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تبینی 

شــــــیعرل بارەی ھموو شتكوە دەپرســــــت و كات و شونیشی بۆ نیی، بگرە 
خوالنوەی بردەوام ل ئاسۆ و دوورییك، ك ھموومان ھنگاوی بۆ دەھاوین، 
تا لناویدا بزر ببین و ل ھستیاری خیاڵ و شیعرییتدا خۆمان بناسینوە. لم 
بارو بوارەدا شیعر خاسیتكانی بگردیی خۆی دەپارزت و ڕنماییمان دەكات بۆ 

قووكردنوەی ھستكانمان.
ئم كتب ئزموونی ١٩٨٣ تا ٢٠١٢. ەی . پش ئم دەستنیشــــــانكردنش چند 
ھوكم ل ڕۆژانام و گۆڤاركاندا بوكردووەتوە. دەقا و دەق نھاتوونتوە ناو 
 ر و كۆپلت و دوە الیان و وەك گیانی شــــــیعرییتڕاومم گب ،بم كتئــــــ
و ون و بیر، كردوومنتوە كرەســــــتی خاو و ل ئارســــــتیكی باتردا دووبارە 
بكارمھناونتوە. وات ب شوەی شاقووی و قووبوونوە ھموو ئو شیعرانی 
 زموونم كردوون و بوەی نووسینمدا ئژبوونرەتا و درس ل وە، كدەرخســــــتووەت
ســــــادەییش ب تك ژیاندا تنپڕیووم. بگومان ئــــــو ژیانی لی ب ئاگام و 

تاڕادەیك ئاسۆ و دوورییكانی دەناسم.

ئایاری ئایاری ٢٠١٢٢٠١٢ ھولر ھولر
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  ١١

سروشت ھموو شتكت ترساندوومی سروشت ھموو شتكت ترساندوومی 
لرفی ئاگرتلرفی ئاگرت

 بندایی چیات بندایی چیات
گفی ڕووبارتگفی ڕووبارت

دەشتایی ڕووتتدەشتایی ڕووتت
پنجم ل چاوەڕوانییكی دوانھاتووپنجم ل چاوەڕوانییكی دوانھاتوو

یان گیان پنماویان گیان پنماو
بناویكدا دەشكنموەبناویكدا دەشكنموە

یادی مایكردنی ورچ دەبت بۆن و نیشانیادی مایكردنی ورچ دەبت بۆن و نیشان
دیوە تاریككانی زەوی چی ل دەدۆزتوەدیوە تاریككانی زەوی چی ل دەدۆزتوە

مندایی ھشتان ناوننراوم ل سر ڕانیمندایی ھشتان ناوننراوم ل سر ڕانی
ئو ڕیانی دەبن حكایتئو ڕیانی دەبن حكایت

خۆی دەگتوەخۆی دەگتوە
باوك باندە بۆ سبووری با ئارەق كردووەكانتباوك باندە بۆ سبووری با ئارەق كردووەكانت

زوانزوان
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خقامی نیوە چۆڵ ھوان دوو شكانی درەختی نناو لك لخقامی نیوە چۆڵ ھوان دوو شكانی درەختی نناو لك ل
مكڵ زیاد و كگو ئاوەم لئمكڵ زیاد و كگو ئاوەم لئ

ل گشتكی دووبختی ھاوڕم بوول گشتكی دووبختی ھاوڕم بوو
دایك باندە تۆش ئو ئاون نووستووەمدایك باندە تۆش ئو ئاون نووستووەم

بۆ بھاوێ ناوقدی دووگردبۆ بھاوێ ناوقدی دووگرد
 قیژەی یكمین كتب قیژەی یكمین كتب

ل ناو چا بفرەكان گوی زرینگاندموەل ناو چا بفرەكان گوی زرینگاندموە
 بیكگیشتنوەی من و جزدانی ئارامبخشی دایكم بیكگیشتنوەی من و جزدانی ئارامبخشی دایكم

و گۆڕەپانی ڕووخۆشی تۆپی پ قوتابخان یاندمكانی دەیگنكۆو گۆڕەپانی ڕووخۆشی تۆپی پ قوتابخان یاندمكانی دەیگنكۆ
 پاشان دووكان پ نھنیی ڕەنگاوڕەنگكانی گوندی گنجینی مندایم پاشان دووكان پ نھنیی ڕەنگاوڕەنگكانی گوندی گنجینی مندایم

 چاوی خون جۆگی ھاوشت چاوی خون جۆگی ھاوشت
 لشكرك منداڵ گۆزەشكاوەكان كۆدەكنوە لشكرك منداڵ گۆزەشكاوەكان كۆدەكنوە

 ل نزیك دەفتری ونكانیان دایدەنن ل نزیك دەفتری ونكانیان دایدەنن
وای ل دەست دەفتری ونكان چیرۆكیان مردووەوای ل دەست دەفتری ونكان چیرۆكیان مردووە

با بپرسینبا بپرسین
قمكان بسپرین ب ڕەنگقمكان بسپرین ب ڕەنگ

ینزلكتی پوەفا و دۆستای ڕەنگیش بینزلكتی پوەفا و دۆستای ڕەنگیش ب
 موان ككی ل دوورگ ڕاگرت موان ككی ل دوورگ ڕاگرت

قدارش كانی كرد بوسقدارش كانی كرد بوس
باران بوای ب ھورە تكوەكان ھنا مانوە بیرەوەری دروست ناكاتباران بوای ب ھورە تكوەكان ھنا مانوە بیرەوەری دروست ناكات

ھر چییكیش ڕووبدات ب گرینگی نازانتھر چییكیش ڕووبدات ب گرینگی نازانت
تختداری شكاو شپۆل دای كنارتختداری شكاو شپۆل دای كنار

ڕاوچی ماسی ل سر خستڕووڕاوچی ماسی ل سر خستڕوو
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 دیۆجام تماشاكرەكانی ھختاند دیۆجام تماشاكرەكانی ھختاند
چییانكی ساختمایچیری سن كردنی ب چییانكی ساختمایچیری سن كردنی ب 

 ل شوی درژی كیژە خوخۆشكان ل شوی درژی كیژە خوخۆشكان
 مانگكی پ كوت چاوی پنجرەوە مانگكی پ كوت چاوی پنجرەوە

كازوە لگڵ بیانی باشیدا دای دەستی پ دەنگوباسیانكازوە لگڵ بیانی باشیدا دای دەستی پ دەنگوباسیان
ڕۆخ خنكانڕۆخ خنكان

گڕانوەش گۆڕەوشارگڕانوەش گۆڕەوشار
گوچكماسی بۆ پیان تنگوچكماسی بۆ پیان تن

ترس ل چورمی گۆڕەكان كاتی سو پگیشتن دیاری دەكاتترس ل چورمی گۆڕەكان كاتی سو پگیشتن دیاری دەكات
پاكت دەقۆپنموەپاكت دەقۆپنموە

جغارە ل نینۆكم دەكوتمجغارە ل نینۆكم دەكوتم
ئاگادارنیم خۆرھتن دوای خۆرئاوابوون دەگڕێئاگادارنیم خۆرھتن دوای خۆرئاوابوون دەگڕێ

یان دەرگای داخراوی سپدەیان دەرگای داخراوی سپدە
كیژی ئاوابوون دەیكوتكیژی ئاوابوون دەیكوت

مانگ ل ناو لوولی ئاو پشووی دامانگ ل ناو لوولی ئاو پشووی دا
ب ئومدك بیری كردەوەب ئومدك بیری كردەوە

قوتابخان م ڕۆژی چوونكوەك یقوتابخان م ڕۆژی چوونكوەك ی
الفاو لو جۆگی نیشتوەالفاو لو جۆگی نیشتوە

خوداناس بۆ دەستنوژ گرتن دەچن سریخوداناس بۆ دەستنوژ گرتن دەچن سری
ئو شقامانی ھاتوچۆیان ل بستراوەئو شقامانی ھاتوچۆیان ل بستراوە

ڕكخراوی جانوەران ب دەست بدەكانیانڕكخراوی جانوەران ب دەست بدەكانیان
ڕووناكییان ل بن دروشمكانیان درۆزن كردڕووناكییان ل بن دروشمكانیان درۆزن كرد

نیانھشت مندایم تر خو بتنیانھشت مندایم تر خو بت
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 ب بشك ل بیرەوەرییكانی بنازێ ب بشك ل بیرەوەرییكانی بنازێ
 گوندی گنجینی مندایم بۆ من ھموو شتك نان و گوندی گنجینی مندایم بۆ من ھموو شتك نان و

 شراب و شراب و
 ئومد و ئومد و
 خون و خون و
 بنما و بنما و
 خاندانی خاندانی

 دموە سكۆی ساكاری قوربانیدانت دموە سكۆی ساكاری قوربانیدانت
 گمان لگڵ گمان لگڵ

 لكداری فدراو لكداری فدراو
 قوانی قۆپاو قوانی قۆپاو

 دارشخسكانی ناو گۆڕستان دارشخسكانی ناو گۆڕستان
 ئو پوانی قیتانیان دۆخینی باوكمان بوو دەكم ئو پوانی قیتانیان دۆخینی باوكمان بوو دەكم

 ھر ھموومان برادەری دانایی یكین ھر ھموومان برادەری دانایی یكین
 شار دەموچاوی ئاویی بووە شار دەموچاوی ئاویی بووە
 گوندی گنجینی مندایم گوندی گنجینی مندایم
 گنجك تازە چاو دەگێ گنجك تازە چاو دەگێ

 ئاشق و ئاشق و
 دەگمن و دەگمن و
 سرسام سرسام

 گۆرانی خۆزگكانی دەست دەخات گۆرانی خۆزگكانی دەست دەخات
 گۆرانیش ھ ناكات گۆرانیش ھ ناكات
 دوای پووش پنج دێ دوای پووش پنج دێ
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ستوتن مركس پووشیش ب ستوتن مركس پووشیش ب 
 البال بھانی دا دەست البال بھانی دا دەست

 كات كۆیلی ڕووداوە كات كۆیلی ڕووداوە
 گوم بڕمپی ئاژاوەی قشمرجاڕان تپ بووە گوم بڕمپی ئاژاوەی قشمرجاڕان تپ بووە

 كوودەتایك بگوی كوودەتایكی چرپاند كوودەتایك بگوی كوودەتایكی چرپاند
 ئاڕمی وت ل چ قوماشك چاپ بكین ئاڕمی وت ل چ قوماشك چاپ بكین

 قاچم تكئاون قاچم تكئاون
 نخش ب دەست لرزۆككانم نخش ب دەست لرزۆككانم

 ل دیوارەكانی شاری خاندان بڕكی ھناواسرێ ل دیوارەكانی شاری خاندان بڕكی ھناواسرێ
یباز ڕەوشتی ئاسمانی ھ یباز ڕەوشتی ئاسمانی ھ 

 فۆكش عردی فۆكش عردی
 ل ژووری زوانی خۆم گۆڕەپانكی گشتیم چۆڵ و قرەباغ ل ژووری زوانی خۆم گۆڕەپانكی گشتیم چۆڵ و قرەباغ

 بۆن ب ڕگاوە بكم بۆن ب ڕگاوە بكم
 دەگم ئسپكی وەفادار و تاژییكی وشیار  دەگم ئسپكی وەفادار و تاژییكی وشیار 

 دەستكانیان ل پشوازیمدا ھناون دەستكانیان ل پشوازیمدا ھناون
دوژمن دەزان ن بر گوی ئاسوودەیی تۆزی سنم دوژمن دەزان ن بر گوی ئاسوودەیی تۆزی سنم 

 زەوی ل بۆشایی ئسكم كوتووەت گوگاڵ  زەوی ل بۆشایی ئسكم كوتووەت گوگاڵ 
پیكر لوەی فری ڕۆیشتن و گیانبازی بوونپیكر لوەی فری ڕۆیشتن و گیانبازی بوون

 وەرزەكان دڕندەی سان وەرزەكان دڕندەی سان
 ل كلۆری ددانیان نیشتجمان دەكن ل كلۆری ددانیان نیشتجمان دەكن

 كوودەتاچیش یك ئوی دی دەكات ئسپی ملكچ  كوودەتاچیش یك ئوی دی دەكات ئسپی ملكچ 
 ئاوەدانی ڕەگم  ئاوەدانی ڕەگم 

 ڕەگ دەمگین ب لھبووم  ڕەگ دەمگین ب لھبووم 
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بووم بۆم دەڕوانھلبووم بۆم دەڕوانھل
لوی پڕیوم ب گۆلمی خۆم وەدەنم لوی پڕیوم ب گۆلمی خۆم وەدەنم 

پرچی پرتی مندایم ھشووی سبووری گرتووە پرچی پرتی مندایم ھشووی سبووری گرتووە 
دم كۆت و بندی كات و ناكات دەكموەدم كۆت و بندی كات و ناكات دەكموە

دامئاكارت ن كت لگۆڕاندامئاكارت ن كت لگۆڕان
گۆرانیم ئاونیك وەك بیانیانی بھار ڕوونگۆرانیم ئاونیك وەك بیانیانی بھار ڕوون

پغمبر دەموچاوی ل كاتی سرووش وەرگرتن تیدا دەگشتوەپغمبر دەموچاوی ل كاتی سرووش وەرگرتن تیدا دەگشتوە
نالی دەموچاوی ل كاتی بیركردنوە ل شارەزوور تیدا دەگشتوەنالی دەموچاوی ل كاتی بیركردنوە ل شارەزوور تیدا دەگشتوە

دایك دەموچاوی ل كاتی مندابوون تیدا دەگشتوەدایك دەموچاوی ل كاتی مندابوون تیدا دەگشتوە
زوان دەموچاوی ل كاتی نووسین تیدا دەگشتوەزوان دەموچاوی ل كاتی نووسین تیدا دەگشتوە

ئارەزووە گرمكانم زەوییان شاد كرد ئارەزووە گرمكانم زەوییان شاد كرد 
 ی ساوایاننی باخچردەوامیم پرچی منداب ی ساوایاننی باخچردەوامیم پرچی منداب

با مۆسیقای ل ناو ب خرۆش خستووە با مۆسیقای ل ناو ب خرۆش خستووە 
ئاسمان گۆرانیبژیتی ئاسمان گۆرانیبژیتی 

زەویش كۆڕاڵ زەویش كۆڕاڵ 
پووی دیدەنیت لكدەپووی دیدەنیت لكدە

 بۆ پشكفتنی سروەریت  بۆ پشكفتنی سروەریت 
منم برای گیانی و تریفی لرزیوی گۆماو منم برای گیانی و تریفی لرزیوی گۆماو 

گۆماو مند قۆی ھدا گۆماو مند قۆی ھدا 
ماسی ب ناو تارمایی دەموچاوی مانگدا گشتیان دەست پدەكات ماسی ب ناو تارمایی دەموچاوی مانگدا گشتیان دەست پدەكات 

كات چژ ل كوودەتا وەردەگرێ كات چژ ل كوودەتا وەردەگرێ 
نوا ئی خانداننوا ئی خاندان
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سبر و ھشووی درەختی منسبر و ھشووی درەختی من
دەتوانی پرچی بوت دەتوانی پرچی بوت 

 واو دەبناوی تشتم لوە گیترت كۆكناوەندی س ل واو دەبناوی تشتم لوە گیترت كۆكناوەندی س ل
خۆكی بزوی ل خانكانی مشكی چاالكم ڕاگوزاریخۆكی بزوی ل خانكانی مشكی چاالكم ڕاگوزاری

 ختیاری خدری زیندەیب  ختیاری خدری زیندەیب 
چاوەكانی بنووقنتچاوەكانی بنووقنت

خودا خۆی پیشاندەداتخودا خۆی پیشاندەدات
 بۆ سوی ھوای بۆنخۆش دەستكانی كراوەن  بۆ سوی ھوای بۆنخۆش دەستكانی كراوەن 

درەختی خۆمای و بگانشدرەختی خۆمای و بگانش
 ھست دەدەم ناكۆكی  ھست دەدەم ناكۆكی 

 شكاوەكانمراز بای گیانی سوارە ن شكاوەكانمراز بای گیانی سوارە ن
ھیدەكشم بۆڕی سییكانم فراوان دەكات ھیدەكشم بۆڕی سییكانم فراوان دەكات 

ل دەرگام دەل دەرگام دە
چرای ژووری گنجیم باوشكی بزاری دەداتچرای ژووری گنجیم باوشكی بزاری دەدات

نائارامی ڕەنگی ڕشتووم نائارامی ڕەنگی ڕشتووم 
 كۆتاییم ینسب كۆتاییم ینسب

بمبینن ب كۆنی خۆزگ سیس بوویمبمبینن ب كۆنی خۆزگ سیس بوویم
 ھمیش لك تدەپڕین  ھمیش لك تدەپڕین 

دون مرگ برەو الم ھاتدون مرگ برەو الم ھات
 تۆزێ ڕاما تۆزێ ڕاما

 بوری نكرد الدا بوری نكرد الدا
 ئاون ك ناواخنی چاوە نیگیاندموە ونكانی ئاون ك ناواخنی چاوە نیگیاندموە ونكانی

  ب مندای ل سر كلی باوكم كشام  ب مندای ل سر كلی باوكم كشام
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 بگموە ونكان بگموە ونكان
 ل میھرەجانی سۆز و بخششی ڕۆژھت پشكشی دەكم ل میھرەجانی سۆز و بخششی ڕۆژھت پشكشی دەكم

دانكی خانوش و بانیم حی مندانجینگوندی گ دانكی خانوش و بانیم حی مندانجینگوندی گ 
بووری دەداتناویدا س ل جۆگ بووری دەداتناویدا س ل جۆگ 

 ئو كنارانی پی ڕاوچییكان ڕزیان گرتووە  ئو كنارانی پی ڕاوچییكان ڕزیان گرتووە 
كناریش گیا دەیكات سیرانگای ستایشكناریش گیا دەیكات سیرانگای ستایش

 قومری دن ناوی باكانیان ئاوچۆڕ دەكن  قومری دن ناوی باكانیان ئاوچۆڕ دەكن 
 پاوانی ترسنۆكی حكایتكان پاوانی ترسنۆكی حكایتكان

 قامیشنكی كڕبوون  قامیشنكی كڕبوون 
 ئاماژەی كیژە الكانی پنگیاندم ئاماژەی كیژە الكانی پنگیاندم

 ل دانیشتنكی كورت دەریا ب چاوەشینكانی مۆڕەی كرد ل دانیشتنكی كورت دەریا ب چاوەشینكانی مۆڕەی كرد
یممندا یھاوار و خورپ ناوت ب ی لكو كدەریای ترسناك ئ یممندا یھاوار و خورپ ناوت ب ی لكو كدەریای ترسناك ئ 

 سوكانی دەستی باوكمن سوكانی دەستی باوكمن
 ئو دەستانی جاران جغارەیان دەپچایوە ئو دەستانی جاران جغارەیان دەپچایوە

 فانۆسیان پدەكرد فانۆسیان پدەكرد
 تاژی دەكردە دۆستی ب وەفای ئسپ  تاژی دەكردە دۆستی ب وەفای ئسپ 

رزییڕاوێ گیانی نقومی شانازی و دەروون ب سپیش لئ رزییڕاوێ گیانی نقومی شانازی و دەروون ب سپیش لئ 
نماییكارمیم ڕی مندانجینگوندی گ ك لگۆڕ نماییكارمیم ڕی مندانجینگوندی گ ك لگۆڕ 

 ل ڕۆژی جیھانی مندان ل ڕۆژی جیھانی مندان
 وان ب سرچاوەی وان ب سرچاوەی

رامبۆن و ب رامبۆن و ب 
 ھوما  ھوما 
 نوا  نوا 
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ئاگردزئاگردز
بردەبازبردەباز

خوەتخان دەداتوەخوەتخان دەداتوە
باوكم ل ناوی ترپی دی داب و نریتی باوكم ل ناوی ترپی دی داب و نریتی 

لگڵ كاتژمری ئشق یكخستووە لگڵ كاتژمری ئشق یكخستووە 
ب چی بچم سردان و ھواپرسینیب چی بچم سردان و ھواپرسینی

ئسپی دودوڵ ئسپی دودوڵ 
نینۆككانم دەبمنینۆككانم دەبم

 ل باخچی ماڵ دەیكم دراوسی درەخت بردارەكان ل باخچی ماڵ دەیكم دراوسی درەخت بردارەكان
كلی ھناس دەداتكلی ھناس دەدات

 ون دەبینخ  ون دەبینخ 
دت برپنجرەی داریندت برپنجرەی دارین

 تماشای ھنگ دەكات ب سر ممكی دایكانوە تماشای ھنگ دەكات ب سر ممكی دایكانوە
 بیریش ل دامزراندنی جیھان دەكاتوە بیریش ل دامزراندنی جیھان دەكاتوە

ل كفی ئاوزینگدانم ماسی ئاھنگ دەگنل كفی ئاوزینگدانم ماسی ئاھنگ دەگن
دن كنارەكان جلیان دەشۆندن كنارەكان جلیان دەشۆن

دارشقی ئیفلیجیم ل ڕۆژی شھیدانی دەربندی گۆم دانا دارشقی ئیفلیجیم ل ڕۆژی شھیدانی دەربندی گۆم دانا 
بستكی سای مردوو پشكفتبستكی سای مردوو پشكفت

دم دانیشتدم دانیشت
بوانم نائومدی چیم پ دەكرێ بوانم نائومدی چیم پ دەكرێ 

مگر ل سرەگژەی مانگمگر ل سرەگژەی مانگ
 ل باندەی شووم  ل باندەی شووم 

یان بزار بوونی ئسترەیان بزار بوونی ئسترە
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ل نائاسوودەیی مندانی باخچی ساوایان ل نائاسوودەیی مندانی باخچی ساوایان 
گووی درەختی گوناھـ ڕژا گووی درەختی گوناھـ ڕژا 

چاوم ل ناو گودانی سرقادرمكان خوكی خۆشی كردچاوم ل ناو گودانی سرقادرمكان خوكی خۆشی كرد
خونم ب خۆشی نگڕا خونم ب خۆشی نگڕا 
ب خۆشی بگڕێ خون ب خۆشی بگڕێ خون 

ئی و ب دوای برادەرایتی نوان ئی و ب دوای برادەرایتی نوان 
الفاوی بئامان و سمفۆنیای ڕۆمانسی الفاوی بئامان و سمفۆنیای ڕۆمانسی 
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          ٢٢
 ختوە السوورە سئاواز دانان بۆ گۆرانی س ختوە السوورە سئاواز دانان بۆ گۆرانی س

گوتنیشی گوتنیشی 
 ش مردن ڕوخساران بژار بكچاوی فراوانی پ ب ش مردن ڕوخساران بژار بكچاوی فراوانی پ ب

دەسژی ھورم دەسژی ھورم 
بژنی درەخت ل ئاونی دنرمی زەوی گرم دەكموە بژنی درەخت ل ئاونی دنرمی زەوی گرم دەكموە 

درەختیش دی ئشاوە و خمژەدرەختیش دی ئشاوە و خمژە
ئاون نھنییكانی دركاندووە ئاون نھنییكانی دركاندووە 

ددانكانی بای ناكس دەمھاڕێ ددانكانی بای ناكس دەمھاڕێ 
تیژی چاوی پینگیش مردووە تیژی چاوی پینگیش مردووە 

 یمانپ م زەوی بست دەكھ یمانپ م زەوی بست دەكھ
خۆی ل پیكانمان دەدزتوە خۆی ل پیكانمان دەدزتوە 
 رەش ڕوومان ناداتخۆری ئ رەش ڕوومان ناداتخۆری ئ

دەگڕینوە گۆڕەپانی پ بریای یاری باسك و دووگۆیدەگڕینوە گۆڕەپانی پ بریای یاری باسك و دووگۆی
ك ب زۆر و ب كم نایبینینوە ك ب زۆر و ب كم نایبینینوە 

خۆی نواوەی ناو پیای پشبینی خۆی نواوەی ناو پیای پشبینی 
چرا ب ناوچوانی كۆنی چرا ب ناوچوانی كۆنی 

