه سه به
   یاره خت نه م دیوودا به له

  ڵ ناآات گه یاریمان له
    بریسكه  له و دیوو، ئۆقیانووسكه ئه 

   ، ئاونگه دانییه ر آا، ئاوه ته تا چاو هه
، و خت یاره به  

  ین آه  یاری ده وه مندائاسا  پكه
   بۆم بیارم داوه



  ڕۆم ۆ ده ب ت  به  آه بمبووره
  هم جده خۆمت ال به.. ڕۆم  ده ، آه م به م خاترجه به
  ب خۆم  ب تۆ و به من به! ڕۆم  ب خۆم ده به
! وه ڕمه په  ده م پرده  له  
... 

یمان پردی په  
 

،  ڕاشكاوانه م آه ت ناگه یڤانه و په له  
ی وان پمیان ده ڕك و ڕه  

تگووتوون و،  هشتا نه م آه گه  ده یڤانه و په نھا له نھا و ته ته  
  منیان نای رگیز به  هه آه
  وه ستنه به مان ده وه یمانكن و پكه یامی په  په ی آه یڤانه و په ئه
 و آۆت و  پچه له  آه رگیز نابن به  هه ی آه یڤانه و په ئه

! وه ستنه نامانبه  
... 

شیمانی پردی په  
چوون، رنه سه  هشتا به ی آه و ساتانه شیمانم له په  
  بن هاتبن ئاوا ده ك نه  ڕۆژێ دن و، وه ی آه و ڕۆژانه له
نی داهاتووم، مه  ته شیمانم له په  
ڕن په ك پردی ڕابردوو تده  وه آه  
ندی  ندوله ر آه سه  به  بزوانه شیمان نیم آه  په و ساتانه نھا له ته

زنیم، ده ژیانا هه  
م و، آردمن یانگووت ناب بیكه  ده ی آه و آارانه هل  
  تابوو بوون و گووتمن ی آه و وتانه له

! شیمانم  ژیام، په ی آه و ژیانه  له موو ژیان، جگه  هه من له  
...  



تسا پردی آاره  
 

  و، م پرده ر ئه  سه وه چته ك ده موو ڕیه هه
   هیچ آوی ژیان نته یه ش ناتگه م پرده ئه

!  چاڵ  له آه یه گهدوور  
!  ئاگر  له ئۆقیانووسكه  

 ت، له ی خیانه یماننامه  په شیمانی، له  په راب، له  سه  له پردكه
!نووسی تاڵ چاره  

، آاولستان ك، له  سووته ران، له نژ رین، له وه  هه  له پردكه  
!رماڵ له به   

!ل..ا..ف.. ن.. ئه   
... 
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