
      

 
ش ڕه  كاكه مه حه  

 
بینرێ دا ده م شیعره داغی له ره ر قه ری دالوه سبه   

ت نی نیام تۆ لره من ته  
 

  نیت نیام تۆ لره من ته
فن كان ده بانده  
ن كه كان یاری ده مناه  
نن كه كان پده ئاوه  
  وه بنه كان كاڵ ده ونه
پۆش كان تۆزی دووریت دایان ده ئاونه  
نیت نیام تۆ لره  ته      من  



بارت فر ده        به  
  سك نیه        كه

ویستیم پیاكش  خۆشه        تۆپه  
   وه ماه چمه        ده
واو بئارامم        ته  
  وه مه كه  ده كه ره نجه        په
ك  خه  له  په كه قامه        شه  

     تۆ نابینم ھیچ نابینم
ت بمبینی نی        ئاخ لره  

  وه ونه موو خه م ھه        به
  وه راسانی یه موو ھه م ھه        به

تم كه        چۆن ونه  
  وه مه كه  ژر نونه ته        ھناوه

         تاشتك بی
         تا چاوكم لدا گری

  وه ره  ده چمه         ده
كا ت بانگم ده كه         ونه  



  ھیچ نا وه ڕمه گه         ده
:م  ت ده كه ونه         به  

ب ناشرین شت         
ی وه نی لكردنه مه ی زه         ھنده  
بستانكی ك له یه مامه         شه  
راغ رگا         قه  

ب شت         
نی  مه ی زه        ھنده  
ی ستیانی كۆترك وه        كردنه  
نی مه ی زه        ھنده  

        قژ داھنانی گویك
نی  مه ی زه       ھنده  
ك یه پووله كردنی په       سووراو  
نی مه ی زه       ھنده  
ك یه  به كه یشتنی دوو چۆله       گه  

  نیت نیام تۆ لره  من تهنیام       من ته
  ستره ی ئه  ورشه ن جوانه       بی چه



ی مانگ  تریفه  جوانهن       بی چه  
  منایی باران  جوانهن       چه

نیت       تۆ لره  
ی چاوت  ورشه ن جوانه چه:      من بیم   

ی لوت  تریفه ن جوانه        چه  
    منای ئمه مباره ن خه        چه

  نیت تۆ لره
  وه راقه موومه م ھه به
  وه یاه موو خه م ھه به
  وه موو ھیچه م ھه به

ڕم كوت بۆ بگه  
ی ی ئینجانه كه  یه كه یه  

ڕم گه كان ده گوه  
ڕم گه كان ده خته چ چ دره  

   جریوه جریوه
ڕم گه كان ده كه مای چۆله  

ڕم گه كان ده  نمه بارانه نمه  



ڕم گه كان ده ی دی ئاوه ھاژه  
ڕم گه رمی ئاگر ده دی گه  

ستنم و ده و ھه خه فر له به  
  پ كانیم شون ده

  ماوه  ج نه الی تۆ به
كان تاوی باخچه ی خۆره ئاونه  

ڕیم  گه ده  
رخۆش ژرچرپای دووسوی سه  

رم گه ده  
ژن كی بوه یه ستره ربانی ئه سه  
ڕم گه ده  

 كۆنی گوندكی گریاو
رم گه ده  

نیام من ته  
  نیت تۆ لیره

كوژێ كانم ده یاه ی خه نیایی ورشه ته  
  نیت تۆ لره



  موو گوه و ھه ئه
و سینگیان بۆ با رووت كردووه  

  نیت تۆ لره
  دت و ئواره
ڕژێ و  ئه نگه موو ره و ھه ئه  

  نیت تۆ لره
و دت و شه  

و وه كه  یه ڕژنه كان ئه زه ئاگری حه  
 تۆ لر نیت

ریاكان دن و ده  
كان پۆله مكی شه مه نووك له كان ده بانده  

ن و ده ده  
نیت تۆلره  

بارت فر ده نیام به من ته  
  سك نیه كه

ویستیم   خۆشه تۆپه  
شپیا بك 



نیام من ته  
نیت  نیت ئاخ تۆ لره تۆلره  
         

      
         

 


