
             
 

          
 

  
    
 

                                                                                 
                                                                                                                                          

              
 
  
  بوونه ی توڕه  وارهئم  به

 مووه هاتو نه مه ریتین زه ده وتی قه شكه له ئه
   ووه وجتی بتگمه آانی گه ره فه تا له سه

  ت بشكنم آه وی یاخی بوونه ئاویه سه
  یت و بكه ی بای نیشتیمان القه وه ر له هاتووم به

    بیت آان هه له خۆری گومانه یاقووتیه
  خشیت  یی ببه مه پك دنیایی په چه

  مگرتووی منی همن ی ته به ئواره
  -با_ستی  مانی ده  بۆ آه مای گه همنتر له سه
  تاوا روو هه فری نیسان له گه ی به وه همنتر له توانه

  قینه  ی یه م ئواره به
  آانی گومان بگرم رابییه هاتووم گوێ بۆ گۆرانییه سه



  یناییمه ب نار چاوانت بكه هاتوم هشوه نیگای آه
  آانی فین دوورتر بوانم تا له سنوره
  ی  یه و مژووه ساخته بوانمه ئه

  چت ك ده له درۆی ئامزی سۆزانییه
  ی  نگرتوه رگا ژه و ده ودیو ئه بوانمه ئه

  چین شت ده هه  و به ره ڕا به ووه له
  هاتووم پت بم

  و داهات آه شه
  ردون ناتوانت ترین پیاوی گه مه ته
  ما بكات م مارشه سه  ڕیتمی ئهر سه له
  روشی خوا ناورت وجترین ده گه
  ته خۆی خوناوی بكات زه م شمشری له به

  هاتووم به چرپه پت بم 
  وه  خونه نگه مه رهه و فه چیتر ئه
  آات رگی آۆتر ده  جوگرافیای مه باس له
  وه  ره و سرووده مه چیتر ئه

  آات دهفه  ندشه و سنوری باه باس له ئه
  هنه  ستی سۆز به شان و ملی سروشتكا مه چیتر ده

  !گۆڕستانی ڕۆحمانی لیه
  منه ك ڕامه یه چیتر له ئاونه

  آانی فینمانی پیه باه
  



وانك  خته گوێ بۆ درۆی فۆآه م ناوه ڕوآاس به منی آه
  ناگرم

هم  آانی نو ئاسمانی وه نه سسته مه وتنی زه كهپ باسی له
  آات ده
  رگ آانی مه خانه دانی نو دیوه یاخیترین خانهی  ئه
  ت آانی ڕۆژهه خییه نده دۆزه پۆآی خواوه ھاتوو له چه هه
  آان   ره ڕیاآاره یامبه ڕس له درۆی په وه
  توانم گۆرانی خۆشنودی  ی ده آه
  تیترین ڕۆحی تۆ بچم وی تاوانه بۆ ڕۆژهه م شه به
  دا ڤای دۆڕانی نیشتیمانه رنه م آه توانم له ی ده آه
  دا نی داڕزانی وته م گژه له

  آان نگه سپی پۆشه بۆت ببمه خاآی ئاهه
  آان دییه رمه ته سه زه بۆت ببمه نیشتیمانی ماچ و له

  دا وتنه نی له پ آه مه م زه توانم له ی ده آه
  م آان ڕبكه فه یه آانی فریشته موزه نگه نوورانییه به پی تفه

  
  ی من م ڕۆحه تاراوه ییه ئه نگه چ جه
  م آۆنوژه نگزه سروتی ئه ڕه چ شه

  م   آه دا ڕێ ده زرای دڕآه م مه آان له نه هریمه پی ئه به
   آانمی ئاخنیوه آان گویه خانه درینه ڕی دیوه گوه سه
  مری مای گوگرتنم بوو له گۆرانی نه ته
  وت كشان دواآه آاروانی هه منای له  ل ڕۆحم به وه
  آانم بوو تییه مای ماچكردنی گۆنای آچه ڕۆژهه ته



  وه جما مكی دایكمه ل لوم به مه وه
  

  وه  ڕاینه ت گه آانی خیانه آه له گۆڕستانه
  س خواست وه آانی هه ریاوانه تمان له ده آه مۆه

  ریا بی خوا و ده زه بباك له غه
  چن ی له چاوی خوا ده هریایان و ده ینه ئه آه تف ده

  ندكی دۆڕاو ناگرین چی دی گوێ بۆ هاواری خواوه
  آات آانی یۆتۆپیاوه بانگ ده همه رابی وه له پشت سه

  لره
  شق  ماك نیه بۆ عه
  لوك نیه بۆ ماچ

  چاوك نیه بۆ گریان
  یه  ره نجه و خه ش ئه وه بیرآردنه

  چت ق و ویژدانمانا ڕۆده نو عه به
  تی  نیه له درۆی گشت مرۆڤایهچی دی باآم 

  آات ڵ ده گه آه من خوا درۆم له
  تی  ی خۆیه ئیتر واده

  ین رۆبوونی ماسی بكهل و نغ گومان له فینی مه
  یین آۆنوژی گومان  گه بادا پ ڕانه نه
  ین فامی بكه آۆآانی نه ر سه سه له
  رچوو سه به
  رچوو سه  بهآانی گۆنای دایكمان فسوناویه نی ماچه ئه مه زه
  رچوو  سه به



 داری باپیرانمان ی قافیه سیده ی قه وه نی خوندنه مه زه
  رچوو سه به
  ل داڕزا وه
  آیان بوو گۆرانی آچنی ره گهی  روانه و گه ئه

  آان بچن  بشت ل باوه تیه روتی پیاوه به بۆ جه
  یه بھوده

  ی  خانانه و دیوه  چرای ئه پف آردن له
  بوو مۆش نهآانی آوفر بۆی خا باهۆزه

  یه ب هوده
  ك یه م آۆنوژه بۆ ئمه سروتی ئه

  رست بوون  مانك باپیرانمان بت په زه
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