گوندی گنجینی مندایم ھواسراوە گوندی گنجینی مندایم ھواسراوە 
شاخ شوانان و كانییان دەسرازەی ڕیش دار و ب گوینگی پشت النكن شاخ شوانان و كانییان دەسرازەی ڕیش دار و ب گوینگی پشت النكن 

گكند و مچكۆش كۆتی داچۆڕاوی ناو خون و ئسك و گیان گكند و مچكۆش كۆتی داچۆڕاوی ناو خون و ئسك و گیان 
ك دە ب كۆچكردنی باندە خرخوازەكانم نزانیوە ك دە ب كۆچكردنی باندە خرخوازەكانم نزانیوە 

بۆ نابینن ڕەنگكم ل پلكزین زیاد كردووە بۆ نابینن ڕەنگكم ل پلكزین زیاد كردووە 
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مندایم ل ڕاوە ماسی و كۆالرە ھدان و ھلك شكان دامادرا مندایم ل ڕاوە ماسی و كۆالرە ھدان و ھلك شكان دامادرا 
مردنیش دوور ب دوور چاودری دەكات مردنیش دوور ب دوور چاودری دەكات 

گشتی ناو بیر و ھۆشم دەگات مای یار و خاخاۆكانگشتی ناو بیر و ھۆشم دەگات مای یار و خاخاۆكان
 مۆسیقای كراو بشق پیدەستی مسپی بدەنگت ئ رمن  مۆسیقای كراو بشق پیدەستی مسپی بدەنگت ئ رمن 

بوونی نادیارمی ھمن كردووە بوونی نادیارمی ھمن كردووە 
سروشت دیمنی دكشی خت كردم سروشت دیمنی دكشی خت كردم 

 كی شكۆداری سنوور ئاویینشت بخ كی شكۆداری سنوور ئاویینشت بخ
گزنگ سیمای شوی دۆزەخی ڕەنگ نكرد گزنگ سیمای شوی دۆزەخی ڕەنگ نكرد 

ئتۆم پژمی ئتۆم پژمی 
منی داھشت منی داھشت 

ماوەم نادەن ل ناو لككانی درەختی چارەنووس ماوەم نادەن ل ناو لككانی درەختی چارەنووس 
چایك خۆشكم چایك خۆشكم 

چیا گردی فێ نداچیا گردی فێ ندا
ببت پنا و مئوای مشق ببت پنا و مئوای مشق 

ئم گیان میدانخوازییی تدا بكم ب پینگی مشقكردوو ئم گیان میدانخوازییی تدا بكم ب پینگی مشقكردوو 
یادگاری كزە یادگاری كزە 

درەوشانوەش خامۆش درەوشانوەش خامۆش 
 یردەلوول گرمۆگ یردەلوول گرمۆگ

سبتش بتاڵ سبتش بتاڵ 
تارماییم بزرەتارماییم بزرە

 ناو تارماییم شم بڕ ناو تارماییم شم بڕ
بۆ گیشتن ب مای بیرەوەرییكان بۆ گیشتن ب مای بیرەوەرییكان 

باندەم باكم گرژی زستانی ل سای دەنوێ باندەم باكم گرژی زستانی ل سای دەنوێ 
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 ینری والی دی دەفت ینری والی دی دەفت
مندان ونی ل ناو ھدەبژرن مندان ونی ل ناو ھدەبژرن 

تشق شكا تشق شكا 
كش و ھوا گرم و خۆش بووە كش و ھوا گرم و خۆش بووە 

پرداخ عاردێ نامخواتوە پرداخ عاردێ نامخواتوە 
ئگر ھاتی الم دڕاوك لوولت ندا ئگر ھاتی الم دڕاوك لوولت ندا 

ب سرووش ڕاھاتووم ب سرووش ڕاھاتووم 
ڕووناكی گیانی خودا ل دەمارەكانم ورش دەدا ڕووناكی گیانی خودا ل دەمارەكانم ورش دەدا 

نمامی دووپلكی مندایم نمامی دووپلكی مندایم 
ل سینگی دایكم و خۆی نیانی ل سینگی دایكم و خۆی نیانی 

گوندی گنجینی مندایم موتورب كردووە گوندی گنجینی مندایم موتورب كردووە 
ل لواری باخچ ھوەستیكی پیامئامز دەكم ل لواری باخچ ھوەستیكی پیامئامز دەكم 

كانموو وشیامی ھپ ككانموو وشیامی ھپ ك
پشم نیی بۆ ڕۆیشتن پشم نیی بۆ ڕۆیشتن 

 بناوی ھ خی چوونر شار بایگئ بناوی ھ خی چوونر شار بایگئ
شكۆ و بیار گو چاوڕەشكانی خۆشبختی مندایمن شكۆ و بیار گو چاوڕەشكانی خۆشبختی مندایمن 

پلككانی ل سادەیی لوولم دەدەن پلككانی ل سادەیی لوولم دەدەن 
ل ناو قردلی پرچی نوا دەردم ل ناو قردلی پرچی نوا دەردم 

ل قی حیكمت تماشای مانگ و كانی دەكم ل قی حیكمت تماشای مانگ و كانی دەكم 
ل كوێ دەبریسكنوەل كوێ دەبریسكنوە

 ئوجا دەستكانیان دەخم ناو مرجكانی وەفا  ئوجا دەستكانیان دەخم ناو مرجكانی وەفا 
كۆمك ھلك كۆتر كۆمك ھلك كۆتر 

ل ناو كوی پاوانان دادەنم ل ناو كوی پاوانان دادەنم 
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ڕادەمنم ڕادەمنم 
دەگم ب نھنیبین دەگم ب نھنیبین 

 ختییوارم دووبی ھڕ ختییوارم دووبی ھڕ
پیرژی گۆپاڵ گرتووی ناو پیتكانی جوانیم دواند پیرژی گۆپاڵ گرتووی ناو پیتكانی جوانیم دواند 

ب بینینی فریشتیكی مست بیناییم لرزی ب بینینی فریشتیكی مست بیناییم لرزی 
تاھكشم تاھكشم 

ھزی خۆشگوزەرانیم ئانیشكی بھزی دادەدات ھزی خۆشگوزەرانیم ئانیشكی بھزی دادەدات 
ھاكا ل پیاسیك كوتم ھاكا ل پیاسیك كوتم 

ئی ژیاو ب بۆنی سبتی میوە و شای ئاوریشمینی پری خون ئی ژیاو ب بۆنی سبتی میوە و شای ئاوریشمینی پری خون 
قپلكی چاوی سراسیمت ھبدەوە قپلكی چاوی سراسیمت ھبدەوە 

ھبوونوەی ئسترەی ساگردی ھبوونوەی ئسترەی ساگردی 
ب ئاسمانی بیانیانم دەكشیتوە ب ئاسمانی بیانیانم دەكشیتوە 

ئو كاتانی ھنگی شیعر ساباتم ل سر دەبستت ئو كاتانی ھنگی شیعر ساباتم ل سر دەبستت 
 سكم دەڕنریشی ئبس سكم دەڕنریشی ئبس

كراسی ئاودامان ڕەشت دەگرم كراسی ئاودامان ڕەشت دەگرم 
ما كۆست كوتوویكی خۆییم ما كۆست كوتوویكی خۆییم 

ئمال موگناتیسی مرگی ڕاخستووە ئمال موگناتیسی مرگی ڕاخستووە 
 والشمدا ئاوابوونب والشمدا ئاوابوونب
مرگ كشم كات مرگ كشم كات 

یان ئاوابم یان ئاوابم 
كراسی ئاودامان ڕەشت دەگرم كراسی ئاودامان ڕەشت دەگرم 

 ن و حاجیلوسی سری گوروەردەكوزایی و پی خانمی سئ ن و حاجیلوسی سری گوروەردەكوزایی و پی خانمی سئ
ك خووس پووت س دەكات ك خووس پووت س دەكات 
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 یرەو كھاوارت ب یرەو كھاوارت ب
 ھاوارت دایی لب ك ھاوارت دایی لب ك

كاتی مردن دەتوانم ببم ب تۆی سرچاوە كاتی مردن دەتوانم ببم ب تۆی سرچاوە 
ل سر زەمینی شڕانی و دسۆزیی گری با كرایوە ل سر زەمینی شڕانی و دسۆزیی گری با كرایوە 

 یمتای مندا بووری باران لس یمتای مندا بووری باران لس
تاشم سارد نابتوە تاشم سارد نابتوە 

 وەیورەی من لنائاسایی گ وەیورەی من لنائاسایی گ
گرفتی گۆڕ دەستنیشانكردن ل قیلمقاس دامگرت گرفتی گۆڕ دەستنیشانكردن ل قیلمقاس دامگرت 

 چیی ی نائاسایی تۆ لئ چیی ی نائاسایی تۆ لئ
داڕووخانی دار و پردووی ئو ھالنیی داڕووخانی دار و پردووی ئو ھالنیی 

بچووە قومری تیدا ئامۆژگاری ل دایك و باوكیان وەردەگرن بچووە قومری تیدا ئامۆژگاری ل دایك و باوكیان وەردەگرن 
 یان خامۆشبوونی خورپ یان خامۆشبوونی خورپ

ل دەمنكردنوەی خونچكانی باخچی گوندی گنجینی مندایم ل دەمنكردنوەی خونچكانی باخچی گوندی گنجینی مندایم 
پتانوە دەنازم ئی تاسكان پتانوە دەنازم ئی تاسكان 

لم جنگدا سركوتم لم جنگدا سركوتم 
دەتوانم سو دەتوانم سو 

ل خون و سروشت و بھرە و گرمایی ژیان بكم ل خون و سروشت و بھرە و گرمایی ژیان بكم 
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  ٣٣
دەی دوورگی تاریكستانی دەی دوورگی تاریكستانی 

نقومبوونی كككان ل بینینت دەنگن نقومبوونی كككان ل بینینت دەنگن 
دەنگی مانوە و گمی مردن و جنگی بئامان دەنگی مانوە و گمی مردن و جنگی بئامان 

تریفی ئمكدار بارە ب دەمی كانی تریفی ئمكدار بارە ب دەمی كانی 
گومان و ترس دەخاتوە گومان و ترس دەخاتوە 

جی گۆڕك ل بینینم خۆش دەكم جی گۆڕك ل بینینم خۆش دەكم 
بیستنمی ل ناو دەكم ھوایكی ل بھشتوە پاراوكراوبیستنمی ل ناو دەكم ھوایكی ل بھشتوە پاراوكراو

 ئندشی شھیدی ب سروودی ستایش  ئندشی شھیدی ب سروودی ستایش 
لوە دەب ب گۆپی ئو ژوورانی لوە دەب ب گۆپی ئو ژوورانی 

داستانیان ل ناو دەبیت ئاواز داستانیان ل ناو دەبیت ئاواز 
منم گونجانی ڕۆشنایی كۆمك شاخ منم گونجانی ڕۆشنایی كۆمك شاخ 
تۆی ھاندەری ڕەشایی خوی كوان تۆی ھاندەری ڕەشایی خوی كوان 

ژنكی ل خۆگڕاوەم بینی بوای ب خاكی گرم كردبوو ژنكی ل خۆگڕاوەم بینی بوای ب خاكی گرم كردبوو 
 ناو دان كانی خۆی لڕەگ ناو دان كانی خۆی لڕەگ

نیگا تڕ نیگا تڕ 
ھنگاو گران ھنگاو گران 

 ردوون لگ ردوون لگ
دەموچاوی لیمۆی گوشراو دەموچاوی لیمۆی گوشراو 

كراسی ڕێ بژنی سراپا وچانی كراسی ڕێ بژنی سراپا وچانی 
كرد ب الپڕەیكی پ ونی حپساو ك ھیچ نان كرد ب الپڕەیكی پ ونی حپساو ك ھیچ نان 

ل پژدنی تا عاردل پژدنی تا عارد
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 كفن ڕەنگ كفن ڕەنگ
ئوی دی ڕەشكی تاریك ئوی دی ڕەشكی تاریك 

نمزانی ل ناو خونی خانمیتی نمزانی ل ناو خونی خانمیتی 
دەگا ب پاگژی بوون و نبوون یان نا دەگا ب پاگژی بوون و نبوون یان نا 

چپی نڕژای گوم چپی نڕژای گوم 
بی باران منداڵ بووب ل بیرەوەری لك بچینبی باران منداڵ بووب ل بیرەوەری لك بچین

 ناسراوی ئو برزایییی  ناسراوی ئو برزایییی 
مندا گوفرۆشكان مۆسیقاژەنی تیپ گورەكانن مندا گوفرۆشكان مۆسیقاژەنی تیپ گورەكانن 

بۆنی گیای سرماستت لدەی بۆنی گیای سرماستت لدەی 
دەشتبینم دان ئارەقی ھنیی كروشكی ڕاوچی شكنی دەشتبینم دان ئارەقی ھنیی كروشكی ڕاوچی شكنی 
ل تابووتك ختی نیشتیمانی وەرگرتووە برزت دەكموە ل تابووتك ختی نیشتیمانی وەرگرتووە برزت دەكموە 

گۆڕستان ماك ئازیزەكانی گۆڕستان ماك ئازیزەكانی 
بانگ دەكات ناو خۆی ب مدالیا ناسراویان دەكات بانگ دەكات ناو خۆی ب مدالیا ناسراویان دەكات 

فری زمانی ھموومان دەبن فری زمانی ھموومان دەبن 
لل

كتب وكتب و
چرا وچرا و

سرووش وسرووش و
شۆڕش وشۆڕش و

ئسپ دەدون ئسپ دەدون 
دارشخسكانی لیان دەبدرێ بۆدارشخسكانی لیان دەبدرێ بۆ

النك والنك و
بلور وبلور و
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گۆپاڵ وگۆپاڵ و
پرژین پرژین 

چۆن و ب چ تامزرۆیییك چۆن و ب چ تامزرۆیییك 
دەمخیت سر دووبای ب ھزی فین دەمخیت سر دووبای ب ھزی فین 

ئای فین برەو كوم دەبا ئای فین برەو كوم دەبا 
تكی تیزاب ناھ ئومدم تكی تیزاب ناھ ئومدم 

فێ بدەم سرپشتی ئسپی مست و سرسام فێ بدەم سرپشتی ئسپی مست و سرسام 
پوولمن و پپوولمن و پ

ڕووناكی و سرووش ب ھی خۆمان دەزانین ڕووناكی و سرووش ب ھی خۆمان دەزانین 
گلیی ل داھنری بوون دەكین بۆ وا زوو دەورووژین گلیی ل داھنری بوون دەكین بۆ وا زوو دەورووژین 
ب چاوی ھز و فریاكوتنوە ل سرچاوەكان نزیك ببوە ب چاوی ھز و فریاكوتنوە ل سرچاوەكان نزیك ببوە 

ل پلقاژەی گیان دەست بۆ سۆراخت دەكوتم ل پلقاژەی گیان دەست بۆ سۆراخت دەكوتم 
متفڕكت ل ڕەگی دم دەئانم متفڕكت ل ڕەگی دم دەئانم 

ئاوی زمزمی ناو گۆلمت دەخۆموە ئاوی زمزمی ناو گۆلمت دەخۆموە 
گوای ھوری ئرە و ئوێ دەستی پیمانیان كشایوە گوای ھوری ئرە و ئوێ دەستی پیمانیان كشایوە 

دەمی زەویش دەمی زەویش 
ئای دەمی كراوەی زەوی ئای دەمی كراوەی زەوی 

كی كراوەیدەمی دیكتاتۆر گۆڕكی كراوەیدەمی دیكتاتۆر گۆڕ
دەی مردووی ھمیشییم دەی مردووی ھمیشییم 

باگۆڕكی وەرزەكانیش لگڵ خك و خودا دەپرسن باگۆڕكی وەرزەكانیش لگڵ خك و خودا دەپرسن 
بۆ نتتوانی پیكانت تكڵ ب ھتن بكی بۆ نتتوانی پیكانت تكڵ ب ھتن بكی 

ددانی ئادەم ددانی ئادەم 
 شازادەی مۆزەخان شازادەی مۆزەخان
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كۆچی حاجییان كۆچی حاجییان 
مانگی خل مانگی خل 
 ونی گخ ونی گخ

زوانی ڕووخۆش زوانی ڕووخۆش 
كروشكی خرپن كروشكی خرپن 

 پرچی نوا پرچی نوا
كوی مند كوی مند 

شونمی گرم شونمی گرم 
تمی تڕ تمی تڕ 

بالیفی نخۆش بالیفی نخۆش 
مژووی كل مژووی كل 

جۆالنی منداڵ جۆالنی منداڵ 
ھر ھموویان پم دەن ھر ھموویان پم دەن 

ل دكشی نرگزەجاڕ گری ناوكت كرایوە ل دكشی نرگزەجاڕ گری ناوكت كرایوە 
ل سیرانگایكی قرەباغ ب خاخاۆكش ل سیرانگایكی قرەباغ ب خاخاۆكش 

ئاھنگی ژنھنان دەگی ئاھنگی ژنھنان دەگی 
 وەتندی خبی مدە وەتندی خبی مدە

دیمنی پ ل مۆسیقای نرم كمنكشی كردووم دیمنی پ ل مۆسیقای نرم كمنكشی كردووم 
تشق و پشوودان و ڕۆژنامی دیوار تشق و پشوودان و ڕۆژنامی دیوار 
یارمتیدەرمن بۆ ئوەی ل ناو چاوی یارمتیدەرمن بۆ ئوەی ل ناو چاوی 

حیكمت و پند ب تنیا جگام ببتوە حیكمت و پند ب تنیا جگام ببتوە 
 م دنیایئ م دنیایئ

س بشی ئاوەس بشی ئاوە
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بشكی زەوی بشكی زەوی 
منیش س بشم گوندی گنجینی مندای منیش س بشم گوندی گنجینی مندای 

بشكی دیك حكایتی پاوانكانی دەم ئاگردانی داپیرە بشكی دیك حكایتی پاوانكانی دەم ئاگردانی داپیرە 
نوا ئستا كاتژمرەكی نووستووە نوا ئستا كاتژمرەكی نووستووە 
ماوەیك پیاسمان بتاڵ كردووە ماوەیك پیاسمان بتاڵ كردووە 

ناچین بینینی پاوانبازی ماسی ناو حوزی شووشش ناچین بینینی پاوانبازی ماسی ناو حوزی شووشش 
خیای نایاب ك ل مرگ دەمانشارتوە خیای نایاب ك ل مرگ دەمانشارتوە 

پنجی پ شیلی گیان ئازادەكان پشنگژی دەكاتپنجی پ شیلی گیان ئازادەكان پشنگژی دەكات
 وی تۆف و بۆرانالی من ش وی تۆف و بۆرانالی من ش

ئسترە خۆ لك نادەن ئسترە خۆ لك نادەن 
مانگی درەوشاوە چووەت كشی تایبتی خۆی مانگی درەوشاوە چووەت كشی تایبتی خۆی 

 م دەگاتو ئاگردانرمایی ئس گب م دەگاتو ئاگردانرمایی ئس گب
ب ئومدی بڕوو تقاندن ب ئومدی بڕوو تقاندن 

ب دیاریوە ماموە ب دیاریوە ماموە 
ل گشت دواكوتم ل گشت دواكوتم 

ئو برادەرەی ھستی خرۆشاومان تكوی ئو برادەرەی ھستی خرۆشاومان تكوی 
جۆگی پچ پچی باخچ بوو جۆگی پچ پچی باخچ بوو 
 وەیان نایخستن ی ببك وەیان نایخستن ی ببك

خون و گۆشتی گوندی گنجینی مندایم خون و گۆشتی گوندی گنجینی مندایم 
ل تنك خۆك بینیم ل تنك خۆك بینیم 

ترم ب پشتی ژنكوە ترم ب پشتی ژنكوە 
تای پرچمی ڕندراوی تای پرچمی ڕندراوی 
چاڵ و لۆچی ڕوخساری چاڵ و لۆچی ڕوخساری 
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كردبووە سرەمۆمی سایادی چاپكردنی ڕەشنووسكان كردبووە سرەمۆمی سایادی چاپكردنی ڕەشنووسكان 
ب ئاوەدانیدا سووڕاین ب ئاوەدانیدا سووڕاین 

دەرگا دەرگا 
دەرگا دەرگا 

بدەرەتان بدەرەتان 
ڕگای ب پیت ترس دەژمرێ ڕگای ب پیت ترس دەژمرێ 

 ما ما
 نیی مھی ئ نیی مھی ئ

ئرێ مای ئرێ مای 
دەموچاوی پ ترسی دایك دەموچاوی پ ترسی دایك 

نایناسین نا نایناسین نا 
گڕاین گڕاین 

 رزەكان خۆیان بوە بی كوارەیو ئل رزەكان خۆیان بوە بی كوارەیو ئل
شۆڕشگ وشۆڕشگ و

مامز و  مامز و  
قورینگ و قورینگ و 

شمشاژەن ئارایش كردبوو شمشاژەن ئارایش كردبوو 
كراسی خاكمان كردەوە كراسی خاكمان كردەوە 
قۆپچكانی ئسك بوون قۆپچكانی ئسك بوون 

دەنگك ل ھستی جربزەیی شیری دایكموە دەنگك ل ھستی جربزەیی شیری دایكموە 
 و گۆڕە گۆڕی باوكتئ و گۆڕە گۆڕی باوكتئ

ئسكك چاوی تامزرۆیی ڕژای سیمای ڕوونم ئسكك چاوی تامزرۆیی ڕژای سیمای ڕوونم 
ب كامی دڵ پیامی گیاند ب كامی دڵ پیامی گیاند 
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گوندی گنجینی مندایت گوندی گنجینی مندایت 
ل فرموودەی بكوژی چتان ل فرموودەی بكوژی چتان 

ھدی ھدی دەبت كاروانكی درژ ھدی ھدی دەبت كاروانكی درژ 
بای پ ل ناو شمشری گیانبازكی چاو ل و ڕوون بای پ ل ناو شمشری گیانبازكی چاو ل و ڕوون 

دوود لوەی چاوی كگ پ ئاو بكاتدوود لوەی چاوی كگ پ ئاو بكات
 یان بپرس یان بپرس

ئرێ كاتم ھ نكردووە ئرێ كاتم ھ نكردووە 
كیژەكانی ب تریقانوە و پرچی درژیان ئاون پاك دەكنوە كیژەكانی ب تریقانوە و پرچی درژیان ئاون پاك دەكنوە 

خاوەنی سۆز و بیرەوەری ساكارن خاوەنی سۆز و بیرەوەری ساكارن 
 نافقۆڵ و باسكی ناسكیان ت نافقۆڵ و باسكی ناسكیان ت

جلی پاوانكانی لسر ھخراوە جلی پاوانكانی لسر ھخراوە 
 كشبپ ونڵ خۆر بكگوەی لبۆ ئ كشبپ ونڵ خۆر بكگوەی لبۆ ئ

شوە گۆڕ بووە شوە گۆڕ بووە 
ل ھموو دنیاش جوانترە ل ھموو دنیاش جوانترە 
شوەكارەكانی تۆپی زەوی شوەكارەكانی تۆپی زەوی 

ل پنج گچكی پشنگایان كردووەتوە ل پنج گچكی پشنگایان كردووەتوە 
من ل ناوی وتووژكم لگڵ ژیان ماوە بیكم من ل ناوی وتووژكم لگڵ ژیان ماوە بیكم 

با یكتری نترسنین با یكتری نترسنین 
خاخاۆك و گوسترە بكین نۆبتداری دسۆزی خاخاۆك و گوسترە بكین نۆبتداری دسۆزی 

مۆمی سر پیكری شھیدەكان مۆمی سر پیكری شھیدەكان 
ئوارانیش پش خۆرئاوا ب تاسوە بگڕینوە ما ڕووناككانمان ئوارانیش پش خۆرئاوا ب تاسوە بگڕینوە ما ڕووناككانمان 

كات ب ناو خۆی دەچتوە كات ب ناو خۆی دەچتوە 
گوشم لی باندەیكی ئاسمان گچوی گوشم لی باندەیكی ئاسمان گچوی 
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 ناو دەئاخو قاچت ل ناو دەئاخو قاچت ل
دەنگیشت برگریی بۆ ئوانی قفس زەوتی كردوون دەنگیشت برگریی بۆ ئوانی قفس زەوتی كردوون 

ڕۆژانك كس دەنگك ڕۆژانك كس دەنگك 
 نناستھ كی دیكسدەرگای ك ل نناستھ كی دیكسدەرگای ك ل

تیشك ننیشتووەت لشی ڕبوارە خواووەكان تیشك ننیشتووەت لشی ڕبوارە خواووەكان 
كۆتر نھاتووەت حوش دەنك دان ھگرتوە كۆتر نھاتووەت حوش دەنك دان ھگرتوە 

گورگ پرتن گورگ پرتن 
 وەیانی كارمامز ئاگری گردبوونوك وەیانی كارمامز ئاگری گردبوونوك

وەرزی خون جمان گۆپكی فرۆشت دی قزوان وەرزی خون جمان گۆپكی فرۆشت دی قزوان 
ژنان سوخمی دەراوەكانیان كردەوە ژنان سوخمی دەراوەكانیان كردەوە 

شوان دەست و پنجی مانگی ل ناو دەنوێ شوان دەست و پنجی مانگی ل ناو دەنوێ 
ڕەنگ ئستا پشتت ب ژووری بتام دابت ڕەنگ ئستا پشتت ب ژووری بتام دابت 

فرمسك خۆی بردەمت بكات ب قوڕ فرمسك خۆی بردەمت بكات ب قوڕ 
منداك پیكری نالی ل دروست بكات منداك پیكری نالی ل دروست بكات 

كاتژمركی بخات دەستییوە كاتژمركی بخات دەستییوە 
ل سر ئم كات و چركی ڕایبگرێ ل سر ئم كات و چركی ڕایبگرێ 

ل چاوت بووم خاكی جوودار ل چاوت بووم خاكی جوودار 
ب پشتی بای ھستیارەوە ب پشتی بای ھستیارەوە 

بیری ئوە ھراسانت بكات من الیكی جرگت ببم بیری ئوە ھراسانت بكات من الیكی جرگت ببم 
ئی بزونری ھات و چوون و سوی وەفا ئی بزونری ھات و چوون و سوی وەفا 

ل ناو تمی تۆدا سپیاتیم ل ناو تمی تۆدا سپیاتیم 
 نسپم دەحیلئ نسپم دەحیلئ
 وەیدوای تاژی ب وەیدوای تاژی ب
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كروشك ئازادە كروشك ئازادە 
 ناو چاوەڕوانی ك ومتۆ دەك ل جگ ناو چاوەڕوانی ك ومتۆ دەك ل جگ

شوی گڕانوە چ شدارە و رگا درژ دەكاتوە شوی گڕانوە چ شدارە و رگا درژ دەكاتوە 
ماوەم نادا ب شقامی وردە شووشڕژیش ماوەم نادا ب شقامی وردە شووشڕژیش 

بچموە ناو پۆل پڕەسلك و ڕوومتی ڕووناكی خانوادەم بچموە ناو پۆل پڕەسلك و ڕوومتی ڕووناكی خانوادەم 
ئشی كوشندەی تپڕبوونی ساكان ئشی كوشندەی تپڕبوونی ساكان 

دەچن چای بیرچوونوە دەچن چای بیرچوونوە 
ل شاری جۆشخواردووی سرزەمین ل شاری جۆشخواردووی سرزەمین 

خانوویكی ساكارت ل درەختی بردار بۆ دروست دەكم خانوویكی ساكارت ل درەختی بردار بۆ دروست دەكم 
 یدا پیر بت یدا پیر بت

 خاوەن ك شی بكباخ خاوەن ك شی بكباخ
ئی خاوەن باخ ئی خاوەن باخ 

 ر دەستس وزە و میوەیان لر چوار وەرز سھ ر دەستس وزە و میوەیان لر چوار وەرز سھ
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  ٤٤
خت ل بھشتی ھست وەربگری خت ل بھشتی ھست وەربگری 

یان بگڕیتوە گڕەكی ھمیش بھرەمند یان بگڕیتوە گڕەكی ھمیش بھرەمند 
بب

سرووش وسرووش و
مۆسیقا ومۆسیقا و
باران وباران و
چرا وچرا و
زوان زوان 

لرە بۆی لرە بۆی 
بودا بیت بودا بیت 

 ژنت دەڕنوە بك ژنت دەڕنوە بك
ك سۆبت بۆ گ دەدا ك سۆبت بۆ گ دەدا 

خانووە نزم و ئیفلیجكان خانووە نزم و ئیفلیجكان 
ل ژر قامچی باگڕ ل ژر قامچی باگڕ 

داد و بدادییان بردە الی بازە زەمینییكان داد و بدادییان بردە الی بازە زەمینییكان 
گلییم نماوە ئی تاقان گوناھنكردوو گلییم نماوە ئی تاقان گوناھنكردوو 

ڕۆژانی جژن و دەرگا كردنوە بوون ب دوژمنڕۆژانی جژن و دەرگا كردنوە بوون ب دوژمن
بئنوامای بئنوامای 

كام كۆن خو چاوی كواندووە كام كۆن خو چاوی كواندووە 
 دەرەوە نیی واو بجوانیی مانگی ت دەرەوە نیی واو بجوانیی مانگی ت

 ندەرگا داخراوەكاندا بخش ك بیشخارتت ندەرگا داخراوەكاندا بخش ك بیشخارتت
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دانیشتووانی دن ناوكراسی بینینت دانیشتووانی دن ناوكراسی بینینت 
ل لكدانوەی تنك ھمكی وەنوشیی ل لكدانوەی تنك ھمكی وەنوشیی 

بردی خۆشنوودی ناوەشندرێ بردی خۆشنوودی ناوەشندرێ 
ل بۆنی منارەی چۆلی  ل بۆنی منارەی چۆلی  

پراسووی زەوی چند گڕەكك دابش دەكات پراسووی زەوی چند گڕەكك دابش دەكات 
گنمشامی ل لۆچی گیانی گرمت گنمشامی ل لۆچی گیانی گرمت 

گوكانی پ شیرەگوكانی پ شیرە
 خشوچان دەب خشوچان دەب

 دەرەوەیب كنی برینت سادەمی وا دەرەوەیب كنی برینت سادەمی وا
جیان دی جیان دی 

 نیایییونی دگای ماچت خج نیایییونی دگای ماچت خج
ئای چرای نوتیم بۆ ڕاگرتووی ئای چرای نوتیم بۆ ڕاگرتووی 

ل الڕیاندا وەستام ل الڕیاندا وەستام 
دامانگرتی لبر ھتاوی پارزاوی گیانمان دانای دامانگرتی لبر ھتاوی پارزاوی گیانمان دانای 

 وشەكانی ناو حپ شان نگھ وشەكانی ناو حپ شان نگھ
كمانی پ ئاواز و دووگردی نوژیان پچایوە كمانی پ ئاواز و دووگردی نوژیان پچایوە 

 مۆزەخان بردیان مۆزەخان بردیان
دروودی شادیت تكڵ دروودی شادیت تكڵ 

ئشقكی ب ئاكام و چركی شوارە گرتن كرد ئشقكی ب ئاكام و چركی شوارە گرتن كرد 
ھكۆك ل ترمی بفر پووی سرسامی پشكفت ھكۆك ل ترمی بفر پووی سرسامی پشكفت 
كانی ج چۆڕاوگی پنجی سوارە نشكاوەكانن كانی ج چۆڕاوگی پنجی سوارە نشكاوەكانن 

جۆگكانی دەستی برادەرایتییان جۆگكانی دەستی برادەرایتییان 
بۆ چنارە وشیارەكان درژ كرد بۆ چنارە وشیارەكان درژ كرد 
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ب یكترناسین خۆشحاڵ بوون ب یكترناسین خۆشحاڵ بوون 
ڕبواركی ماندووم ل دەب و نابی خۆم ئاوا دەبم ڕبواركی ماندووم ل دەب و نابی خۆم ئاوا دەبم 

ھور بنی ممكی دانا ھور بنی ممكی دانا 
چی ب لوی بباری من چی ب لوی بباری من 

لوەو پشیش گیشتبووم دنیایی لوەو پشیش گیشتبووم دنیایی 
نوا بۆ ھمیشیی دەمكات دۆستی بھوودەیی نوا بۆ ھمیشیی دەمكات دۆستی بھوودەیی 

سبینی سبینی ٣١٣١ی ی ٣٣ی ی ١٩٨٣١٩٨٣ ل درەختی شانازیم خوارد  ل درەختی شانازیم خوارد 
 ت وەرگرمیم وەسیی مندانجینگوندی گ ت وەرگرمیم وەسیی مندانجینگوندی گ
ب دەستپاكی دایك خواردنم بۆ ئامادە دەكاتب دەستپاكی دایك خواردنم بۆ ئامادە دەكات

 بژنی ئم پرژینی پیتی  بژنی ئم پرژینی پیتی 
 تنیكان دەگوانچوارڕیان م تنیكان دەگوانچوارڕیان م
خوانداری قسنستق و خودان خوانداری قسنستق و خودان 

ل ھوری خوتووی ئاسمانی چیمنك جوانتر ل ھوری خوتووی ئاسمانی چیمنك جوانتر 
خۆری ئوارە ب ساكاری نیشت خۆری ئوارە ب ساكاری نیشت 

شو دەمامكی ل ڕوو بست و ئارەزووی كوشت شو دەمامكی ل ڕوو بست و ئارەزووی كوشت 
دیم پۆلی دوو كرتی یكەنگ دیم پۆلی دوو كرتی یكەنگ 

ل ساك گۆڕكی ڕووت پیشكی دەھنا ل ساك گۆڕكی ڕووت پیشكی دەھنا 
ل سووتانی منمل سووتانی منم

گۆرانی ب كۆرس دەگوترم گۆرانی ب كۆرس دەگوترم 
ل سایشی دادەنیشمل سایشی دادەنیشم

ھشووی ورش دادەوەشنم ھشووی ورش دادەوەشنم 
ئو دیوارەی دروشمم ل ناوچوانی دەنووسی ئو دیوارەی دروشمم ل ناوچوانی دەنووسی 

پاشان ل سبریدا دەنووستم پاشان ل سبریدا دەنووستم 
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نوی بوو نوی بوو 
ڕۆژ زوو ھناسی چشت خوی ورووژاندم ڕۆژ زوو ھناسی چشت خوی ورووژاندم 

پشنیار دەكم یاداشتم ل ڕۆشنایی پشنیار دەكم یاداشتم ل ڕۆشنایی 
ڕووداوی گوندی گنجینی مندایم ھزار زمانی ھبت ڕووداوی گوندی گنجینی مندایم ھزار زمانی ھبت 

بۆ پشوازی ل بھار و ڕوونبوونوە بۆ پشوازی ل بھار و ڕوونبوونوە 
ئو پیرژنی سمای جنگ دەكات ئو پیرژنی سمای جنگ دەكات 
 ئیمپراتۆرەكان تی وبنكراسی ئا ئیمپراتۆرەكان تی وبنكراسی ئا

بۆ بنكراسی نادڕێ بۆ بنكراسی نادڕێ 
 رمم گد رمم گد

پراسووم داكوتوونتوە ناویك پراسووم داكوتوونتوە ناویك 
گوندی گنجینی مندایم قل گۆرانیبژیتی گوندی گنجینی مندایم قل گۆرانیبژیتی 

چاوی پنجم دڕكی ت چقیوە چاوی پنجم دڕكی ت چقیوە 
ئرە حسرەتم لكورتی دەدا ئرە حسرەتم لكورتی دەدا 

قپلكی الشم دەشكنم قپلكی الشم دەشكنم 
دەچموە گوندی گنجینی مندایم دەچموە گوندی گنجینی مندایم 

خۆی ڕووی بردەكانی خۆی ڕووی بردەكانی 
 كانیم دەداتموو دەستنووسھ كانیم دەداتموو دەستنووسھ

دەمكات ب نووسری بھاوتا و بباك دەمكات ب نووسری بھاوتا و بباك 
ئو مانگی ل مانگگیراندا ئو مانگی ل مانگگیراندا 

 دەرەوەیو ب دەسووت دەرەوەیو ب دەسووت
 ی منشتنامی ڕوونی گی تا بنوە ئاوئ ی منشتنامی ڕوونی گی تا بنوە ئاوئ

ئو گۆرانییی پاش شو شكانوە ئو گۆرانییی پاش شو شكانوە 
خورپی بھشتییانی گوێ دەزرینگنتوە خورپی بھشتییانی گوێ دەزرینگنتوە 
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 وە دەنگی مردووەكانی گۆڕستانی سینگی منئ وە دەنگی مردووەكانی گۆڕستانی سینگی منئ
ئو چ ڕەیحان بژن باریكانی ل دەمی نرمی دراو ئو چ ڕەیحان بژن باریكانی ل دەمی نرمی دراو 

بای وادە بۆنیان ھدەگرێ بۆ ناو شاری ڕازاوە ب باخچی گشتی بای وادە بۆنیان ھدەگرێ بۆ ناو شاری ڕازاوە ب باخچی گشتی 
 یی منی مندانجینوە بارانی خودایی گوندی گئ یی منی مندانجینوە بارانی خودایی گوندی گئ

ئو پلكدارانی دەموچاوی عردیان داپۆشیوە ئو پلكدارانی دەموچاوی عردیان داپۆشیوە 
گردەلوول بۆی كۆناكرنوە گردەلوول بۆی كۆناكرنوە 

 نم ڕەنگی منستی گوە پئ نم ڕەنگی منستی گوە پئ
ئو دارخۆخ كاكۆڵ ڕووتاوە كلۆربووەی ئو دارخۆخ كاكۆڵ ڕووتاوە كلۆربووەی 

ل كلۆریدا ئادەم بیر ل پراسووی خۆی دەكاتوە ل كلۆریدا ئادەم بیر ل پراسووی خۆی دەكاتوە 
 وویی منكرەی ڕۆمانسی ینجوە پئ وویی منكرەی ڕۆمانسی ینجوە پئ

ئو كوەی شوان زەردەپڕی ل پشت دەنوێ ئو كوەی شوان زەردەپڕی ل پشت دەنوێ 
سبینانیش خۆری بیایی خونی ل بئاگادێ سبینانیش خۆری بیایی خونی ل بئاگادێ 

 شی منندی لسكبوی ئوە كئ شی منندی لسكبوی ئوە كئ
ئو گیایی تنۆكی خوناو بژنی دەشوا ئو گیایی تنۆكی خوناو بژنی دەشوا 

دەچت ناو گوكانی شانازی دەچت ناو گوكانی شانازی 
 رژینی چاوی منوە برژانگی پئ رژینی چاوی منوە برژانگی پئ

سووتان سووتان 
 خورپ خورپ

بۆن بۆن 
گردەلوول گردەلوول 

ئادەم ئادەم 
خون خون 
گوڵ گوڵ 
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ل دیوی ئم دیو گوندی گنجینی مندایم ل دیوی ئم دیو گوندی گنجینی مندایم 
 كرمبغزینی سرووشی پداب م لگو كرمبغزینی سرووشی پداب م لگو

یكمین خونی مرۆڤی بینیوە یكمین خونی مرۆڤی بینیوە 
دۆشكی ل ئاگرە دۆشكی ل ئاگرە 

 خۆ ی لفل خۆ ی لفل
بالیفی ل ئاوە بالیفی ل ئاوە 
 بای ی لما بای ی لما

ل ناویدا من و نالی و باندە مل درژەكان ل ناویدا من و نالی و باندە مل درژەكان 
 شت و مۆزەخانكانی گخۆشیی ل شت و مۆزەخانكانی گخۆشیی ل

چیرۆكین بۆ مندانچیرۆكین بۆ مندان
یان داستانین بۆ گانوە یان داستانین بۆ گانوە 
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  ٥٥
ڕووناكیی ناكۆككانی ڕووناكیی ناكۆككانی 

ئو ژوورەی ئاونی جادووبازكی كاریگرە ئو ژوورەی ئاونی جادووبازكی كاریگرە 
ب قسی ھنام ب قسی ھنام 

 م نایرھناو ب نی لنھ شییمكی خۆیپ م نایرھناو ب نی لنھ شییمكی خۆیپ
جل و برگی مندانی ل ناگۆڕدرێ جل و برگی مندانی ل ناگۆڕدرێ 

ژن كل و پلی تدا ڕك ناخات ژن كل و پلی تدا ڕك ناخات 
ئو ئاونی ب چی تاوانبار بكم ئو ئاونی ب چی تاوانبار بكم 

بوەی دەموچاوەكان دەدزت بوەی دەموچاوەكان دەدزت 
ب شواویش دەیان گڕنتوە ب شواویش دەیان گڕنتوە 

 كالحجادووباز زەب كالحجادووباز زەب
 بوونناو دەستی س دەستی ژیرەكان ل بوونناو دەستی س دەستی ژیرەكان ل

سرووشیان بۆ نانووسرتوە سرووشیان بۆ نانووسرتوە 
تنیاییشم خونی خۆیتنیاییشم خونی خۆی

ل ناو دەنووكی قلڕەش ھدەگرتوەل ناو دەنووكی قلڕەش ھدەگرتوە
سانك گۆڕەپانی سانك گۆڕەپانی 

ب یاری نخرۆشاوە ب یاری نخرۆشاوە 
ڕۆژانی مندایم بزرە ڕۆژانی مندایم بزرە 

گنجیتیشم حیكمتدار گنجیتیشم حیكمتدار 
دەمكات ب خوندەواری كتبی تواو ل گومان پاكبووەوە دەمكات ب خوندەواری كتبی تواو ل گومان پاكبووەوە 

 وم دەدەنس نیش دارە دارەیانمندا وم دەدەنس نیش دارە دارەیانمندا
 ماوە كورت ماوە كورت
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پیاسی فرامۆشبخشی شقام گچوەكان تواونابن پیاسی فرامۆشبخشی شقام گچوەكان تواونابن 
كیژانی گرمیش ھشتان نچوونتوە ژوورێ كیژانی گرمیش ھشتان نچوونتوە ژوورێ 

ب ناویكدا كوتنی دەنگی دەستفرۆشكان ب ناویكدا كوتنی دەنگی دەستفرۆشكان 
دەمبۆی بخشندەن دەمبۆی بخشندەن 

كارگ ئسكی دایكی جووی كارگ ئسكی دایكی جووی 
 منیشتمال تدایكیشم ل منیشتمال تدایكیشم ل

گوندی گنجینی مندایی ب پشتییوە گرداوە گوندی گنجینی مندایی ب پشتییوە گرداوە 
زیندەوەری زەویش چنووكی ل گیركردووە زیندەوەری زەویش چنووكی ل گیركردووە 
ھمی مردنكی ھمن و بتاوان نیشانیتی ھمی مردنكی ھمن و بتاوان نیشانیتی 

ماسی ل ئاو دەردن ماسی ل ئاو دەردن 
ل دەموچاوی نزیك دەبنوە ل دەموچاوی نزیك دەبنوە 

گۆڕ ل چاودریان الشی تكناچت گۆڕ ل چاودریان الشی تكناچت 
مافووری ڕەنگاوڕەنگی ڕایخین مافووری ڕەنگاوڕەنگی ڕایخین 
 ی چاوەڕوانی خۆی ببینپرس ی چاوەڕوانی خۆی ببینپرس

ھور شكا و ڕەنگی ب سد جۆر گۆڕا ھور شكا و ڕەنگی ب سد جۆر گۆڕا 
باران وەریباران وەری

دۆپكانی سیری ئو مندان دەكن دۆپكانی سیری ئو مندان دەكن 
 گاوەن بۆ قوتابخانڕ ب گاوەن بۆ قوتابخانڕ ب

ناشزانن دەرگا ئاودیوی ژوورەوەیان ناكن ناشزانن دەرگا ئاودیوی ژوورەوەیان ناكن 
چترە داخراوەكان كرانوە چترە داخراوەكان كرانوە 

مرووله  خۆیان ئامانتی دپاكی شارەكانیان كرد مرووله  خۆیان ئامانتی دپاكی شارەكانیان كرد 
ئزموون بن درژەكانم ئزموون بن درژەكانم 

ل بوون ب خاوەنی ل بوون ب خاوەنی 
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 یڕازی كونی شمشاڵ مۆزەخان الساری و گیای پ یڕازی كونی شمشاڵ مۆزەخان الساری و گیای پ
جل و برگی نواندنی شانۆگریكانی ل ناو ھدەبژردرێ جل و برگی نواندنی شانۆگریكانی ل ناو ھدەبژردرێ 

 نیی كی لترسییھیچ م نم شوبۆ ئ ندەڕام نیی كی لترسییھیچ م نم شوبۆ ئ ندەڕام
سواركم ل ملی خزی ئاسوودەیی سواركم ل ملی خزی ئاسوودەیی 

ھمی ناو بژی وخ ھناسم گرم دەكاتوە ھمی ناو بژی وخ ھناسم گرم دەكاتوە 
 فرانب می كئارەق و كانییئ فرانب می كئارەق و كانییئ

دەستنوژی نوژە شوارەی ل ھناگیرێ دەستنوژی نوژە شوارەی ل ھناگیرێ 
بزن كوی شاخیان كلۆرە بزن كوی شاخیان كلۆرە 
گورگ دەمبست ناكرن گورگ دەمبست ناكرن 

خاك تڕە خاك تڕە 
تیمومی پ ناكرێ تیمومی پ ناكرێ 

ھمگرن الی ئو ڕیی ڕەنگ و بۆنی ئفسانیی دەدات ب ھاتن ھمگرن الی ئو ڕیی ڕەنگ و بۆنی ئفسانیی دەدات ب ھاتن 
خرمی نای ئسپم ل نزیك دەكاتوە خرمی نای ئسپم ل نزیك دەكاتوە 

 خۆشگاوە دڕ سپ بئ خۆشگاوە دڕ سپ بئ
ئم دخۆشییی ئم دخۆشییی 

مژووی كۆمی پری و خوداوەندی كردووە بنیشانی سركوتن مژووی كۆمی پری و خوداوەندی كردووە بنیشانی سركوتن 
دەموچاوی ڕگا لۆچی ت كوت دەموچاوی ڕگا لۆچی ت كوت 

 نگاوم دەئاھ ترسی لم نگاوم دەئاھ ترسی لم
ب دیوی ئم دیو چیاش ب دیوی ئم دیو چیاش 

گرمیی فین ئارەزووی مندان دەپارزێ گرمیی فین ئارەزووی مندان دەپارزێ 
گویشیان ل بھاری ڕۆشن بۆ پروەردە دەكاتگویشیان ل بھاری ڕۆشن بۆ پروەردە دەكات

 كوات مردن ئاوا جوان ناقۆ خۆی پشكش كردووە  كوات مردن ئاوا جوان ناقۆ خۆی پشكش كردووە 
مام زۆراب ل ناویدا سبتی موژی داناوە مام زۆراب ل ناویدا سبتی موژی داناوە 
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 لیش دەیفرۆشنوئباب لیش دەیفرۆشنوئباب
بیكم یان نا بیكم یان نا 

من و گوندی گنجینی مندایم من و گوندی گنجینی مندایم 
لوێ دەچینوە ناو یك لوێ دەچینوە ناو یك 

سروودبژان ل ناو برینم ڕاپڕیون سروودبژان ل ناو برینم ڕاپڕیون 
برینیشم ل یكمین سرووش و كتب باترەبرینیشم ل یكمین سرووش و كتب باترە

 قۆناخ و ئاگردانیان ل نیشتیمانی ھبزڕكاو ساردبووەتوە  قۆناخ و ئاگردانیان ل نیشتیمانی ھبزڕكاو ساردبووەتوە 
پایز وادەی سردانی نھاتبووپایز وادەی سردانی نھاتبوو

ئای چ زوو گوتی ئای چ زوو گوتی 
شونی موانی دوورە دەستتان ئامادە كردووە شونی موانی دوورە دەستتان ئامادە كردووە 
ئو باخچیی ل تنیشتمان گش دەكات ئو باخچیی ل تنیشتمان گش دەكات 

حزیشی لی پی نزانین حزیشی لی پی نزانین 
شادمانی ڕاستقین ئاو دەڕژنت ناوی شادمانی ڕاستقین ئاو دەڕژنت ناوی 

جوان كیژان مۆسیقا دەژەنن جوان كیژان مۆسیقا دەژەنن 
گۆرانیبژ ل بردەمیان تاساوە گۆرانیبژ ل بردەمیان تاساوە 

حوزی تكیی نالی ئاوی كم كردووە حوزی تكیی نالی ئاوی كم كردووە 
باندە باڵ شۆڕ ناكنوە باندە باڵ شۆڕ ناكنوە 

داناكشن داناكشن 
پلكی درەختكانی تایان برز بووەتوە پلكی درەختكانی تایان برز بووەتوە 

داچۆڕاون داچۆڕاون 
 وە چیتانئ وە چیتانئ

الشی كسرەكانتان چا خونكی جماوە الشی كسرەكانتان چا خونكی جماوە 
بدیار زوانی وەنوز گرم پپوولكانی دەدونت بدیار زوانی وەنوز گرم پپوولكانی دەدونت 
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پاشان چژ ل فینیان وەردەگرێ پاشان چژ ل فینیان وەردەگرێ 
زەردەپڕ دوا تماشای خۆی دازەردەپڕ دوا تماشای خۆی دا

كاڵ بووەوە كاڵ بووەوە 
تریفی ئشقی من ننیشت تریفی ئشقی من ننیشت 

چیت پ بم چیت پ بم 
 ییۆك دەسمای م بوونڕۆشنایی ئ ە لوەڕسیت پ ییۆك دەسمای م بوونڕۆشنایی ئ ە لوەڕسیت پ

خۆم ل خۆزگان بتاڵ دەكم خۆم ل خۆزگان بتاڵ دەكم 
ھزی ئفسوونی خوداوەند ھزی ئفسوونی خوداوەند 

ھستكانی باخچوانی شادمان ھستكانی باخچوانی شادمان 
ھونرەجوانكانی پندی پشینان ھونرەجوانكانی پندی پشینان 

گی پ تریقانوە گی پ تریقانوە 
خۆشم دەون خۆشم دەون 

باوەشیان توەردنم باوەشیان توەردنم 
ئرێ ھگرتنوەی پارچ كوتووەكان چند ھزی دەوێ ئرێ ھگرتنوەی پارچ كوتووەكان چند ھزی دەوێ 

ل گۆڕستانی ئمبر ل گۆڕستانی ئمبر 
 یاندەسما ی شۆڕانوەم گوداوەتی ژن گواستن مردووەكان ل یاندەسما ی شۆڕانوەم گوداوەتی ژن گواستن مردووەكان ل

دووالی گۆڕ وك دتوە دووالی گۆڕ وك دتوە 
 ھات و ھاوارم دەخنك ھات و ھاوارم دەخنك
دەرێ مۆران لی داوە دەرێ مۆران لی داوە 

 فسانوانی ئپا ك بوویت بشقی ئچرك ل فسانوانی ئپا ك بوویت بشقی ئچرك ل
كو ب پردی پنجت دەپڕییوە كو ب پردی پنجت دەپڕییوە 

بینیم پڕەچی بینیم پڕەچی 
لفی دەقنشكاوی پاشمرگی زوانی پڕە دەكردەوە لفی دەقنشكاوی پاشمرگی زوانی پڕە دەكردەوە 
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ل دەنگی ئامرەكدا ل لدانی دی كل گیشتم ل دەنگی ئامرەكدا ل لدانی دی كل گیشتم 
كوان و پڕ ل بیرەوەریم دیان بنرمی لدەدا كوان و پڕ ل بیرەوەریم دیان بنرمی لدەدا 

بتانی بۆنپژن كراوی كپی مردووان داناگرم بتانی بۆنپژن كراوی كپی مردووان داناگرم 
داپیرەی حكایتخوانی پ داناپۆشم داپیرەی حكایتخوانی پ داناپۆشم 

حكایتخوان وجاغوونكی قسنستقی چاو ماندووە حكایتخوان وجاغوونكی قسنستقی چاو ماندووە 
تازە پرچی ل ش داوە تازە پرچی ل ش داوە 

ل باخچی شار بۆنخۆش ب بیكگیشتن ل باخچی شار بۆنخۆش ب بیكگیشتن 
 نیڕاسپاردەی دەگ نیڕاسپاردەی دەگ

ل ڕووخۆشی و دەمودووكردنی بخربن ل ڕووخۆشی و دەمودووكردنی بخربن 
ئاگری تا ھتایتان داگیرساند ئاگری تا ھتایتان داگیرساند 

ئاوی گومان ب سر ئو گیایان دەڕژێ ئاوی گومان ب سر ئو گیایان دەڕژێ 
ل سری دادەنیشن ل سری دادەنیشن 

ئاھـ درەختی چرۆساوی ئامز ھمیش سربست ئاھـ درەختی چرۆساوی ئامز ھمیش سربست 
بنكت ئقی پی داوە بنكت ئقی پی داوە 
من بوونكی كوەپچم من بوونكی كوەپچم 

سبرت خواووە دم ناوی سبرت خواووە دم ناوی 
كتبك دەنووسم تیدا ل ڕەزەوانكان دەپرسم كتبك دەنووسم تیدا ل ڕەزەوانكان دەپرسم 

ئرێ سو بۆ ل میوەكانی دی جیاكرایوە ئرێ سو بۆ ل میوەكانی دی جیاكرایوە 
قدەغش كرا قدەغش كرا 

كی ئاسایی دەبتوە كرتكی بخۆین كی ئاسایی دەبتوە كرتكی بخۆین 
ژیان بای باندەیكی تنگتاو كراوە ژیان بای باندەیكی تنگتاو كراوە 

ماڵ ل سبری دادەنین ماڵ ل سبری دادەنین 
پشوو دەدەین پشوو دەدەین 
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بیر دەكینوە بیر دەكینوە 
ب ئفسان دەین برادەر ب ئفسان دەین برادەر 

ئم ئاومان ھنا كردمان كفاو ئم ئاومان ھنا كردمان كفاو 
ل سر پستی خۆمان یاریمان پكرد ل سر پستی خۆمان یاریمان پكرد 

كچی چكی ناخ بستوویتی و نكرایوە كچی چكی ناخ بستوویتی و نكرایوە 
ل وەفاو ناودەستی نرمی كفاو ل وەفاو ناودەستی نرمی كفاو 

مردووەكان جوانیی دووبارە دەكنوە مردووەكان جوانیی دووبارە دەكنوە 
مردوو فرمانتان ب چیی بیكن مردوو فرمانتان ب چیی بیكن 

ئم كۆمك خون دیدەین ئم كۆمك خون دیدەین 
ئامادەین بۆ كۆكردنوەی ئامادەین بۆ كۆكردنوەی 

مندایی پرتبوومان ل شقام ئاوارەكانمندایی پرتبوومان ل شقام ئاوارەكان
 ئی ھقیقت  ئی ھقیقت 

ڕوونتر ل حكایتكانی داپیرە و شكۆداركردنی ڕوونتر ل حكایتكانی داپیرە و شكۆداركردنی 
تختڕەشی یكمین پۆلی قوتابخانی گوندی گنجینی مندایم تختڕەشی یكمین پۆلی قوتابخانی گوندی گنجینی مندایم 
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  ٦٦
شت سادەكان منیان ھدای برزاییشت سادەكان منیان ھدای برزایی

 ڕووخۆش و خۆشحاڵ بوون  ڕووخۆش و خۆشحاڵ بوون 
ل خرۆشانكی ب ھموو شت بوون ل خرۆشانكی ب ھموو شت بوون 

السك گیایان ل دەم ھات دەرێ السك گیایان ل دەم ھات دەرێ 
نھنیی نادركندرێ چندە نھنیی نادركندرێ چندە 

ل پشوازیت ڕووناكی دیدار دەماندرەوشنتوە ل پشوازیت ڕووناكی دیدار دەماندرەوشنتوە 
بۆ درەنگ ل دایك بووی بۆ درەنگ ل دایك بووی 

ئی بای یكمین باندە ئی بای یكمین باندە 
ل پاش چاوڕوونی و گشبینی ل پاش چاوڕوونی و گشبینی 

ئو پلكدارە یكووانی ئو پلكدارە یكووانی 
شكۆی زەمینیان كرد ب ئاخاوتنكی نایاب شكۆی زەمینیان كرد ب ئاخاوتنكی نایاب 

چارەنووسم سنوبرە چارەنووسم سنوبرە 
وەك شینایی ئاسمان دنیا و بئومد و شادمانوەك شینایی ئاسمان دنیا و بئومد و شادمان
 ئگر ھاتوو پوەندییكانی ھور و دابارین   ئگر ھاتوو پوەندییكانی ھور و دابارین  

كورسییكم نزیك كۆشكی خۆشنوودی بۆ دابنن كورسییكم نزیك كۆشكی خۆشنوودی بۆ دابنن 
تا سر تكوی پیت و وش و كتب و سرووش دەبم تا سر تكوی پیت و وش و كتب و سرووش دەبم 

 ری نالیییكباكی پیاداشتم ب ری نالیییكباكی پیاداشتم ب
كگی وشكبووی ئو شارانی بۆن كردووە كگی وشكبووی ئو شارانی بۆن كردووە 

بخت و نیاز و یاداشتیان زیندوو نابتوە بخت و نیاز و یاداشتیان زیندوو نابتوە 
ئسترەی دەركوتووی ئم داناییی بیرل نكراوەیم ئسترەی دەركوتووی ئم داناییی بیرل نكراوەیم 

خونم وەك خونی ڕیشۆیكی خونگرم بفیۆ چوو خونم وەك خونی ڕیشۆیكی خونگرم بفیۆ چوو 
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ل تپڕبوونی ئسپك ڕادەمنم ل تپڕبوونی ئسپك ڕادەمنم 
ڕوون وەك گیشتنی بگانكان ل سنوور ڕوون وەك گیشتنی بگانكان ل سنوور 
سبتی ما گوران سۆزیان بزركردووە سبتی ما گوران سۆزیان بزركردووە 

ئھریمنكی چاوگورە تفرەی داون ئھریمنكی چاوگورە تفرەی داون 
زەبر و زەنگ النكی منداكانمان دەخات سر پشتی گای چاوسوور زەبر و زەنگ النكی منداكانمان دەخات سر پشتی گای چاوسوور 

ڕوانینی ھۆش و چاوم چوونت ناو كراسی سرووش ڕوانینی ھۆش و چاوم چوونت ناو كراسی سرووش 
پارچ متفڕكی حیكمتی بھاوتا پارچ متفڕكی حیكمتی بھاوتا 
ل سردانی میھرەبانییكی ڕووناك ل سردانی میھرەبانییكی ڕووناك 
برینی پنجی بلورژەنی بستووە برینی پنجی بلورژەنی بستووە 

چوویموە باریك و سستم چوویموە باریك و سستم 
 نڕاموەش نڕاموەش

ك دەكوتم دایكم ب گۆڕی تمنكشاوكی دادەدام ك دەكوتم دایكم ب گۆڕی تمنكشاوكی دادەدام 
خۆی ناو پیای دەنواوە خۆی ناو پیای دەنواوە 

گوم ل گۆرانیی ڕوون دەبوو گوم ل گۆرانیی ڕوون دەبوو 
مندایم ئارامیی كیژی نورۆزە مندایم ئارامیی كیژی نورۆزە 

ملپچی یكمین سبینی بھاری ئاندووە ملپچی یكمین سبینی بھاری ئاندووە 
 مئای نایگ مئای نایگ
 مبۆ نایگ مبۆ نایگ

 مر چی نایگبل مر چی نایگبل
ئی ئگر بیگم چی ڕوو دەدا ئی ئگر بیگم چی ڕوو دەدا 

كۆشك دروست دەبنكۆشك دروست دەبن
یان دەڕمنیان دەڕمن

یان تان دەكرن یان تان دەكرن 
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یان جیاوازییكانی نوان كۆشك و كووخ دەبن گۆرانییكی میللی یان جیاوازییكانی نوان كۆشك و كووخ دەبن گۆرانییكی میللی 
نیشتوویتی بن دوا پرداخم نیشتوویتی بن دوا پرداخم 

 رداخیش كۆتاییمدوا پ رداخیش كۆتاییمدوا پ
گۆڕ داكوتن گۆڕ داكوتن 

كل نووشتانوە كل نووشتانوە 
ئسك دیارن ئسك دیارن 

بم زووان قاوەی تازیم ل دەستی موانان دەگدرێ بم زووان قاوەی تازیم ل دەستی موانان دەگدرێ 
چاوی خونپروەری مرگ چاوی خونپروەری مرگ 

كوللی پروەردەی سرشانی برادەران كوللی پروەردەی سرشانی برادەران 
گفی الفاوی بئامان گفی الفاوی بئامان 

سبری ھختنری درەختی خوگران سبری ھختنری درەختی خوگران 
پستی مشكیان ڕنیوم پستی مشكیان ڕنیوم 
كۆترەكانم بفنم كوێ كۆترەكانم بفنم كوێ 

دەنك گنم ل چ زەوییك بچنم دەنك گنم ل چ زەوییك بچنم 
گیانی سی بھاركی خر ل خۆندیوم بردە نزیك ئاگر گیانی سی بھاركی خر ل خۆندیوم بردە نزیك ئاگر 

تنافی تماشات سكۆی تنافی تماشات سكۆی 
 ئا و نای ئا و نای

 ئاخ و ناخ ئاخ و ناخ
ئاو و ناوە ئاو و ناوە 

یان یان 
 را و ھۆریایھ را و ھۆریایھ

 ھار و ھاج ھار و ھاج
تم و مژە تم و مژە 
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گنجیتی حز ب میدانخوازیمی ل ناو ئزمووندار دەكم گنجیتی حز ب میدانخوازیمی ل ناو ئزمووندار دەكم 
ئارامیی ئشقسوارێ بفر بستای ئارامیی ئشقسوارێ بفر بستای 

 بوون سرەوتنشتی سگ بوون سرەوتنشتی سگ
ڕوومتی بیتك بریندارە ڕوومتی بیتك بریندارە 

شخت خزە دئاگاب ھنخلیسكیت شخت خزە دئاگاب ھنخلیسكیت 
قوڕ ل شۆڕە كزییان خووسن قوڕ ل شۆڕە كزییان خووسن 

ڕووەك ھاونشین و ھاوپیمانكانی گرما ڕووەك ھاونشین و ھاوپیمانكانی گرما 
ل نسرم بگلیین ل نسرم بگلیین 

ئاو ل ناو چاوی گو پمۆ مایوە ئاو ل ناو چاوی گو پمۆ مایوە 
 دەزان ساخت كان بوەندییوەشیدا پمان ل دەزان ساخت كان بوەندییوەشیدا پمان ل

دۆیش وشكن دۆیش وشكن 
 نناو ڕادەھ چووەكانی لشك بروك نناو ڕادەھ چووەكانی لشك بروك

برد ل چلوان قشت برد ل چلوان قشت 
برایمۆكیش ئاگری سبووری ون كردووە برایمۆكیش ئاگری سبووری ون كردووە 

ژەنگ ل گۆی ممك ژەكن ژەنگ ل گۆی ممك ژەكن 
لوی بباری مندایش ھبزڕكاون لوی بباری مندایش ھبزڕكاون 

 یشتگی كیژانی ننجواس پیربوون پڕ یشتگی كیژانی ننجواس پیربوون پڕ
ئستا گرد و دۆڵ یكئاست دەبن ئستا گرد و دۆڵ یكئاست دەبن 

قوویی دەپووكتوە قوویی دەپووكتوە 
شاتان گردەنی دەدات عارد شاتان گردەنی دەدات عارد 

 كی كارگز ڕەنگخۆر ن كی كارگز ڕەنگخۆر ن
ھست و ھزم ھست و ھزم 

ل چنگی ئوارەیكی دگوشراو دەستبسرە ل چنگی ئوارەیكی دگوشراو دەستبسرە 
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چی دەب ئگر ئازادم كات چی دەب ئگر ئازادم كات 
ئی ئشق دەستبردارت بم ئازاد دەكرم ئی ئشق دەستبردارت بم ئازاد دەكرم 

بخشش و شانازیی ژیان و پروەردگاری ھمووانی بخشش و شانازیی ژیان و پروەردگاری ھمووانی 
ل ناوت داری ئام ل ناوت داری ئام 

 رووالندانی سروشت شاری ممندا رووالندانی سروشت شاری ممندا
ھشتان تای تم ناخی شاخی برندابوو ھشتان تای تم ناخی شاخی برندابوو 
كشام ناو سرگردانیی پیامكی كوژاوە كشام ناو سرگردانیی پیامكی كوژاوە 

كتبی داناییم كتبی داناییم 
دەریایك ل دی خۆیدا شاد دەریایك ل دی خۆیدا شاد 

 تیدایرایمبغونی پخ یدا لمانگ ت تیدایرایمبغونی پخ یدا لمانگ ت
بالیفی پڕی ئو باندەیی ل ئاسمان پڕی داوە بالیفی پڕی ئو باندەیی ل ئاسمان پڕی داوە 

زەوی كشا زەوی كشا 
بووملرزە یاریگی مندایمی كردە بازگی گورەی شار بووملرزە یاریگی مندایمی كردە بازگی گورەی شار 

 فسانرەشلی ئمكیژی ك فسانرەشلی ئمكیژی ك
پستی ڕەونقی دایوە پستی ڕەونقی دایوە 

كیژەكم ل ناو كراس و مۆمی جژنی لدایكبوونی كیژەكم ل ناو كراس و مۆمی جژنی لدایكبوونی 
ھستی بوە كردووە جوانییكانی ژیان بس ل كنار نابیندرێ ھستی بوە كردووە جوانییكانی ژیان بس ل كنار نابیندرێ 

 یینزلكی پنشانی وك زی لیدا حكردنستپم ھناو ئ ل یینزلكی پنشانی وك زی لیدا حكردنستپم ھناو ئ ل
كۆالرەی مندایی منیش ھدەدا كۆالرەی مندایی منیش ھدەدا 

سبری ماسیگرە شینایی دەریای بی سبری ماسیگرە شینایی دەریای بی 
سنوور ل وكھاتنوەی بای باوشك دەدا سنوور ل وكھاتنوەی بای باوشك دەدا 

پینگیش خۆی لم بر و ئو بر بباك كرد  پینگیش خۆی لم بر و ئو بر بباك كرد  
دی ب باشی لدەدا دی ب باشی لدەدا 
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ل سبری ترسناكی ئو دەست و پنجانی ل سبری ترسناكی ئو دەست و پنجانی 
شت سادەكان دەشارنوە شت سادەكان دەشارنوە 

نتاسم و مردن ڕەنگم نبا نتاسم و مردن ڕەنگم نبا 
 خووسم نپ دڕك ل خووسم نپ دڕك ل

سواری حیل ھاواری فریاكوتن بفر دایپۆشت سواری حیل ھاواری فریاكوتن بفر دایپۆشت 
ئاگری سبووری پریخان گرمی كردەوە ئاگری سبووری پریخان گرمی كردەوە 

برینی ھوەشاوەی داكوت و كفت نووست برینی ھوەشاوەی داكوت و كفت نووست 
خوداوەند مای منی ب پسند زانیخوداوەند مای منی ب پسند زانی

دابزیی ناوی دابزیی ناوی 
دەبین ھموو ژیان پمۆیكی زەردە دەبین ھموو ژیان پمۆیكی زەردە 

ب برینی ژوورەكموە ب برینی ژوورەكموە 
ژوورەكشم ئژدیھای كلۆری ددانی ئای كلۆری ددان ژوورەكشم ئژدیھای كلۆری ددانی ئای كلۆری ددان 

ڕژام شقامكان ڕژام شقامكان 
ترووسكی فسفۆڕی جادووباز ترووسكی فسفۆڕی جادووباز 
قوم ل جغارەی تمن دەدات قوم ل جغارەی تمن دەدات 

 وەیندم پی گیابناوكخ وەیندم پی گیابناوكخ
ڕنۆكی لمیش ئای ڕنۆكی لم ڕنۆكی لمیش ئای ڕنۆكی لم 

تاتشۆری مزگفتی گوندی گنجینی مندایم تڕە تاتشۆری مزگفتی گوندی گنجینی مندایم تڕە 
من و حشاماتی گردوونی برەواژی من و حشاماتی گردوونی برەواژی 

 مان دەئانجپ جۆری ناشیاو شكست ل ك بریھ مان دەئانجپ جۆری ناشیاو شكست ل ك بریھ
ھنجیریش ب لكانوە ڕزین ھنجیریش ب لكانوە ڕزین 

مندایم ئارەقی شیشی زیندانان بوو مندایم ئارەقی شیشی زیندانان بوو 
ژووری زیندانیش بۆنی دووكی كزری مشك گران دەكات ژووری زیندانیش بۆنی دووكی كزری مشك گران دەكات 
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گنجیم كشا گنجیم كشا 
وەك بی ئادەم و حوای خانوادەی دسۆزمان وەك بی ئادەم و حوای خانوادەی دسۆزمان 

ھست ب ھیچ نكن ھست ب ھیچ نكن 
پویست قاچكانم بجوونم پویست قاچكانم بجوونم 
ھنگكانی گویان بزار كرد ھنگكانی گویان بزار كرد 

بارانكانی نیانتوانی تنانت ڕووەكك دخۆش بكن بارانكانی نیانتوانی تنانت ڕووەكك دخۆش بكن 
یان تخت شاخك بۆ نوژ بشۆن یان تخت شاخك بۆ نوژ بشۆن 

موانكانی دوای نانخواردن موانكانی دوای نانخواردن 
چقۆ و كوچك و چنگایان دزی چقۆ و كوچك و چنگایان دزی 

ھستی ناسكیھستی ناسكی
یان دڕندەی كۆمك سدە یان دڕندەی كۆمك سدە 

بھنم سرمزی یاداشت نووسین بھنم سرمزی یاداشت نووسین 
یاداشت ل چ تریفی مانگ یاداشت ل چ تریفی مانگ 

 شقدایھاری ئوەل بئ كیژە ل شقدایھاری ئوەل بئ كیژە ل
مندایم ناگینم ئاكام مندایم ناگینم ئاكام 

داناتنۆك یی پشكروك نكنجیش توری گھداناتنۆك یی پشكروك نكنجیش توری گھ
 پیریش نسرم ڕۆژكی زەردە  پیریش نسرم ڕۆژكی زەردە 

بدوادانوەی ڕۆژانی ل ھموو خونك نائومد بوون بدوادانوەی ڕۆژانی ل ھموو خونك نائومد بوون 
خۆرئاوابوونی دوای زریان خۆرئاوابوونی دوای زریان 

مائاواییش مائاواییش 
ڕدنی شكۆ و جوامریی عردیان گچند ڕدنی شكۆ و جوامریی عردیان گچند 

كو ل سبری كۆشك بیر ل چژی كوڕۆژن دەكاتوە كو ل سبری كۆشك بیر ل چژی كوڕۆژن دەكاتوە 
خنكانی دەنگ خنكانی دەنگ 
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 لكڕ و باڵ و ھو پ بزربوونی ڕەگ و ڕیش لكڕ و باڵ و ھو پ بزربوونی ڕەگ و ڕیش
ناكۆكی تیشك ناكۆكی تیشك 
گۆرانی مردوو گۆرانی مردوو 

 بھاری ملوول  بھاری ملوول 
ترس ترس 

تكون تكون 
لم شوە چاوڕژاوەدا تنیا گۆپاكم بۆ خۆم دروست كردووە لم شوە چاوڕژاوەدا تنیا گۆپاكم بۆ خۆم دروست كردووە 

چۆن بتوانم دەست ب برینی كسكی دیكوە بگرم چۆن بتوانم دەست ب برینی كسكی دیكوە بگرم 
 ر چاو لی بوافی گھاڕە و گ ل ر چاو لی بوافی گھاڕە و گ ل
 ژنی قنای شاخان و بپ چوومن ژنی قنای شاخان و بپ چوومن
ڕووم لن ڕەنگكان یكتری ناسنوەڕووم لن ڕەنگكان یكتری ناسنوە

 ل ناو برژانگ و چاوی خودا فچیان تڕ كردووە  ل ناو برژانگ و چاوی خودا فچیان تڕ كردووە 
دەموچاوی گوندی گنجینی مندایم ئارامییكی ساكارە دەموچاوی گوندی گنجینی مندایم ئارامییكی ساكارە 

مندانی ب دەرەوەن مندانی ب دەرەوەن 
 سووكی دەرگا بكوت ب سووكی دەرگا بكوت ب

خدر ل بن نونی گیایان مردنی ل خوندا بینیوە خدر ل بن نونی گیایان مردنی ل خوندا بینیوە 
ك ڕەنگی شینی ب دەریا دا ك ڕەنگی شینی ب دەریا دا 

باوكی ئاو دەق نۆبرەی خۆی ل ڕەنگ ببری كرد باوكی ئاو دەق نۆبرەی خۆی ل ڕەنگ ببری كرد 
ئاوكی بلوار گزەم لدەگرێئاوكی بلوار گزەم لدەگرێ

 پوەندیم ب كاتوە نیی ھاوڕیتیم لگڵ  پوەندیم ب كاتوە نیی ھاوڕیتیم لگڵ 
جۆگی گوندی گنجینی مندایم سرسامی مندا ب مانگجۆگی گوندی گنجینی مندایم سرسامی مندا ب مانگ

 ئرێ ھاوڕیتیم قبووڵ دەكات  ئرێ ھاوڕیتیم قبووڵ دەكات 
لم گڕن دەستگی ئاونی سای دوو بھاریم لم گڕن دەستگی ئاونی سای دوو بھاریم 
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سندووقی تلفزیۆن ڕكوتی سندووقی تلفزیۆن ڕكوتی 
 دایكانی تتییو ئاوازی سروودە تایب بۆن دایكانی تتییو ئاوازی سروودە تایب بۆن

ژیان گی ڕژاوی ژرپی پیادە و نووكی بلیاردە ژیان گی ڕژاوی ژرپی پیادە و نووكی بلیاردە 
بدەم لرینوەی گردەلوولوە كۆتایی دێ بدەم لرینوەی گردەلوولوە كۆتایی دێ 

كۆتایییك تواو ل گومان ئاسوودە و ناخ ڕوون كۆتایییك تواو ل گومان ئاسوودە و ناخ ڕوون 
جوانكیژان بن بمبینن جوانكیژان بن بمبینن 

دەستسی سبوورییان ب سر خۆی گۆڕم دادەن دەستسی سبوورییان ب سر خۆی گۆڕم دادەن 
دەستسیش بۆنی سبووری بگرێ دەستسیش بۆنی سبووری بگرێ 
ژنان كلكانی دەكن جۆالنی نزر ژنان كلكانی دەكن جۆالنی نزر 

پیرك پیركی تواو پیر پیرك پیركی تواو پیر 
ب ھاوار و شژاوییوە سكای برەو گۆڕستان دەبا ب ھاوار و شژاوییوە سكای برەو گۆڕستان دەبا 

دونم چ شوگاركی ئارام بوو دونم چ شوگاركی ئارام بوو 
گرمایی چرای زوانم بخۆمدا دا گرمایی چرای زوانم بخۆمدا دا 

سرینیشم پوونگی نوان سرینیشم پوونگی نوان 
نوا و گوندی گنجینی مندایم نوا و گوندی گنجینی مندایم 

خاچن پیانوە داكوتراوم خاچن پیانوە داكوتراوم 
شار بیرەوەرییكی ئاۆزە شار بیرەوەرییكی ئاۆزە 

نخشی مافووری ژووری گنجكی ب حسرەتوەش نخشی مافووری ژووری گنجكی ب حسرەتوەش 
ب دوای كرتی شكانی پشتی ئم چیای من ب دوای كرتی شكانی پشتی ئم چیای من 

وام ل دی كڕوولكوتووی ناڕەحتی وام ل دی كڕوولكوتووی ناڕەحتی 
نینۆككانم دەژمرم نینۆككانم دەژمرم 

ئھا پنجكانم بربوونوە ئھا پنجكانم بربوونوە 
ھیناگرموە ھیناگرموە 
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ب دوای خشی ئم شوە من ب دوای خشی ئم شوە من 
منم دەستاڕ ل خرمانی ئسكم دەگم منم دەستاڕ ل خرمانی ئسكم دەگم 

ب دوای دەمبۆی توندی ئم وەرزە من ب دوای دەمبۆی توندی ئم وەرزە من 
دەماستی سروشت ڕاسپاردەكانی نگیاندووم دەماستی سروشت ڕاسپاردەكانی نگیاندووم 

لی وەردەگرموە لی وەردەگرموە 
سبین كۆم مردووی گۆشت ڕزیوە سبین كۆم مردووی گۆشت ڕزیوە 

لمۆم دەچت لمۆم دەچت 
ل ڕۆژانی تریش ل ڕۆژانی تریش 

 رەینجرەوەی پكردەی دپ نوا رەینجرەوەی پكردەی دپ نوا
بارانیش گۆپی ژوور بارانیش گۆپی ژوور 

بنوو با كسی دی خۆشمی نوێ بنوو با كسی دی خۆشمی نوێ 
نك بكوم بۆ كوتنم بكویت نك بكوم بۆ كوتنم بكویت 

بای دەستی ئوان قیژەی ل ھستاندووم بای دەستی ئوان قیژەی ل ھستاندووم 
زوانیشم بتاڵ دەكم زوانیشم بتاڵ دەكم 

مردووانیش پنجرەیان ناكنوە ھوای سییكانیان بگۆڕێ مردووانیش پنجرەیان ناكنوە ھوای سییكانیان بگۆڕێ 
برینداركی سم پووش خزاوەت ناو برینم برینداركی سم پووش خزاوەت ناو برینم 

ئگر گرمایی تۆم ل ندا ئیدی دەمرمئگر گرمایی تۆم ل ندا ئیدی دەمرم
 گۆڕستانك چاخكانی پیركردووە  گۆڕستانك چاخكانی پیركردووە 

نوا ل ناوی كلكی كردووە ب ئاگری سبووری نوا ل ناوی كلكی كردووە ب ئاگری سبووری 
زەردەخنی مندا گوفرۆشكان زەردەخنی مندا گوفرۆشكان 
دەكات ئسپی ب سادەیی دخۆش دەكات ئسپی ب سادەیی دخۆش 

لوێ گردك ل تاسبردنوەی گۆڕەوشار نقوم بووە لوێ گردك ل تاسبردنوەی گۆڕەوشار نقوم بووە 
 نچاوی مردووان ڕادەم ب نچاوی مردووان ڕادەم ب
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زیندەوەرك خۆی ب پشتدا وەرگاوە زیندەوەرك خۆی ب پشتدا وەرگاوە 
 ننی ددانی دەردەھلپاشماوەی ك ننی ددانی دەردەھلپاشماوەی ك

لرانش من ل تانكردنی ناخی بردی ڕندراودا لرانش من ل تانكردنی ناخی بردی ڕندراودا 
 سپم وشكفی لغاوی ئك سپم وشكفی لغاوی ئك

تا دێ ئاسمان ھردوو دەستی ل سر شانم دادەگرت تا دێ ئاسمان ھردوو دەستی ل سر شانم دادەگرت 
 لدەش ی قوڕی ئاشووب و ژاوەژاوم پگر لدەش ی قوڕی ئاشووب و ژاوەژاوم پگر

قورقوشمیشم ل دیارە قورقوشمیشم ل دیارە 
شوكی تڕ ل ناو مندادانی زەوی ماموە شوكی تڕ ل ناو مندادانی زەوی ماموە 

ھناسی مرووالن سۆبی گرمبوونوەم بوو ھناسی مرووالن سۆبی گرمبوونوەم بوو 
ژیان كف و پووشی سرئاوكوتووە ژیان كف و پووشی سرئاوكوتووە 

دوای چی بكوم دوای چی بكوم 
با بكشموە ناو تنیایی بگرد و شانازیم با بكشموە ناو تنیایی بگرد و شانازیم 

خون و نانی ژیان و كتبی دانایی خون و نانی ژیان و كتبی دانایی 
ل گوفكانن ل گوفكانن 

 چاوساغیان مۆران چاوساغیان مۆران
كگی پمۆ كگی پمۆ 
تزووی خولیاتزووی خولیا

 قووتی زەڕنی باتاس قووتی زەڕنی باتاس
چاوی نیوە خوتووی كروشك چاوی نیوە خوتووی كروشك 

شپۆلی ببزەیی الفاو شپۆلی ببزەیی الفاو 
 یمی مندانجینوە گوندی گئ یمی مندانجینوە گوندی گئ

ڕەنگم ل ناو جھشتووە ڕەنگم ل ناو جھشتووە 
ڕەقی دڕكی گریاندوومی ڕەقی دڕكی گریاندوومی 
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بژنی گیای دووپلكیشم شكاندووەتوە بژنی گیای دووپلكیشم شكاندووەتوە 
ب ڕۆژ دەرزیی باران ڕەنگی درەختكان دەگۆڕێ ب ڕۆژ دەرزیی باران ڕەنگی درەختكان دەگۆڕێ 

شویش چاوی جردە شویش چاوی جردە 
ناھ حكایتی سرەتا وش بوو تواو بكرێ ناھ حكایتی سرەتا وش بوو تواو بكرێ 

دەمبینن دەمبینن 
كۆڕی گورەی ماتم و خۆپیشاندان كۆڕی گورەی ماتم و خۆپیشاندان 

دەبن بشك ل گوگرانم دەبن بشك ل گوگرانم 
یكی ھچ گرینگیی ناو دیوان داگیرس گیان لیكی ھچ گرینگیی ناو دیوان داگیرس گیان ل

 توندبمای ڕووبار دس دیوانیش ب  توندبمای ڕووبار دس دیوانیش ب 
ل چیت بدوم ل چیت بدوم 

بردكت ھاوشت برپم بردكت ھاوشت برپم 
لیسم و تۆق و تۆفانوالشمدا تبلیسم و تۆق و تۆفانوالشمدا تب

 ھموومان قووت دەدات  ھموومان قووت دەدات 
ب نوییاتیی گردكیش درژ دەبموە ب نوییاتیی گردكیش درژ دەبموە 

دەمك ڕاز و دیدار دەمك ڕاز و دیدار 
دووپشككی گرمبووی برخۆری چلی ھاوینن دووپشككی گرمبووی برخۆری چلی ھاوینن 

چۆنیان پ لسر دانم پم وەدەدەن چۆنیان پ لسر دانم پم وەدەدەن 
پاشان نوان ل داوای خۆشویستم پاشان نوان ل داوای خۆشویستم 

دڕاوكی ھمیشییم دڕاوكی ھمیشییم 
ب شون ھنگوینی خودایی ماندووە ب شون ھنگوینی خودایی ماندووە 

الی بیانییان ب شقامكاندا دەڕۆیشتم الی بیانییان ب شقامكاندا دەڕۆیشتم 
ج پم داكوتن ج پم داكوتن 

ئای ژیانم ل یك دەچت ئای ژیانم ل یك دەچت 
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دەنگی لككشانوەی كۆلكی ناو سۆب دێ دەنگی لككشانوەی كۆلكی ناو سۆب دێ 
 ئاگایبووی ناو پرچم ببارانی س ئاگایبووی ناو پرچم ببارانی س

كوا سۆب دەتوانت كوا سۆب دەتوانت 
خونی كۆلك و باران بكات كتبی داناییخونی كۆلك و باران بكات كتبی دانایی

باندە تیدا باكانی ببینت باندە تیدا باكانی ببینت 
ل زستانی پشوودان و ئارامیی ل زستانی پشوودان و ئارامیی 

ل خورپی گش و وەرینی درەخت شاد و بردارەكاندال خورپی گش و وەرینی درەخت شاد و بردارەكاندا
خوكی كروشكیم كرد خوكی كروشكیم كرد 

ل خونمدا ڕیزك ددانم بربوونوە ل خونمدا ڕیزك ددانم بربوونوە 
دەن ئازیزكت دەن ئازیزكت 

 ی نسواننجپ تدەستت دەن ی نسواننجپ تدەستت دەن
ل ڕستی لكدانوەم سوخمی تنكی نوا قدی گرتووە ل ڕستی لكدانوەم سوخمی تنكی نوا قدی گرتووە 

تاسی حسرەتم نایھن و نایبات تاسی حسرەتم نایھن و نایبات 
دەی بای ئم ناوە كوژراوە دەی بای ئم ناوە كوژراوە 

 كناچك تپرچی كیژ كناچك تپرچی كیژ
 ك ناییی گخش ك ناییی گخش

بھاران ساماڵ پرچی زینی ڕادەكش بمن چی پش ئوەی گنجیتیم بھاران ساماڵ پرچی زینی ڕادەكش بمن چی پش ئوەی گنجیتیم 
ببت جۆگوانی ببت جۆگوانی 

ھنگوینی خودایی گوندی گنجینی مندایمھنگوینی خودایی گوندی گنجینی مندایم
 گوای پیری ھر دە پنجی ل پرچم كرد بچاودر  گوای پیری ھر دە پنجی ل پرچم كرد بچاودر 

دەرگا ل ئاست تنیاییم كرایوە دەرگا ل ئاست تنیاییم كرایوە 
 دەبكانم گوێ لرموودە جوانكان فرزایییب دەچم دەبكانم گوێ لرموودە جوانكان فرزایییب دەچم

گرمترین مووچكی شكۆمندی گرمترین مووچكی شكۆمندی 
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ئم قوربانیی خون بفیۆچووە منم ئم قوربانیی خون بفیۆچووە منم 
چۆن بتوانم بگڕموە ڕووخۆشییك چۆن بتوانم بگڕموە ڕووخۆشییك 

م كۆچكردنینزانم سبۆ نمئم كۆچكردنینزانم سبۆ نمئ
یان مانوە یان مانوە 

دیواری ڕووت دیواری ڕووت 
پكنینی زۆرپكنینی زۆر

تاسی مائاوایی تاسی مائاوایی 
ڕووداوی مند ڕووداوی مند 
شانۆی تاریك شانۆی تاریك 
مزی بتاڵ مزی بتاڵ 

كۆچایتی خوداوەندكۆچایتی خوداوەند
كسپی تنیایی كسپی تنیایی 
پرسیارەكانی نالیپرسیارەكانی نالی
ڕنووی دەم زریانڕنووی دەم زریان

ب ھاوارەوە چوون ب ھاوارەوە چوون 
نای گرمی ھمننای گرمی ھمن

 ین چیا جانتای زەنگیانم دەموویان پر ھھ ین چیا جانتای زەنگیانم دەموویان پر ھھ
كاروانكی ئسترە كوژایوە كاروانكی ئسترە كوژایوە 

نھنییكانی خۆی ل ناو پاراست نھنییكانی خۆی ل ناو پاراست 
ژەنگی چقۆی بۆ ماوەیی گومان ژەنگی چقۆی بۆ ماوەیی گومان 

ل خونم نرم دەكموە ل خونم نرم دەكموە 
زەمین یك دوو گزی دیاریكراوە ل كۆتاییدام زەمین یك دوو گزی دیاریكراوە ل كۆتاییدام 

مردن ئم و ئو ئازارم دەدەن مردن ئم و ئو ئازارم دەدەن 
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ئاو دەمبات ئاو دەمبات 
گیای كناران ڕامناگرن گیای كناران ڕامناگرن 

تنیایی بگرد و شانازی تنیایی بگرد و شانازی 
منی خۆش ویستووە و خاخاۆكش منی خۆش ویستووە و خاخاۆكش 

ساردایی خانكانی لشم دەبێ ساردایی خانكانی لشم دەبێ 
ھموو خۆشییكانیشی گمارۆداوە ھموو خۆشییكانیشی گمارۆداوە 

تپڕبوونی وەرز تپڕبوونی وەرز 
چزووی دەب چی بكم چزووی دەب چی بكم 
مووچكی خۆشویستی مووچكی خۆشویستی 

ئوارانی ناو بستان ئوارانی ناو بستان 
قومریم دەخن خرۆشان و حز ب ئاسمان كردن قومریم دەخن خرۆشان و حز ب ئاسمان كردن 

ترسبارم خونم بژت بۆشایییانترسبارم خونم بژت بۆشایییان
 ل بیرەوەری پنج گیایكیشدا نبم ل بیرەوەری پنج گیایكیشدا نبم

 ترسگرمم تماشام بدەم منداكی نووستوو  ترسگرمم تماشام بدەم منداكی نووستوو 
ل خونی برزبوونوە بالیفی بتوتوە ل خونی برزبوونوە بالیفی بتوتوە 

بۆ بترسم ك من یكپارچم ل ھدر بۆ بترسم ك من یكپارچم ل ھدر 
زەوی گرم بوو زەوی گرم بوو 

مرووله  دەرھاتن مرووله  دەرھاتن 
سووك تایك ڕووم برەو مردن وەردەگێ سووك تایك ڕووم برەو مردن وەردەگێ 

یان دەمھاوت سر ڕگایك موداكانی ڕوون و زون یان دەمھاوت سر ڕگایك موداكانی ڕوون و زون 
قاچكانی شمشمكورە بكون سرزەوی قاچكانی شمشمكورە بكون سرزەوی 

سرگردانی پتر داگیرمان دەكات سرگردانی پتر داگیرمان دەكات 
دەڕۆم نزیك گۆڕستانك دەڕۆم نزیك گۆڕستانك 
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گوێ دەدەم خشپ و ڕاز و گلیی ئسكان گوێ دەدەم خشپ و ڕاز و گلیی ئسكان 
ئرە كۆستكی ترە ئرە كۆستكی ترە 

دەب كلی گۆڕك ب نیشان و ھزی یادەوەری بزانم دەب كلی گۆڕك ب نیشان و ھزی یادەوەری بزانم 
دون نیم پژدنی چند تیلمی مژوو دون نیم پژدنی چند تیلمی مژوو 

ل پشتمدا نبتوە ل پشتمدا نبتوە 
بگڕوە چیا ل كمری چپم ڕوابگڕوە چیا ل كمری چپم ڕوا

سنگریشی قایم كرد سنگریشی قایم كرد 
 دەخش ڕووباری ل دەخش ڕووباری ل

قفی پژدنی مژوو ھالنی مار و درنجی دووڕووە قفی پژدنی مژوو ھالنی مار و درنجی دووڕووە 
چ حسرەتكی بیكداچووی یكتربە چ حسرەتكی بیكداچووی یكتربە 

خۆ دۆزینوە و خۆ ونكردن خۆ دۆزینوە و خۆ ونكردن 
من و باندەی باب و باپیر تاج ل سر من و باندەی باب و باپیر تاج ل سر 

پكا كاتیان لبن پ و بایان كشاینوە پكا كاتیان لبن پ و بایان كشاینوە 
گوندی گنجینی مندای گوندی گنجینی مندای 

بڕازی تۆ ڕووناكی ئومد ل كفنمان دەدا بڕازی تۆ ڕووناكی ئومد ل كفنمان دەدا 
نالی ئسككانی خۆی ب خاك و خۆڵ بخشی نالی ئسككانی خۆی ب خاك و خۆڵ بخشی 

تا ببتوە خۆڵ تا ببتوە خۆڵ 
ب سر برینی منداییدا بكرێب سر برینی منداییدا بكرێ

ژانی بشكت ژانی بشكت 
حاجی قادری كۆیی ئسككانی خۆی ب گۆڕ قرەج بخشی حاجی قادری كۆیی ئسككانی خۆی ب گۆڕ قرەج بخشی 

تا ببتوە خۆڵ تا ببتوە خۆڵ 
ب سر برینی منداییدا بكرێب سر برینی منداییدا بكرێ

ژانی بشكت ژانی بشكت 
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مولوی ئسككانی خۆی ب سرشات بخشیمولوی ئسككانی خۆی ب سرشات بخشی
 تا ببتوە خۆڵ  تا ببتوە خۆڵ 

ب سر برینی منداییدا بكرێب سر برینی منداییدا بكرێ
ژانی بشكت ژانی بشكت 

منیش ئسككانی خۆم ب دەربندی گۆم بخشی منیش ئسككانی خۆم ب دەربندی گۆم بخشی 
تا ببتوە خۆڵ تا ببتوە خۆڵ 

ب سر برینی مندایمیدا بكم ب سر برینی مندایمیدا بكم 
بمبوورە فینم ل بیرچووەتوە بمبوورە فینم ل بیرچووەتوە 

ئسككانمان كردەوە خۆڵ ئسككانمان كردەوە خۆڵ 
دویش خیاڵ دەكات دویش خیاڵ دەكات 
سمندەری ئو ئاگرەم سمندەری ئو ئاگرەم 

گوندی گنجینی مندایمی كرد ب شاركی بناوبانگ گوندی گنجینی مندایمی كرد ب شاركی بناوبانگ 
دراوسیكانی ب حیكمتوە دن ناویدراوسیكانی ب حیكمتوە دن ناوی

 ل وەفا ھناگڕنوە  ل وەفا ھناگڕنوە 
خۆر ب پشتدا كوت خۆر ب پشتدا كوت 
ب ساكاری من دم ب ساكاری من دم 

ئو دەڕوا ئو دەڕوا 
بۆنی گرانی زبی الڕیان دەمگرت بۆنی گرانی زبی الڕیان دەمگرت 

ھاوی كارگی كاتژمرە دەنگ نرمكان ھاوی كارگی كاتژمرە دەنگ نرمكان 
پنجرەی سییكانی فدام ناو چشی كتبی دانایی پنجرەی سییكانی فدام ناو چشی كتبی دانایی 

لوێ یاداشتی خۆبوونی و سووڕانوەی زەوی ھست لوێ یاداشتی خۆبوونی و سووڕانوەی زەوی ھست 
نووسینوەی نووسینوەی 

خواردنوەی ئاوی چند كانی خواردنوەی ئاوی چند كانی 
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گفتوگۆی ئا و نای چند قۆناخی گفتوگۆی ئا و نای چند قۆناخی 
ھنان خوارەوەی تاجی چند پاشای ھنان خوارەوەی تاجی چند پاشای 
شكانی سھۆبندانی چند ڕگای شكانی سھۆبندانی چند ڕگای 

دەوێ دەوێ 
گوم ل ژاوە ژاوی خۆم و ئوە و ئوان كاس و وڕە گوم ل ژاوە ژاوی خۆم و ئوە و ئوان كاس و وڕە 

سبین ختكی خوار و خچ ب دیواری تمندا دەكشم سبین ختكی خوار و خچ ب دیواری تمندا دەكشم 
مندادانی ژنان گرمن مندادانی ژنان گرمن 

دەماری ئارەزووی ممك دەماری ئارەزووی ممك 
 نئاگای دەھب نجرمایی پگ نئاگای دەھب نجرمایی پگ

نینۆككانم دەھموە نینۆككانم دەھموە 
كارزك دەگینم شاخ كارزك دەگینم شاخ 

خۆی بن نینۆككانم دەرناھنم خۆی بن نینۆككانم دەرناھنم 
تۆزی زەردی مینتی تۆزی زەردی مینتی 

ل برژانگكانی گوگنم دەكم پاسوان ل برژانگكانی گوگنم دەكم پاسوان 
بنووی خون نابینی بنووی خون نابینی 

تڕایی سرم دای پم تڕایی سرم دای پم 
وشك داھاتم وشك داھاتم 

بای ھاوین ل نیوەڕۆدا شی ھنا بای ھاوین ل نیوەڕۆدا شی ھنا 
دارستان مندایی خۆی ل بیركردووە دارستان مندایی خۆی ل بیركردووە 

دیمانی ناو كك خۆنواندنی ل كوتوە دیمانی ناو كك خۆنواندنی ل كوتوە 
سبری چرا ل ئشقی پروان ب ئومدە سبری چرا ل ئشقی پروان ب ئومدە 

 رمی ناین ب ڕنوو سینگی گرانب رمی ناین ب ڕنوو سینگی گرانب
بنووم خون دەبینم بنووم خون دەبینم 
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ل نوان ل دایكبوون و مردندا ل نوان ل دایكبوون و مردندا 
گوندی گنجینی مندایم گوندی گنجینی مندایم 

یادەوەرییكی جوان و ئفسانیكی بھزە یادەوەرییكی جوان و ئفسانیكی بھزە 
ل ناوی دانیشم خیاڵ خۆشحام دەكات ل ناوی دانیشم خیاڵ خۆشحام دەكات 

مبست ل ناو مای پرژینكراو دەمبات دەرەوە مبست ل ناو مای پرژینكراو دەمبات دەرەوە 
گرمام ب دەتوانم ل ئاو نزیك ببموە گرمام ب دەتوانم ل ئاو نزیك ببموە 

سرما ل ئاگر سرما ل ئاگر 
 ختییشت و خۆشبونبینین ھاوتای جانتای گخ ختییشت و خۆشبونبینین ھاوتای جانتای گخ

خون ئی كراسی بۆنخۆشی خون ئی كراسی بۆنخۆشی 
 قوتابخان مین ڕۆژی چوونكی قوتابخان مین ڕۆژی چوونكی

 نك بدرككی خودایی شتدەنگب نك بدرككی خودایی شتدەنگب
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  ٧٧
تنیا شونك ل سر زەمین تنیا شونك ل سر زەمین 

باران ب ھمنی ب ناویدا دادەبزێ باران ب ھمنی ب ناویدا دادەبزێ 
ئمیش دەروون ئمیش دەروون 

ب ئاخاوتن ل سر كورسی درەوشانوە دانیشتووە ب ئاخاوتن ل سر كورسی درەوشانوە دانیشتووە 
ھموو شتك ل شوەی خۆی دروست دەكات ھموو شتك ل شوەی خۆی دروست دەكات 

نوا ھندەی ئاگری شست و س دڕندەی نوا ھندەی ئاگری شست و س دڕندەی 
 كی سیپاشماوەی باخچ یمی كرد بی مندانجینگوندی گ كی سیپاشماوەی باخچ یمی كرد بی مندانجینگوندی گ

نوا ھندەی ئاگری حفتا و پنج دڕندەی نوا ھندەی ئاگری حفتا و پنج دڕندەی 
 كی سیپاشماوەی باخچ یمی كرد بی مندانجینگوندی گ كی سیپاشماوەی باخچ یمی كرد بی مندانجینگوندی گ

لو ئاگرەش بخشندەتری ئاگردانمی خرۆشاند لو ئاگرەش بخشندەتری ئاگردانمی خرۆشاند 
چی منی ھنا چی منی ھنا 

مندایم ل ناو پیریمدا گۆشگیرە مندایم ل ناو پیریمدا گۆشگیرە 
گنجیتییكی باوان دوور و خۆمشیش گنجیتییكی باوان دوور و خۆمشیش 

ئاگادارم باران دەتكت ناو گۆڕان ئاگادارم باران دەتكت ناو گۆڕان 
كفنی مردووان تڕ دەكات كفنی مردووان تڕ دەكات 

تۆڕی دڕاو ل ئاوێ بلرتوە تۆڕی دڕاو ل ئاوێ بلرتوە 
ماسی غارغارانی گیانبازی ب سردا دەكن ماسی غارغارانی گیانبازی ب سردا دەكن 

گیانباز پاوانی دپاك و سادەن گیانباز پاوانی دپاك و سادەن 
چپۆپی درەوشانوەیان گۆرانییك بۆ ھمووان چپۆپی درەوشانوەیان گۆرانییك بۆ ھمووان 

چی دەب ئگر بای پش بفرێ چی دەب ئگر بای پش بفرێ 
ئم ناوە خۆش نكاتوە ئم ناوە خۆش نكاتوە 
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بچم ناو بدەنگییكی ئارامیتر بچم ناو بدەنگییكی ئارامیتر 
تۆزی گۆڕەوشاردانكم پیشان دەدەم تۆزی گۆڕەوشاردانكم پیشان دەدەم 

 نیش برك دەھدۆ نیش برك دەھدۆ
 ا بۆ ببمخۆم ت من لك نبای ك ا بۆ ببمخۆم ت من لك نبای ك

تیشكی سیسی ل ناو سرووش كوژایوە تیشكی سیسی ل ناو سرووش كوژایوە 
 ك چاوەڕوانڕبوونی خانمپناو دارستانی ت گیانباز ل ك چاوەڕوانڕبوونی خانمپناو دارستانی ت گیانباز ل

چیمنك ل ناو دووكی خواردن ئامادەكردنی ڕبواران دشادە چیمنك ل ناو دووكی خواردن ئامادەكردنی ڕبواران دشادە 
پیرەمردك دەستی ل كمری میدانخوازی ناوە پیرەمردك دەستی ل كمری میدانخوازی ناوە 

سما لگڵ بای سرپ دەكات سما لگڵ بای سرپ دەكات 
دەنگی پمی ئسپیش خۆش ك سواران دەگڕنوە دەنگی پمی ئسپیش خۆش ك سواران دەگڕنوە 

 ڵ چیایگك گرەوی لژنپیر ڵ چیایگك گرەوی لژنپیر
 نڕینگ بپدەمی كو نڕینگ بپدەمی كو

فرھاد پیمان شكن بكا فرھاد پیمان شكن بكا 
پیمان ھورە ل ناو ئاسمان خوتووە پیمان ھورە ل ناو ئاسمان خوتووە 

پیری گوندی گنجینی مندایم حیكمتكانی وا پ گیاندین پیری گوندی گنجینی مندایم حیكمتكانی وا پ گیاندین 
گوا درۆزنن گوا درۆزنن 

ئاسن خۆمشن ئاسن خۆمشن 
ك كوی دەستمۆن ك كوی دەستمۆن 

ق پخوستن ق پخوستن 
ل پنجرەی ژووری ڕاھنانی مۆسیقا نووسراوە ل پنجرەی ژووری ڕاھنانی مۆسیقا نووسراوە 

گنجیت شڕكركی ل شڕ گڕایوەی سركوتووە گنجیت شڕكركی ل شڕ گڕایوەی سركوتووە 
ل وتووژی پ ئاژاوەی برادەرایتی نامنموە ل وتووژی پ ئاژاوەی برادەرایتی نامنموە 

ل شتك دەگڕم ڕەنگی دەناسم و ناوی نازانم ل شتك دەگڕم ڕەنگی دەناسم و ناوی نازانم 
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ئمۆم ناگاتوە كوان و نخشی خانووە درینكان ئمۆم ناگاتوە كوان و نخشی خانووە درینكان 
سبینش دەنگشكان و ترس خستنوە سبینش دەنگشكان و ترس خستنوە 

بژنی نیوەڕۆ بالدا كوت بژنی نیوەڕۆ بالدا كوت 
باندەی خرخواز بای نھاوشت باندەی خرخواز بای نھاوشت 

كوتوومت خوكی گران ل خوم كات كوتوومت خوكی گران ل خوم كات 
ل ناو خون ب یكمین پاڕانوە ل خودا بگم ل ناو خون ب یكمین پاڕانوە ل خودا بگم 

پووم دادەگرم پووم دادەگرم 
دەچم ناو ھنگاوی دووھست دەچم ناو ھنگاوی دووھست 

ل تماشام چیایك ب توندی ناڕوا ل تماشام چیایك ب توندی ناڕوا 
ل ھبز و دابزی گردكی ل باربچت ل ھبز و دابزی گردكی ل باربچت 

خونی لبارچوونی ببینم خونی لبارچوونی ببینم 
پاشان گوك ئاو بدەم پاشان گوك ئاو بدەم 

كۆتریش دان كۆتریش دان 
سیساركیش ل درەختی باخچی گشتی دەربكم سیساركیش ل درەختی باخچی گشتی دەربكم 

یك نیی مقس ل پرچی پلكڕەنگین بنت یك نیی مقس ل پرچی پلكڕەنگین بنت 
قژی ھ و تاوانكانمان شانیتی قژی ھ و تاوانكانمان شانیتی 

 نیی ك ھاتوچۆی لیڕ نیی ك ھاتوچۆی لیڕ
گۆڕستانكی كرت كردووە گۆڕستانكی كرت كردووە 

گۆڕەكانی ئم بر و ئو بر ژن ل یكتر ناخوازن گۆڕەكانی ئم بر و ئو بر ژن ل یكتر ناخوازن 
تا دانیشتووانی گوندی گنجینی مندایم تا دانیشتووانی گوندی گنجینی مندایم 

مایان بگوازنوە ئاسمان مایان بگوازنوە ئاسمان 
پراسووی نرمی ئادەم ھومای ل ناو پبگات پراسووی نرمی ئادەم ھومای ل ناو پبگات 

بزمارك دەكوتم سینگی مانگ بزمارك دەكوتم سینگی مانگ 
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كراسی خوداوەندی پوە دەكم كراسی خوداوەندی پوە دەكم 
 دا نییسی تۆژەی كوشتنی كگیرفانی پ دا نییسی تۆژەی كوشتنی كگیرفانی پ

بموێ كراس بگۆڕم بموێ كراس بگۆڕم 
بچم كاربچم كار

 وار و مۆزەخاننردانی شوو س یان پیاس وار و مۆزەخاننردانی شوو س یان پیاس
چاومی ل ناو شۆڕشگ دەكم چاومی ل ناو شۆڕشگ دەكم 

مانای باران لكبداتوە مانای باران لكبداتوە 
 وەیرچاوەی بیركردنس م كراسئ وەیرچاوەی بیركردنس م كراسئ

مشخك بۆ تاج شكاندنی كابووس دەكات قۆناخ مشخك بۆ تاج شكاندنی كابووس دەكات قۆناخ 
نوا ل ناو دارستانی سنوبر نوا ل ناو دارستانی سنوبر 

 جۆالن كی كرد بقوماش جۆالن كی كرد بقوماش
مای ل ناو دانا مای ل ناو دانا 

ك باران چاوی سووری ڕوون دەبتوە ك باران چاوی سووری ڕوون دەبتوە 
 زەوی دەخرۆش زەوی دەخرۆش

ئمیش گۆرانی ل گومان ڕزگار دەكات ئمیش گۆرانی ل گومان ڕزگار دەكات 
ل سرەتای گۆرانی ل سرەتای گۆرانی 

قوماشی جۆالن دەبت ملۆتك پچ قوماشی جۆالن دەبت ملۆتك پچ 
كۆتایی گۆرانیش دەبت كفن كۆتایی گۆرانیش دەبت كفن 

تیپی گۆرانیبژ تیپی گۆرانیبژ 
تیپی گۆڕھكن تیپی گۆڕھكن 

گیانیان پنما گیانیان پنما 
باندە ب سر ژێ و نووكی كوینگ بانگوازی كرد باندە ب سر ژێ و نووكی كوینگ بانگوازی كرد 

باخچ ب ئاوی پشیمانی گش ناكات باخچ ب ئاوی پشیمانی گش ناكات 
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كانی نووستن كانی نووستن 
گۆڕستان بخبرن گۆڕستان بخبرن 

پرییان كشان بن ساباتی جادووبازان پرییان كشان بن ساباتی جادووبازان 
دەرگای ژەھریان كردەوە دەرگای ژەھریان كردەوە 

نائومدی جنگكی دژواری نایوە و سركوت نائومدی جنگكی دژواری نایوە و سركوت 
شقام قشت شقام قشت 

شاری دنیایی بزرە شاری دنیایی بزرە 
ل كویابم سرنج ل سر شت سادەكان ڕابگرم ل كویابم سرنج ل سر شت سادەكان ڕابگرم 

ھور تپڕیھور تپڕی
دسۆزی ال ج نھشتین دسۆزی ال ج نھشتین 

 ڕووبار نای ھن سۆزیش جد ڕووبار نای ھن سۆزیش جد
 كشبپ وینرایی بكمن و س كشبپ وینرایی بكمن و س

گۆلمم ل ئاوی مردوودا گۆلمم ل ئاوی مردوودا 
خوناوی پشتی كروشكان كزر ببن خوناوی پشتی كروشكان كزر ببن 

دەنك ھنار بوەرێ دەنك ھنار بوەرێ 
با تۆپك خوری ل گرووم نا با تۆپك خوری ل گرووم نا 

بئاخاوتن و چند و چوون ماومتوە بئاخاوتن و چند و چوون ماومتوە 
 دابری نرزە بلك تای بوومنیشت شاخت دەچم دابری نرزە بلك تای بوومنیشت شاخت دەچم

كۆتایی ببیرەوەرییكانم دەھنم كۆتایی ببیرەوەرییكانم دەھنم 
شقك ل كلكت بدە شقك ل كلكت بدە 

پنجرەیك ل گۆڕەكت بكرەوە پنجرەیك ل گۆڕەكت بكرەوە 
 چكنت تل چكنت تل

چیتر ڕۆژم پ ناژمردرێ چیتر ڕۆژم پ ناژمردرێ 
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چاوەڕوانیم دەكوژم چاوەڕوانیم دەكوژم 
تا مردن لوێ تا مردن لوێ 

ل وتی خون دەژیم ل وتی خون دەژیم 
گیان ڕووناككانی ژر سبری درینترین خانووی گیان ڕووناككانی ژر سبری درینترین خانووی 

گوندی گنجینی مندایم گوندی گنجینی مندایم 
برادەری خدری زیندەن برادەری خدری زیندەن 

نوا چاوەكانم ختابارنین نوا چاوەكانم ختابارنین 
ب بینینت پشوو دەدەن ب بینینت پشوو دەدەن 

 مكدانتم دەست بخك قوماشی میپارچ مكدانتم دەست بخك قوماشی میپارچ
چاویلكمی پ ڕوون دەكموە چاویلكمی پ ڕوون دەكموە 
 م دەشكگۆپا ریكدەزانی خ م دەشكگۆپا ریكدەزانی خ

دەفتری بیرەوەریم الپڕەكانی دەكون دەفتری بیرەوەریم الپڕەكانی دەكون 
خدری زیندەش خدری زیندەش 

سرگرمی نووسینوەی بیرەوەرییكانیتی سرگرمی نووسینوەی بیرەوەرییكانیتی 
بجمانی تماشات ل جرگی دام بجمانی تماشات ل جرگی دام 

زستان زستان 
فرووە ل سر تناف بمنتوە فرووە ل سر تناف بمنتوە 

بھار بھار 
 نامۆ بزان نم شیر بگگو نامۆ بزان نم شیر بگگو

ھاوین ھاوین 
برزایی سروە دابش نكات برزایی سروە دابش نكات 

پایز پایز 
گی كوتوو تیخی دوودەم تیژ بكاتوە گی كوتوو تیخی دوودەم تیژ بكاتوە 
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 وانچیم ل وانچیم ل
 یییمیشری ھسڕوانینم دەستب یییمیشری ھسڕوانینم دەستب

 وتن نییك وتن نییك
 ست ڕاگرتنھ ست ڕاگرتنھ

 دەموچاوی تووڕەیی كاڵ ڕەنگی دەدات دەموچاوی تووڕەیی كاڵ ڕەنگی دەدات
 نووستن نیی نووستن نیی
 رییبخب رییبخب

دەموچاوی تووڕەیی تۆخ ڕەنگی دەگرێ دەموچاوی تووڕەیی تۆخ ڕەنگی دەگرێ 
 كوان كوان

ل كویت ل كویت 
 نیتیچۆن كۆتاییم دەگ نیتیچۆن كۆتاییم دەگ

نرمباڵ بای شاگشكییم ل بدات نرمباڵ بای شاگشكییم ل بدات 
 بزربوونم ك لمخۆپیشاندانی ك مئ بزربوونم ك لمخۆپیشاندانی ك مئ

ئی ل بھشت نرم و نیانتر گوندی گنجینی مندایم ئی ل بھشت نرم و نیانتر گوندی گنجینی مندایم 
ئگر چتكان ڕیان ندام بموە ناوت ئگر چتكان ڕیان ندام بموە ناوت 

دم ل یاخم دەدەم دم ل یاخم دەدەم 
كۆالرەم ھدەدەم و دەگشموە كۆالرەم ھدەدەم و دەگشموە 

 چیی چیی
بۆچی جاركی دی بۆچی جاركی دی 

ب دامنی چیای لرزۆكدا ڕەوانم دەكیت ب دامنی چیای لرزۆكدا ڕەوانم دەكیت 
كیژی دووڕیان سرپۆش ب ترمی ڕبواراندا بدات كیژی دووڕیان سرپۆش ب ترمی ڕبواراندا بدات 

كزەبایك نبووە دۆستم كزەبایك نبووە دۆستم 
ئاگری چیایك خۆی نكردووەت نیشان و سبووری ئاگری چیایك خۆی نكردووەت نیشان و سبووری 
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 ك خۆی دابیتخشندەیب ك خۆی دابیتخشندەیب
گرما نكوتوونگرما نكوتوون
ڕووتن ترسان ڕووتن ترسان 

زریان زللی نوەشاند زریان زللی نوەشاند 
مۆسیقاژەن ل ئاھنگی لدایكبووی تاقانی مریم مۆسیقاژەن ل ئاھنگی لدایكبووی تاقانی مریم 

باوشكیان دا باوشكیان دا 
ئو گردەی ب ئسكبندان ڕامگرتووە ئو گردەی ب ئسكبندان ڕامگرتووە 

لپوڕوو دەیخم لپوڕوو دەیخم 
 كی كورترە ڕامانئ كی كورترە ڕامانئ

 نیی سیمای گیانمی ل نیی سیمای گیانمی ل
دەچم ل گوندی گنجینی مندایم دەچم ل گوندی گنجینی مندایم 

ب خوداوەندی گوگنمم ھدەبژرن ب خوداوەندی گوگنمم ھدەبژرن 
باوكم پیاوكی زۆرباش بوو باوكم پیاوكی زۆرباش بوو 

ل ناو دی تاورە برد ل ناو دی تاورە برد 
ماكی ساكاری ڕازاندبووەوە ماكی ساكاری ڕازاندبووەوە 

ڕابرایتی ل ناو دەكرد ڕابرایتی ل ناو دەكرد 
خودای لگڵ خودای لگڵ 

مای ماسی ب چتر و باوەشن شارەزانین مای ماسی ب چتر و باوەشن شارەزانین 
 وتووەكانرە الكستئ م لما وتووەكانرە الكستئ م لما

ل ككی شكاو ل ككی شكاو 
سرژمری گوا كم و زیاد دەكات سرژمری گوا كم و زیاد دەكات 

ل شقامی دووكڵ ل شقامی دووكڵ 
ل چلوورەی لواری ئشكفت ل چلوورەی لواری ئشكفت 
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ل زەردبوونوەی ئسك ل زەردبوونوەی ئسك 
دەست بۆ بخت درژ دەكم دەست بۆ بخت درژ دەكم 
مندایی جیھانك پە ل تاج مندایی جیھانك پە ل تاج 

گنجیتی بدواداگڕانی خۆشنوودی گنجیتی بدواداگڕانی خۆشنوودی 
پیریش باخچی مات بچووك دەكاتوە پیریش باخچی مات بچووك دەكاتوە 

دەن ھست لوێ وەك دی پینگ ئازادە دەن ھست لوێ وەك دی پینگ ئازادە 
جۆگكانی ئاو ل لشی خاك دروستیان دەكن جۆگكانی ئاو ل لشی خاك دروستیان دەكن 

پۆستچی سوزایین پۆستچی سوزایین 
كیژی كات پرچی بردایوە كیژی كات پرچی بردایوە 

شون شیدای بوو شون شیدای بوو 
 كویست زەیستان كویست زەیستان

مینتیش تالرسازكی ھار و ھاج مینتیش تالرسازكی ھار و ھاج 
دەستی كام لكدانوە بگرم دەستی كام لكدانوە بگرم 

ل دابشكردنی دەنگی كشر ب سر ما خوگرانكان ل دابشكردنی دەنگی كشر ب سر ما خوگرانكان 
ھوەستیك ب دتوندی دەكم ھوەستیك ب دتوندی دەكم 

تدەپڕم تدەپڕم 
ھناسی ئو پلكدارانم بۆ دێ  ھناسی ئو پلكدارانم بۆ دێ  

ل ڕۆژئاوابوونی دون ناشتم ل ڕۆژئاوابوونی دون ناشتم 
كۆن گۆپ خرۆشاوەكان دەدەم پشت كۆن گۆپ خرۆشاوەكان دەدەم پشت 

ماوەیك ل ناو محاڵ ماوەیك ل ناو محاڵ 
گوێ ل فرموودەی ئو خوداوەندان ڕادەگرم گوێ ل فرموودەی ئو خوداوەندان ڕادەگرم 

پم دەن پم دەن 
مندایی و گوندی گنجینی مندایت مندایی و گوندی گنجینی مندایت 
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بوون ب خونی كورتی الوالو بوون ب خونی كورتی الوالو 
 دایون بۆ من چی تخ دایون بۆ من چی تخ
 دایون بۆ تۆ چی تخ دایون بۆ تۆ چی تخ

خون سرسامیی ئاسمانیی دەتبات ناوی خون سرسامیی ئاسمانیی دەتبات ناوی 
با من و تۆ ئاگرك بۆ خون بكینوە خۆی بگتوە با من و تۆ ئاگرك بۆ خون بكینوە خۆی بگتوە 

كیژك ل سرەخۆ بخت دەچنت ڕایگرتم  كیژك ل سرەخۆ بخت دەچنت ڕایگرتم  
گودانم بۆ ژووری ھموو بختیارك خت كرد گودانم بۆ ژووری ھموو بختیارك خت كرد 

ئی گیانباز بختیاری بۆشایییكی ئاۆزە ئی گیانباز بختیاری بۆشایییكی ئاۆزە 
پنج دەخیت سر چی پنج دەخیت سر چی 

 نی نادیار دانشو ك لزكاغ نی نادیار دانشو ك لزكاغ
ئم پرسیاران دروست دەبن ئم پرسیاران دروست دەبن 

گی مردوو گی مردوو 
تووڕەیی وەرزەكان تووڕەیی وەرزەكان 

درۆكردنی ئسپ لگڵ ئو سوارەی درۆكردنی ئسپ لگڵ ئو سوارەی 
ب پشتیوەی دەگن كانی و مرگك ب پشتیوەی دەگن كانی و مرگك 

ونی خۆیانی ب دخۆشی ل ناو دەبینن ونی خۆیانی ب دخۆشی ل ناو دەبینن 
ڕزگاربوونی نچیر ڕزگاربوونی نچیر 

ڕەنگاوڕەنگبوونی پی ڕەش ڕەنگاوڕەنگبوونی پی ڕەش 
شكۆ دابشكردنی سرلشكر شكۆ دابشكردنی سرلشكر 

منیش ل سر كورسی دارگوز دادەنیشم منیش ل سر كورسی دارگوز دادەنیشم 
كتبی ئفسان و داستان كتبی ئفسان و داستان 
دەكم گۆرانییكی سادە دەكم گۆرانییكی سادە 

خونی لبر بوا خونی لبر بوا 
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پڕینوە ل ڕووباری ببوار پڕینوە ل ڕووباری ببوار 
بۆ مای یاد و سۆز بۆ مای یاد و سۆز 

ئارەزووم بتین دەكات ئارەزووم بتین دەكات 
قاچیشم دەشوا قاچیشم دەشوا 

تنیایی یك دوو گز بوو بیم تنیایی یك دوو گز بوو بیم 
گرمۆبوونی خدری زیندە ژووركی الپڕی گرمۆبوونی خدری زیندە ژووركی الپڕی 

 یمی مندانجینگوندی گ یمی مندانجینگوندی گ
 نرئاوتاسانی دووڕیان چووە ب ل نرئاوتاسانی دووڕیان چووە ب ل

پنجی گیانی ھقنا پنجی گیانی ھقنا 
منداك جۆالنی ب دووكل وەكردووە منداك جۆالنی ب دووكل وەكردووە 

گومانی بدەنگی گومانی بدەنگی 
ترسی ھمیشیی ترسی ھمیشیی 

دەھن و دەبا دەھن و دەبا 
ل بنیدا مردووەكان ل گچڵ دادەمنن ل بنیدا مردووەكان ل گچڵ دادەمنن 

تبینییكانیان تۆمار ناكن تبینییكانیان تۆمار ناكن 
وام ل ژوورێ گنجیم كڕووی ھناوە وام ل ژوورێ گنجیم كڕووی ھناوە 

 كانم چوویننینۆك كانم چوویننینۆك
بۆم ناكرێ ئم دیوارە بوەرنم بۆم ناكرێ ئم دیوارە بوەرنم 

گوێ بیستی ئوە نبوویم گوێ بیستی ئوە نبوویم 
 ی چییانكان مشتومرزەخییب ی چییانكان مشتومرزەخییب
تارماییم گرمایی ورد و نوژە تارماییم گرمایی ورد و نوژە 

بخشندەیك مای ل ڕۆخ ئاو داناوە بخشندەیك مای ل ڕۆخ ئاو داناوە 
شوان گیاندارە ئاوییكان شوان گیاندارە ئاوییكان 
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ئاو ج دەھن دن الی مۆق دەمننوە ئاو ج دەھن دن الی مۆق دەمننوە 
نزیك مای نالی دەوەستم نزیك مای نالی دەوەستم 

ئو دیمنان دەبینم ك چاوم داوایان دەكات ئو دیمنان دەبینم ك چاوم داوایان دەكات 
ب سر پیژەی بفرگرتوو دەگم دەرگاكیان ب سر پیژەی بفرگرتوو دەگم دەرگاكیان 

ناخزم و برنابموە ناخزم و برنابموە 
پۆرترتی حبیبم دەدات بدیاری بۆ نوای ببم پۆرترتی حبیبم دەدات بدیاری بۆ نوای ببم 

باران دەمكرۆژێ باران دەمكرۆژێ 
چترم كیژی گوا لی خواستم چترم كیژی گوا لی خواستم 

دژواری ھر نشكا دژواری ھر نشكا 
چرا كزبن چرا كزبن 

 نمفت نمزگ ئاگری جغارە ل نمفت نمزگ ئاگری جغارە ل
پرس بتاڵ دەكم پرس بتاڵ دەكم 

گۆڕت دەگوازموە گۆڕستانی پنجم گۆڕت دەگوازموە گۆڕستانی پنجم 
دەستكانم كركاری جستمن دەستكانم كركاری جستمن 

 ردوون نییلوورەی گ كی تاكناسبا ھ ردوون نییلوورەی گ كی تاكناسبا ھ
 م دەگوشوی خاك پپ م دەگوشوی خاك پپ
ماوەی دەوێ فی بدەم ماوەی دەوێ فی بدەم 

دەقی ئاو دەقی ئاو 
دانیشتنی مردوو ل ناو كفن دانیشتنی مردوو ل ناو كفن 
ڕاچنینی مردوو ل ناو كفن ڕاچنینی مردوو ل ناو كفن 
مستی مردوو ل ناو كفن مستی مردوو ل ناو كفن 

نامنووسینی مردوو ل ناو كفن نامنووسینی مردوو ل ناو كفن 
 یكپارچكی ینیایی بیابانت یكپارچكی ینیایی بیابانت



سی ساڵ شیعر٧٧ سباح رەنجدەر

گۆمكی ت نكوتووە گۆمكی ت نكوتووە 
شوان باندە خۆ ب دوجامی مانگ دادەن شوان باندە خۆ ب دوجامی مانگ دادەن 

 ستپۆلی الفاوی ترسناك پش م لد ستپۆلی الفاوی ترسناك پش م لد
سییكانم بربوونوە سییكانم بربوونوە 

ونی ناو ئلبوومونی ناو ئلبووم
تای بفر تای بفر 

سۆبی باران سۆبی باران 
پنگری با پنگری با 

شۆڕاوەی ترێ شۆڕاوەی ترێ 
ئاوەدانی خون ئاوەدانی خون 

ژووری ئاسوودەیی ژووری ئاسوودەیی 
سزای دانیشتووان سزای دانیشتووان 

درەختی بھز درەختی بھز 
بۆشایی چاو بۆشایی چاو 
ھتاوی نزم ھتاوی نزم 

ھر ھموویان پم دەن ھر ھموویان پم دەن 
بوون نسرمك ل ناو چاوی گشی خیاڵ بوون نسرمك ل ناو چاوی گشی خیاڵ 

دەموێ بچم ناوی دەموێ بچم ناوی 
جربزەیكی تدا ل گمارۆ ڕزگار بكم جربزەیكی تدا ل گمارۆ ڕزگار بكم 

ئسككانی توایوە ئسككانی توایوە 
شت تاپۆیییكانی ئاسمان شت تاپۆیییكانی ئاسمان 
جوویكی بوەخت بوون جوویكی بوەخت بوون 

دەموچاوی ئاو خوریك لی دا دەموچاوی ئاو خوریك لی دا 
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گنجیم باوەش بیرەوەری بوو گنجیم باوەش بیرەوەری بوو 
بوو ب پند و حیكمت بوو ب پند و حیكمت 

ئاگر كتبی پند و حیكمت دەستنیشان دەكات ئاگر كتبی پند و حیكمت دەستنیشان دەكات 
گوكانی سر مشتووی زیوینی خنجر گوكانی سر مشتووی زیوینی خنجر 

خۆیان ب سركوتن ناساند خۆیان ب سركوتن ناساند 
بردی پاش الفاوان بردی پاش الفاوان 

 زمانیان دووالی زمانیان دووالی
ل ناو لۆچی برد كم ماموە ل ناو لۆچی برد كم ماموە 

ڕووناكی ڕووداوك خونكان بھز دەكات ڕووناكی ڕووداوك خونكان بھز دەكات 
یكوویی ئی دۆڕاو یكوویی ئی دۆڕاو 

ژیان ب باركی تردا كوت ژیان ب باركی تردا كوت 
 خوستی درۆیانژوو پم خوستی درۆیانژوو پم
خۆم ل ناو چی دابنم خۆم ل ناو چی دابنم 

پرچی دەم كانییان یارمتیم نادەن پرچی دەم كانییان یارمتیم نادەن 
ئاو بخراپم دەگرێ ئاو بخراپم دەگرێ 

 نیاییم دەپشكنبا ت نیاییم دەپشكنبا ت
چ شمشرك مۆتك و كنغرچ شمشرك مۆتك و كنغر

تیژ و دوودەمی كردوون تیژ و دوودەمی كردوون 
جالدەكان فیان دای ناو گۆڕم جالدەكان فیان دای ناو گۆڕم 

گۆڕم ب دگرانی ڕۆیشت گۆڕم ب دگرانی ڕۆیشت 
منی ل جما منی ل جما 

خۆم ب دوای دەنرم خۆم ب دوای دەنرم 
ب تنیا خۆم ترپی پدزەی خۆم دەژمرم ب تنیا خۆم ترپی پدزەی خۆم دەژمرم 
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گڕانوەی خیاڵ گڕانوەی خیاڵ 
كردنوەی پنجرە كردنوەی پنجرە 

وڕنی زەوی وڕنی زەوی 
دپاكی مانگشو دپاكی مانگشو 

منیان كرد ب ققنس منیان كرد ب ققنس 
ب باكانم ئاگرم جوان كرد ب باكانم ئاگرم جوان كرد 

گشتوەرەكان ب دەوریوە دانیشتن گشتوەرەكان ب دەوریوە دانیشتن 
گردوون ڕووی خۆش بووگردوون ڕووی خۆش بوو

 دی دامئوم دی دامئوم
پرداخك خونی گالس چاوەڕوانم دەكات ببم برادەری پرداخك خونی گالس چاوەڕوانم دەكات ببم برادەری 

ب فریشت قووڵ خوتووەكانی گڕەكی ب فریشت قووڵ خوتووەكانی گڕەكی 
 نتاو شادبوو بمناسئاوازی ھ ب نتاو شادبوو بمناسئاوازی ھ ب

دەنگك دەنگك 
 كنجوەی گكدانژووری ل یشتنوە گئ كنجوەی گكدانژووری ل یشتنوە گئ

گوندی گنجینی مندایی گچوە گوندی گنجینی مندایی گچوە 
كنار داڕمن كنار داڕمن 

چیا بم ڕوو ئو ڕوو دابكون چیا بم ڕوو ئو ڕوو دابكون 
دەشتایی ل خستی ناز فرۆشتن خۆ پكدادەن دەشتایی ل خستی ناز فرۆشتن خۆ پكدادەن 

منیش سرووش ل یكمین ھلكی ھۆ دەخوازم منیش سرووش ل یكمین ھلكی ھۆ دەخوازم 
 و دەبینخشتچ ون لكت خشیعر و دەبینخشتچ ون لكت خشیعر

پرچی خۆمشینی نوا ل ناو باران گش دەكات پرچی خۆمشینی نوا ل ناو باران گش دەكات 
پرچ پووی سرە پرچ پووی سرە 

 كی ئاوریشمینیواننیایی كت كی ئاوریشمینیواننیایی كت



سی ساڵ شیعر٨٠ سباح رەنجدەر

تلیسم دوا تلیسم دوا 
ڕگایك چاوی ھنھنا ڕگایك چاوی ھنھنا 

گوندی گنجینی مندایم ب ناو خۆی بریداموە گوندی گنجینی مندایم ب ناو خۆی بریداموە 
سبووریم گمت خۆك بوو سبووریم گمت خۆك بوو 

باندەیكی دەست ب دوعا ب سریدا ھفی باندەیكی دەست ب دوعا ب سریدا ھفی 
خونم گۆڕا خونم گۆڕا 

گیای نمریم برەواژی بینی گیای نمریم برەواژی بینی 
زوان حز دەكات گردەلوولك ھبكا و بیبات زوان حز دەكات گردەلوولك ھبكا و بیبات 

وەرزەكان سووڕی سروشتیان تواو ناكن وەرزەكان سووڕی سروشتیان تواو ناكن 
شژاونشژاون

یك پش یك دن یك پش یك دن 
نوا كراسی سما لبر بكات نوا كراسی سما لبر بكات 

 وتن دادەماژەنگی ك وشستی حفریزی پ وتن دادەماژەنگی ك وشستی حفریزی پ
كراسی سماش فێ بدا كراسی سماش فێ بدا 

 تتای دڕەش كتوپ وشفریزی شادمانی ح تتای دڕەش كتوپ وشفریزی شادمانی ح
ئو باندانی ل ئاسمان سبری فریاكوتنن ئو باندانی ل ئاسمان سبری فریاكوتنن 

مدالیای شھیدانی گوندی گنجینی مندایمن مدالیای شھیدانی گوندی گنجینی مندایمن 
بفركی ئستوور زیندەوەرە زیانبخشكانی كوشتوون بفركی ئستوور زیندەوەرە زیانبخشكانی كوشتوون 

 كی نییگۆڕ كی نییگۆڕ
 كرابدارنوە پایشتھب ل كرابدارنوە پایشتھب ل

منداكانی بشولبان و گورگان شوێ لج دەخزن منداكانی بشولبان و گورگان شوێ لج دەخزن 
بای بیرەوەرییكان مانی ل ك و كپی گرتووە بای بیرەوەرییكان مانی ل ك و كپی گرتووە 

دم دەرەوە دم دەرەوە 
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مردووەكان لكا بۆم دن مردووەكان لكا بۆم دن 
خۆ داون ناو سروشتی ل ھموومان پ ھیوا و ب تمنتر خۆ داون ناو سروشتی ل ھموومان پ ھیوا و ب تمنتر 

داگیری دەكن داگیری دەكن 
بۆنی مستی ھنر دەست و پنجی تزیوی بۆنی مستی ھنر دەست و پنجی تزیوی 

دایك حپساوەكان دەخاتوە ناو كفی شیری دخۆشی دایك حپساوەكان دەخاتوە ناو كفی شیری دخۆشی 
بانگی مردووانیش گودانی سرمزی نانخواردن بەنگ دەكن بانگی مردووانیش گودانی سرمزی نانخواردن بەنگ دەكن 

پشتم كوت پشتم كوت 
چیدی بارستایی خۆم پ ھناگیرێ چیدی بارستایی خۆم پ ھناگیرێ 

ل ئاوێ داوم ل ئاوێ داوم 
 م دانیشوەی دش ئپ م دانیشوەی دش ئپ

ئاو دانیشتئاو دانیشت
ھموو باندە ئاوییكان ھاتن ناویھموو باندە ئاوییكان ھاتن ناوی

سریان نقوم كرد و چاویان ڕوون بووەوەسریان نقوم كرد و چاویان ڕوون بووەوە
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٨٨
    

گیانلبری دڕندە و جالد ئاوی تۆفانیان خواردووەتوە              گیانلبری دڕندە و جالد ئاوی تۆفانیان خواردووەتوە              
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٩٩
ئسپك لگڵ نوا پشبكیتیئسپك لگڵ نوا پشبكیتی

برانبریان دانیشتم و نرمیم نواند برانبریان دانیشتم و نرمیم نواند 
دواتر بناو ئاوی پاكی جۆگل و ڕۆیشتم و ستایشی مرگم كرد دواتر بناو ئاوی پاكی جۆگل و ڕۆیشتم و ستایشی مرگم كرد 

ل دوە سرنجی ئاوخواردنوەی ڕەگم دا ل دوە سرنجی ئاوخواردنوەی ڕەگم دا 
برزایی ژیانی خۆمم دۆزیوە و گیشتم تنیایی خودایی برزایی ژیانی خۆمم دۆزیوە و گیشتم تنیایی خودایی 

 دایكبوویم یدا لت ك دایكبوویم یدا لت ك
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١٠١٠
ل برووسكیكم بۆ گوندی گنجینی مندایی ل برووسكیكم بۆ گوندی گنجینی مندایی 

ئوەم بۆ مایوە ئوەم بۆ مایوە 
گرمایی خون بریدام گرمایی خون بریدام 
ھور ژووركی شدارە ھور ژووركی شدارە 

بارانی تدا زیندانی كراوە بارانی تدا زیندانی كراوە 
باران ئازادم ك ڕەنگكان لكحاین باران ئازادم ك ڕەنگكان لكحاین 

كۆنگرە دەبستن بۆ ئوەی ڕەنگك بدەن ب ئاو كۆنگرە دەبستن بۆ ئوەی ڕەنگك بدەن ب ئاو 
ئی ئاو ھموو ژیان بۆ تۆ ئی ئاو ھموو ژیان بۆ تۆ 

تنیا بۆ ھدانی ئم مت یارمتیمان بدە تنیا بۆ ھدانی ئم مت یارمتیمان بدە 
ئم بۆ لرە دەمرین ئم بۆ لرە دەمرین 
ئوە بۆ لرە دەژین ئوە بۆ لرە دەژین 

خاك پستی شكۆفڕژی مندایی ل بووەتوە خاك پستی شكۆفڕژی مندایی ل بووەتوە 
گیشتوومت ڕۆخی خنكان گیشتوومت ڕۆخی خنكان 

 دەڕم شم لرامۆشیف ند بستو چئ دەڕم شم لرامۆشیف ند بستو چئ
ب قی ھنراو ب كاتژمری دەستی ب قی ھنراو ب كاتژمری دەستی 

كوڕەكان و گوارەی گوی كیژەكانمان تدەپڕم كوڕەكان و گوارەی گوی كیژەكانمان تدەپڕم 
ڕاز و گلیی بزاریم ل وتووژ ل زەوت كرا ڕاز و گلیی بزاریم ل وتووژ ل زەوت كرا 

بدەنگ ڕوڕەسمی مردنم برپا دەكم بدەنگ ڕوڕەسمی مردنم برپا دەكم 
خونی پم عرد ڕەنگ دەكات خونی پم عرد ڕەنگ دەكات 

بچم كۆنی خولكوتوو بچم كۆنی خولكوتوو 
 م دادەگیرسپاشماوەی پ م دادەگیرسپاشماوەی پ
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مندان دن دیاری مندان دن دیاری 
سروودی نورۆز دەن سروودی نورۆز دەن 

خۆم ھاوشت بۆشایی بوون خۆم ھاوشت بۆشایی بوون 
بخشندەیك دەستی میھری بۆ درژ نكردم بخشندەیك دەستی میھری بۆ درژ نكردم 

درژایی قۆم ل تپڕین درژایی قۆم ل تپڕین 
ب دار و پردووی ناكۆكی ژوورمدا دەڕوانم ب دار و پردووی ناكۆكی ژوورمدا دەڕوانم 

خون ھنافنم خون ھنافنم 
قت قۆم دەربھن كشی ل ناكم قت قۆم دەربھن كشی ل ناكم 

ھوردەش ھوردەش 
فریشتیكی مست فریشتیكی مست 

مافووركی تووكن و تاخم كورسی مافووركی تووكن و تاخم كورسی 
دارحیزەرانی پشكش دارحیزەرانی پشكش 

 ی گشتی و قوربانییبخانژووری كت ب ی گشتی و قوربانییبخانژووری كت ب
ھختندراوەكانی ناو مژوو كرد ھختندراوەكانی ناو مژوو كرد 

نیوەڕۆی ھاوین بانی خانووم ھات خوارێ نیوەڕۆی ھاوین بانی خانووم ھات خوارێ 
تزمی شیعركت پنجی گرێ دابووم تزمی شیعركت پنجی گرێ دابووم 

نمتوانی دەفتری بیرەوەری ژر خۆڵ كوتووم ھگرموە نمتوانی دەفتری بیرەوەری ژر خۆڵ كوتووم ھگرموە 
نوا لگڵ ئاسۆ سوور ھگڕا نوا لگڵ ئاسۆ سوور ھگڕا 

قاچكانی تا ئژنۆ شوشت قاچكانی تا ئژنۆ شوشت 
ئاونم دای بنی ڕووبار دەموچاوی مردنم بینی ئاونم دای بنی ڕووبار دەموچاوی مردنم بینی 

ل باریكایی ئسكی ماسی ماكی ساكاری ھبوو ل باریكایی ئسكی ماسی ماكی ساكاری ھبوو 
ب بگرە و بردە و ھرا و زەنا ب بگرە و بردە و ھرا و زەنا 

ئم چاخ كچڵ بووە گچڵ بڕوەی دەبات ئم چاخ كچڵ بووە گچڵ بڕوەی دەبات 
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گوندی گنجینی مندایم گوندی گنجینی مندایم 
دایكك خاوەنی كۆم نازدار و نازەنین دایكك خاوەنی كۆم نازدار و نازەنین 
 شكی ناپژمم تۆزی دارجغارە نیشتووەت شكی ناپژمم تۆزی دارجغارە نیشتووەت

ھواری بزریی و بزربوون ھواری بزریی و بزربوون 
 تییكی تایبیدیمان تییكی تایبیدیمان

شقامی لبر دەمم ب مترسی كرد شقامی لبر دەمم ب مترسی كرد 
پیكانیشم چاودار پیكانیشم چاودار 

نشیھشت گوندی گنجینی مندایم چاو بكم نشیھشت گوندی گنجینی مندایم چاو بكم 
ئمۆم خوار و خچ خۆم بكام الدا بگرم ئمۆم خوار و خچ خۆم بكام الدا بگرم 

ئاگری بن درژی سبینش ئاگری بن درژی سبینش 
ل ئاوەسۆی داران دەمرێ ل ئاوەسۆی داران دەمرێ 

دانیشتنكی مردوو نابت یادگارییكی كورتیش دانیشتنكی مردوو نابت یادگارییكی كورتیش 
خون گانوەشم ل ناكوێ خون گانوەشم ل ناكوێ 

ل چركی بخشندەیی كانی پووی دادایوە ل چركی بخشندەیی كانی پووی دادایوە 
ل بدەنگی سامناكل بدەنگی سامناك

تپ ل دووكی جغارەی زیندانییان تپ ل دووكی جغارەی زیندانییان 
ل دابشكردنی زەوی و ئاو دەپرست ل دابشكردنی زەوی و ئاو دەپرست 

جووتیار و دەریاوان بیكوە جووتیار و دەریاوان بیكوە 
دەچن كار و ژیان فام دەكن دەچن كار و ژیان فام دەكن 

درەخت نینۆكی فێ دا درەخت نینۆكی فێ دا 
ل ھیچ شتك ڕانامنم ل ھیچ شتك ڕانامنم 

ملمالنی گو شوبۆ و خوندنی كباب ملمالنی گو شوبۆ و خوندنی كباب 
ناودارترین شقامی گشتی ناودارترین شقامی گشتی 
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قادرمی ل دار دروستكراوی  قادرمی ل دار دروستكراوی  
جوانكراو ب پارچ شووشی ڕەنگاوڕەنگ جوانكراو ب پارچ شووشی ڕەنگاوڕەنگ 

پۆستری پشانگای سانی ھونرە جوانكان پۆستری پشانگای سانی ھونرە جوانكان 
من و نوا ژوانمان دانا من و نوا ژوانمان دانا 

گفتوگۆمان گرمایییكی شیردەر بوو گفتوگۆمان گرمایییكی شیردەر بوو 
چۆن ل پنجرە بیھنین ژوورێ چۆن ل پنجرە بیھنین ژوورێ 
ممك بدات ڕووەك سبرییكان ممك بدات ڕووەك سبرییكان 

پنجرە تماشای زەرد بوو پنجرە تماشای زەرد بوو 
نمانتوانی بۆیی شووشك بسینوە نمانتوانی بۆیی شووشك بسینوە 

تیشككان شادمان كین تیشككان شادمان كین 
خۆم فدای جنگی درەوشانوە خۆم فدای جنگی درەوشانوە 

خاك كونی ت بوو خاك كونی ت بوو 
 كردە پ مڕەنگ و ڕووی ئ كی خۆی لئاو چ كردە پ مڕەنگ و ڕووی ئ كی خۆی لئاو چ

مافووری ڕازاوە ب خوری پڕە كرا مافووری ڕازاوە ب خوری پڕە كرا 
بۆچی ڕایخراوە بۆچی ڕایخراوە 

ل كناری دەموچاو پچراوەی ل كناری دەموچاو پچراوەی 
ئاوكی پشتگوخراو ئاوكی پشتگوخراو 

دوو بازرگانی دەریایی دوو بازرگانی دەریایی 
حشیشیان ب چسی ل لونا حشیشیان ب چسی ل لونا 

ل كناری دەموچاو وای ئاوكی پارزراو ل كناری دەموچاو وای ئاوكی پارزراو 
بازرگانكان حشیشیان ب تووڕەیی فێ دا بازرگانكان حشیشیان ب تووڕەیی فێ دا 

قیژەی قوڕم بینی قیژەی قوڕم بینی 
تماشای ئسترەی خۆمشیم بیست تماشای ئسترەی خۆمشیم بیست 
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 چنی پاكیزە گكیژ چنی پاكیزە گكیژ
پراسووی ئادەمیش پراسووی ئادەمیش 

ھۆیك ل پشبك مردن ھۆیك ل پشبك مردن 
ب ھاواركی ھاوبشوە جاڕی دا ب ھاواركی ھاوبشوە جاڕی دا 

وتی بدگومان ل پرسیار وتی بدگومان ل پرسیار 
ئای ل پشتی كیسڵ ھداوە ئای ل پشتی كیسڵ ھداوە 

جانتای گنجیم پ كرد ل خواستكانی زەوی جانتای گنجیم پ كرد ل خواستكانی زەوی 
بۆ الی مانگی ببزەیی ڕادەكم بۆ الی مانگی ببزەیی ڕادەكم 

داوای پناگیكی ل دەكم پشی ڕادەگینم داوای پناگیكی ل دەكم پشی ڕادەگینم 
 رەكانكو سكی ھوما پایپی پاشایئ رەكانكو سكی ھوما پایپی پاشایئ

ڕەژووی جنگ ل پنج داگرتنك ئاگری دا ڕەژووی جنگ ل پنج داگرتنك ئاگری دا 
گۆڕستانی ھوما تماشای نگۆڕیم گۆڕستانی ھوما تماشای نگۆڕیم 

باران بچت ناوچی شڕ باران بچت ناوچی شڕ 
ملۆتكیك داندراوە دەیھنت ئاخاوتن ملۆتكیك داندراوە دەیھنت ئاخاوتن 

 یمی مندانجینكانم شوورەی گوندی گردی ناو گورچیلب یمی مندانجینكانم شوورەی گوندی گردی ناو گورچیلب
گوندی گنجینی مندایم بۆشایی گیان گوندی گنجینی مندایم بۆشایی گیان 

گیان دەنگی تفنگ سواركردن گیان دەنگی تفنگ سواركردن 
 پوولی پی باقیان ش پوولی پی باقیان ش

ل ئارەزووی گرممدا دایك كتب پیرۆزەكانی ل ئارەزووی گرممدا دایك كتب پیرۆزەكانی 
چاپ و بو دەكاتوە چاپ و بو دەكاتوە 

منداڵ سوی خوداوەندە ل ھاموشۆكرانی زەمین منداڵ سوی خوداوەندە ل ھاموشۆكرانی زەمین 
سروشت سروشت 

ژیان ژیان 
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مرگ مرگ 
 ەنگكی گونیایی كفنت ەنگكی گونیایی كفنت

ناموێ نا ناموێ نا 
ل دنیای ئو دیو پاكیزەكان داوام ل دەكن ل دنیای ئو دیو پاكیزەكان داوام ل دەكن 

نم ئاگای ل نمی تنیشتی نیی كوتنی ب چی دەبت نم ئاگای ل نمی تنیشتی نیی كوتنی ب چی دەبت 
ل ناو لف و دۆشكی خونبینیندا بووم ل ناو لف و دۆشكی خونبینیندا بووم 

ئو ئشكنج چشتووەی ئو ئشكنج چشتووەی 
ل ناو زەوی بووملرزە ڕزگاری ببوو ل ناو زەوی بووملرزە ڕزگاری ببوو 

ئاگاداری كردموە ئاگاداری كردموە 
گوندی گنجینی مندایت وجاغكانی ئاوازی نرم و مۆسیقای پتین گوندی گنجینی مندایت وجاغكانی ئاوازی نرم و مۆسیقای پتین 

ڕەنگی ئاو ڕەنگی ئاو 
دەنگی گۆپ دەنگی گۆپ 

ترمیان نشاردەوە ترمیان نشاردەوە 
ئو ترمی وەك شانازی ھشتیانوە نیان ناشت ئو ترمی وەك شانازی ھشتیانوە نیان ناشت 

ب سر لپی گووە گیانكی بگرد ھاتوە ناو گیانی ب سر لپی گووە گیانكی بگرد ھاتوە ناو گیانی 
ھست دەستی گرت ھست دەستی گرت 
ڕگا مۆسیقای بۆ ژەند ڕگا مۆسیقای بۆ ژەند 

ھنایانوە ناو كانی ھنایانوە ناو كانی 
پرژینی قایم كرد پرژینی قایم كرد 

ڕەزەكانی ئاو دا ڕەزەكانی ئاو دا 
دوا داوای ھۆیك ك بچووەكانی پیان گوتووە دوا داوای ھۆیك ك بچووەكانی پیان گوتووە 

 مكانت بدە ئی میراتگری ئاسمان بائ مكانت بدە ئی میراتگری ئاسمان بائ
 بھ ك جندوە پوتنزمانی نزا و فریاك ب بھ ك جندوە پوتنزمانی نزا و فریاك ب
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مشت ئاوكم ممژن مشت ئاوكم ممژن 
بشی پمۆ تڕكردنی ئاوزینگدان دەكم بشی پمۆ تڕكردنی ئاوزینگدان دەكم 

بفری زستانی مندایی ل بن نینۆكم ماوەتوە بفری زستانی مندایی ل بن نینۆكم ماوەتوە 
گۆلمم لو ئاوە دا ك ل ناو ئوارە زۆر تایبتییكان گۆلمم لو ئاوە دا ك ل ناو ئوارە زۆر تایبتییكان 

بخشندە و دەستكراوە بخشندە و دەستكراوە 
بۆ یكترناسین پاشای سروشت بوو بۆ یكترناسین پاشای سروشت بوو 

لم چتر شلوویان كرد لم چتر شلوویان كرد 
چی بخۆموە چی بخۆموە 

ھر ھیچ نب ئم شرب ئاوە مشكنن ھر ھیچ نب ئم شرب ئاوە مشكنن 
ببت شوی كاتم خۆش دەكات ببت شوی كاتم خۆش دەكات 

دووبای بباك و دووچاوی دووبای بباك و دووچاوی 
 كم دەداتموو شتڵ ھگئاشتبووەوە ل كم دەداتموو شتڵ ھگئاشتبووەوە ل

بازگ دەرگای گورەی شارەبازگ دەرگای گورەی شارە
ژەنگی دەڕنم ژەنگی دەڕنم 

پستی ئادەمیزاد و چینی زەویش پستی ئادەمیزاد و چینی زەویش 
چیم بۆ مایوە چیم بۆ مایوە 

من و كیژی مرگ و یكترناسین من و كیژی مرگ و یكترناسین 
یان نیشتجبوون ل ھالنی ھۆ یان نیشتجبوون ل ھالنی ھۆ 

ئی ھۆی چاوتر و خاندان ئی ھۆی چاوتر و خاندان 
پۆژەكانی تا ئستا دواتخستوون پۆژەكانی تا ئستا دواتخستوون 

دەتوانی پشنیازیان بكیتدەتوانی پشنیازیان بكیت
 ی پاشا ڕەت دەبرماب یتوون بوەی پدوای ئ ی پاشا ڕەت دەبرماب یتوون بوەی پدوای ئ

ئسپكی چواش ناكرت ئسپكی چواش ناكرت 
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زەویش جنگك پ ل ستایشكری زەویش جنگك پ ل ستایشكری 
كیسڵ و چرا كوژنرەوە كیسڵ و چرا كوژنرەوە 

بوری ئوە دەكاتبوری ئوە دەكات
زوان بن ناوی ناڕكییكانی ببینن زوان بن ناوی ناڕكییكانی ببینن 

گومان دە من ماوم گومان دە من ماوم 
ئومدكی خودابخش و نایابمئومدكی خودابخش و نایابم

بختی گوكان دەكموە بختی گوكان دەكموە 
ڕەگیشیان دەبموە ناو زەوی نرمڕەگیشیان دەبموە ناو زەوی نرم

نانی گرم ونانی گرم و
باوەڕ وباوەڕ و

زیندووبوونوە زیندووبوونوە 
ل دیداری پیری حیكمت دەیكم یادگارل دیداری پیری حیكمت دەیكم یادگار

 ژیان جوان  ژیان جوان 
 وەیدەست وەیان بینت سكی خكانی الستیكمندا وەیدەست وەیان بینت سكی خكانی الستیكمندا

ئم دە دەكوژننوە ئم دە دەكوژننوە 
 یمرماڵ ئشی بۆ بشكركل یمرماڵ ئشی بۆ بشكركل

تشقچییكانیش ل پاقژگوە نھاتوون تشقچییكانیش ل پاقژگوە نھاتوون 

١٩٨٣١٩٨٣-١٩٨٧١٩٨٧ ھولر  ھولر 
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سزای ھمیشیی سزای ھمیشیی 
لوێ شونك وەكو ئرە  لوێ شونك وەكو ئرە  

مردووەكانیان دەشۆن  مردووەكانیان دەشۆن  
پاش وشكبوونوە دەیاننژن پاش وشكبوونوە دەیاننژن 

دوو كلی بۆ دادەنن دوو كلی بۆ دادەنن 
یكم لی دەخوندرتوە یكم لی دەخوندرتوە 
  ندەكوە پگورگ بۆ ئ  ندەكوە پگورگ بۆ ئ

كبكانی پیشان بدات كبكانی پیشان بدات 
دووەم بڕنووسكی ئاۆز لی ھكۆدراوە  دووەم بڕنووسكی ئاۆز لی ھكۆدراوە  

سوپاس بۆ بدحایبوونی ئاشق سوپاس بۆ بدحایبوونی ئاشق 
لجوانی ڕووەكی ئاوی و برادەرایتی دۆلفین لجوانی ڕووەكی ئاوی و برادەرایتی دۆلفین 

  پ ستایدكاری ھی ببۆس ئاو ل  پ ستایدكاری ھی ببۆس ئاو ل
سركز ب نویاتی خاك سركز ب نویاتی خاك 

چاوی شرمزاری ھگۆفت چاوی شرمزاری ھگۆفت 

ڕووه ككانی ڕووه ككانی 
خوداوه ند  خوداوه ند  
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خۆی ل پنا  خۆی ل پنا  
 تچ ورە و گردی بچووك كرد بردی گب تچ ورە و گردی بچووك كرد بردی گب

چیا پستی پاوانی  چیا پستی پاوانی  
ئو داستانانی ك بوون بكتب ئو داستانانی ك بوون بكتب 

ئوە دوا داستان نیی پاوانكان دروستی دەكن ئوە دوا داستان نیی پاوانكان دروستی دەكن 
ئادەم نیتوانی سوە ڕژاوەكانی خبكاتوە  ئادەم نیتوانی سوە ڕژاوەكانی خبكاتوە  

خوێ ئاو برینی ماسییكانی شوشتوە  خوێ ئاو برینی ماسییكانی شوشتوە  
ل نخۆشی چاك بوونوە  ل نخۆشی چاك بوونوە  

ڕۆخ باوشكی تكڵ كردن  ڕۆخ باوشكی تكڵ كردن  
ئو كیژەی ویست و خواستییتی ئو كیژەی ویست و خواستییتی 

  ناو كات دابنیشل  ناو كات دابنیشل
ل ھۆگربوونی بپنجرە جوانی كوت  ل ھۆگربوونی بپنجرە جوانی كوت  

تنیا گوفك دەموچاون تنیا گوفك دەموچاون 
بخاولی مزەداران داپۆشراون بخاولی مزەداران داپۆشراون 

فقیانی من  فقیانی من  
كفنی ئو ترمانی لناو گۆپی ماڵ دەنژرن كفنی ئو ترمانی لناو گۆپی ماڵ دەنژرن 
بارانی سغتكر دەچموە قۆزاخی ھور  بارانی سغتكر دەچموە قۆزاخی ھور  

ونی ست ئاوكی مردوو شوشتن ونی ست ئاوكی مردوو شوشتن 
بیر ل كات دەكموە بیر ل كات دەكموە 
 بوایر نئاو چاوی كو بوایر نئاو چاوی كو

بلشی نرمی كیژان وشك ندەبووەوە بلشی نرمی كیژان وشك ندەبووەوە 
پشتماڵ ختووكیان دەدات پشتماڵ ختووكیان دەدات 

السك السكی گرم داھاتنیان گۆرانییك ئاشنا  السك السكی گرم داھاتنیان گۆرانییك ئاشنا  
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بشوازی خۆرەتاوی ناخ دەگوترت  بشوازی خۆرەتاوی ناخ دەگوترت  
  وەریوی بای ھخۆ  وەریوی بای ھخۆ

كوتووەت سر چاوی ئاو  كوتووەت سر چاوی ئاو  
  ختش بووەت  ختش بووەت

با گورە فرامۆشكراوەكانی ئادەم  با گورە فرامۆشكراوەكانی ئادەم  
  نایپ گیرسانی كامی ھی نۆبسب  نایپ گیرسانی كامی ھی نۆبسب

كھا تامزرۆیی لوولم دەدا كھا تامزرۆیی لوولم دەدا 
چاوەڕوانی گردك ل خۆڵ  چاوەڕوانی گردك ل خۆڵ  

كانی خۆی ل دەخوات  كانی خۆی ل دەخوات  
ل بربوونوەی بارانی خوسووك و بای خوگران ل بربوونوەی بارانی خوسووك و بای خوگران 

ماكانی ناو دۆڵ ئاگریان كوژایوە  ماكانی ناو دۆڵ ئاگریان كوژایوە  
بالووكی خاك باندە بانگ ناكات  بالووكی خاك باندە بانگ ناكات  

  نزیانی ببپ یتوانی سنووری جوا نح  نزیانی ببپ یتوانی سنووری جوا نح
ینی ئاون پشوینی ئاون پشو

دوژمن دەباتوە سر ماڵ و دەرگای  دوژمن دەباتوە سر ماڵ و دەرگای  
ل زەردەی ئواران  ل زەردەی ئواران  

  پیاس تی دانیشتوانیان چوونو خانووانئ  پیاس تی دانیشتوانیان چوونو خانووانئ
  نواقیان وڕدەم  نواقیان وڕدەم

ھتاوی زستان ھشووی درۆی بردایوە ھتاوی زستان ھشووی درۆی بردایوە 
  ناو دانانیششت گوناھباری لھری ببس  ناو دانانیششت گوناھباری لھری ببس

چمكی پژدنی مردووان  چمكی پژدنی مردووان  
ئاوی خونیان ھگرتووە ئاوی خونیان ھگرتووە 

عارد دیلی بفرە  عارد دیلی بفرە  
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 رمایانمردووەكان س رمایانمردووەكان س
سبووریم شپۆل بوو سبووریم شپۆل بوو 

ل ڕۆخان شكا ل ڕۆخان شكا 
تماشام ل ئاوێ كوژرا  تماشام ل ئاوێ كوژرا  

 نڕام ل نڕام ل
كیژی فرۆشیاری ناو كۆگای شار كیژی فرۆشیاری ناو كۆگای شار 

  و ڕازییكی كویتاتپب  و ڕازییكی كویتاتپب
بھاتبای گۆڕم دوورە دەست نبوو بھاتبای گۆڕم دوورە دەست نبوو 

دەتتوانی مۆم لسر كلكانی داگیرسنی  دەتتوانی مۆم لسر كلكانی داگیرسنی  
كاتژمر ل مچكی حوا میلی تاوایوە  كاتژمر ل مچكی حوا میلی تاوایوە  

ل شونی سو خواردن كات شوا  ل شونی سو خواردن كات شوا  
شڕەگڕەكی منداكانی ئفسان نھاتن ڕوو  شڕەگڕەكی منداكانی ئفسان نھاتن ڕوو  

ئاوەدانی من و سبری بھشتوان ئاوەدانی من و سبری بھشتوان 
بینایییان ڕوون و دیان شاد  بینایییان ڕوون و دیان شاد  

ئاگر كۆمك ڕەژووی خست دەستمان  ئاگر كۆمك ڕەژووی خست دەستمان  
  شژیان دەك بۆ ھاتن خۆڵ فیك  شژیان دەك بۆ ھاتن خۆڵ فیك

  نگ دادەنیشوی ئاھش دەنگ ل ئاو ب  نگ دادەنیشوی ئاھش دەنگ ل ئاو ب
با گم بپرچمان دەكات با گم بپرچمان دەكات 

ھموومان بكك ھاتین  ھموومان بكك ھاتین  
یان ھاتنمان دارستانك بوو ل تاریكی  یان ھاتنمان دارستانك بوو ل تاریكی  

شو ئسترەی كوژایوە  شو ئسترەی كوژایوە  
چاوەڕوانی تووشی زەرتكی كردین  چاوەڕوانی تووشی زەرتكی كردین  
نینۆكك ل دۆزەخی ئوان دەدەم نینۆكك ل دۆزەخی ئوان دەدەم 
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دەچم دیدەنی دەچم دیدەنی 
ئو گۆڕانی كات و ڕۆژی مردنیان  ئو گۆڕانی كات و ڕۆژی مردنیان  

زەنگم بۆ لدەدەن  زەنگم بۆ لدەدەن  
چی بخۆم بم چی بخۆم بم 

سما نیتوانی ماندووم بكات سما نیتوانی ماندووم بكات 
بدشادی بسر پیژەكان ماموە بدشادی بسر پیژەكان ماموە 

دیمنكان پویستییان بڕەنگكردن بوو دیمنكان پویستییان بڕەنگكردن بوو 
دەروونم بئارەزووی چاوم ڕەنگی كردن دەروونم بئارەزووی چاوم ڕەنگی كردن 

ئادەم پراسووی ئاوس بوو ئادەم پراسووی ئاوس بوو 
حوای منداڵ دەمی ل ممكی نپشكفتوو كوتا  حوای منداڵ دەمی ل ممكی نپشكفتوو كوتا  

قۆی ل كراسی دڕاوی زەوی ھاوشت  قۆی ل كراسی دڕاوی زەوی ھاوشت  
خاتوونی پراسوو دەستی ل عارد خشاند  خاتوونی پراسوو دەستی ل عارد خشاند  

چاوی بخۆمشی ھمیشیی ڕشت چاوی بخۆمشی ھمیشیی ڕشت 
گۆپ چكی ھبوون گۆپ چكی ھبوون 

پلك موی حوشی مزگفت پلك موی حوشی مزگفت 
  رەیكوممشی ڕۆژ نوستنی شفل  رەیكوممشی ڕۆژ نوستنی شفل
كك ل داری تاتشۆر دروست كران كك ل داری تاتشۆر دروست كران 

دارەبازە ل پراسووی ئادەم  دارەبازە ل پراسووی ئادەم  
سنگایی بردم بۆ ڕانگیرا  سنگایی بردم بۆ ڕانگیرا  

سبر پرتبوون ماوەی ندام چاو گرم كم  سبر پرتبوون ماوەی ندام چاو گرم كم  
پرچی خانمی سوزایی ڕووھات  پرچی خانمی سوزایی ڕووھات  

ئادەم ئاوی تماشای بكوی نبوون سپارد  ئادەم ئاوی تماشای بكوی نبوون سپارد  
خون چاوساغییتی خون چاوساغییتی 
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ترپی كوتانی گۆپاڵ  ترپی كوتانی گۆپاڵ  
ل دوایین پچی ڕگای بزربوون ڕزگارم دەكات  ل دوایین پچی ڕگای بزربوون ڕزگارم دەكات  

بردە پیرۆزە ددانی كمتیارە  بردە پیرۆزە ددانی كمتیارە  
تختی دەرگاكان  تختی دەرگاكان  

شۆڕشی گیانی منیان بینی شۆڕشی گیانی منیان بینی 
بوونوە درەختی بردار  بوونوە درەختی بردار  

نوی ھدرا  نوی ھدرا  
دەستم ل بژی ئاو نا دەستم ل بژی ئاو نا 

فی دام فی دام 
  ناو پرچی لووتك وتمك  ناو پرچی لووتك وتمك

  رەیكوممشڕۆژ گۆڕەوشاری ش  رەیكوممشڕۆژ گۆڕەوشاری ش
پرچم دارستانك ل موگناتیس پرچم دارستانك ل موگناتیس 

بسریدا بی كشت دەكا و دەتكات بدانیشتووی خۆی بسریدا بی كشت دەكا و دەتكات بدانیشتووی خۆی 
 ی شۆڕشندەر باخچمدەنووكی س ی شۆڕشندەر باخچمدەنووكی س

ڕەگی شاتان گۆنای حوا ڕەگی شاتان گۆنای حوا 
 فتبۆ ننگر موردە ئاسنی ژ فتبۆ ننگر موردە ئاسنی ژ

پیكری كسایتییكانی شار یاری پدەكن پیكری كسایتییكانی شار یاری پدەكن 
ملوان دەت ملوان دەت 

ئاو گیای زڕ و دڕی تدا ڕواوە ئاو گیای زڕ و دڕی تدا ڕواوە 
بجوانی ھ ك لت داودەچچی تبجوانی ھ ك لت داودەچچی ت

  یاڵ و سۆز و خورپی خوزی ماح   یاڵ و سۆز و خورپی خوزی ماح 
  ڕووگ رچاوە لڕاز و س ئاوی پ ژە لوڕل  ڕووگ رچاوە لڕاز و س ئاوی پ ژە لوڕل

ملوانی تدا دەكم ملوانی تدا دەكم 
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پنجم جومگی س بوو پنجم جومگی س بوو 
لناو ككی ھاتن سرمام بووە لناو ككی ھاتن سرمام بووە 

دەنووموە  دەنووموە  
چواردارەم بكۆن ڕۆیشت چواردارەم بكۆن ڕۆیشت 

ب چیم دەكیت ب چیم دەكیت 
ب بڕكردنی مرگی خۆم نگیشتم  ب بڕكردنی مرگی خۆم نگیشتم  

گۆپی باكۆن چاوی ڕەش بوو گۆپی باكۆن چاوی ڕەش بوو 
مانگ لناو خاوخزانی دانیشت مانگ لناو خاوخزانی دانیشت 

باسی گشت و بئاسمانوە بوونی خۆی بۆ كردن  باسی گشت و بئاسمانوە بوونی خۆی بۆ كردن  
كفی ناو جۆگ ھناسی پشكفت  كفی ناو جۆگ ھناسی پشكفت  

بۆق بۆنی ئاوی مژی قیەی خامۆش بوو بۆق بۆنی ئاوی مژی قیەی خامۆش بوو 
حوا جلوبرگی بسر لك موی حوش ھخست حوا جلوبرگی بسر لك موی حوش ھخست 

خرۆشانی ھاری كرد خرۆشانی ھاری كرد 
خۆشی ئو كناركی كورت بوو خۆشی ئو كناركی كورت بوو 

  ھاتری نبس  ھاتری نبس
مژوو ھچوونی بتاڵ كرد مژوو ھچوونی بتاڵ كرد 

ناكۆكییكانی كۆتایی ڕووت بوونوە ناكۆكییكانی كۆتایی ڕووت بوونوە 
 بۆ ماوەیی نیی بۆ ماوەیی نیی

پنج ل درەختی خۆڕسك بكیت لك  پنج ل درەختی خۆڕسك بكیت لك  
گرمایی ئسكی مردووان  گرمایی ئسكی مردووان  

شختیان كرد بھم  شختیان كرد بھم  
  رەی ژوورەكانمنجكانت پنجپ  رەی ژوورەكانمنجكانت پنجپ

ژووری لدایكبوون و زاوایی و مردن  ژووری لدایكبوون و زاوایی و مردن  
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  زەرتك ڕەنگی ئاشكراكردنی دام  زەرتك ڕەنگی ئاشكراكردنی دام
ماسی پنجیان ل بن سامانی ئاو ڕاخستووە ماسی پنجیان ل بن سامانی ئاو ڕاخستووە 

ئاگری لۆك تاریكی سییوە ئاگری لۆك تاریكی سییوە 
  وەیمژدە و ئاگاداركردن ی ئاوڕوونكی باە فف  وەیمژدە و ئاگاداركردن ی ئاوڕوونكی باە فف

بووملرزە  بووملرزە  
ئوانی ھت لووشین و سووكایتیت پكردن  ئوانی ھت لووشین و سووكایتیت پكردن  

  زار زمان ھاواریانھب  زار زمان ھاواریانھب
گوبڕۆژەی مژوو برژانگی كوت  گوبڕۆژەی مژوو برژانگی كوت  

تۆزكاك نرم ببارە تۆزكاك نرم ببارە 
گچاو لگڵ سوزایی گچاو لگڵ سوزایی 

 كترناسینیان نییبواری ی كترناسینیان نییبواری ی
قاوە و چا دەستخوشكی پشوودانن قاوە و چا دەستخوشكی پشوودانن 

سوپاس بلوری ھست  سوپاس بلوری ھست  
بگورەبوونی گیان ئاشنات كردم  بگورەبوونی گیان ئاشنات كردم  

ئسپیان ل دووری سرك بستایوە  ئسپیان ل دووری سرك بستایوە  
 نمایكم بۆنی بژ ڕووگسوار نمایكم بۆنی بژ ڕووگسوار

مای ئو برادەرانمی پ دەدۆزموە ك ڕووەكین مای ئو برادەرانمی پ دەدۆزموە ك ڕووەكین 
كیژی گومان ل ھی ئاوابوون  كیژی گومان ل ھی ئاوابوون  

تاسی خاوبووەوە  تاسی خاوبووەوە  
زەیستان ئسپی بردا  زەیستان ئسپی بردا  

قوم ل دووكی خۆت دەدەی  قوم ل دووكی خۆت دەدەی  
تارمایی و ڕەنگ مدەرەوە تارمایی و ڕەنگ مدەرەوە 

  ندەھدەوری خۆی ھشوورە ب چسبناك  ندەھدەوری خۆی ھشوورە ب چسبناك
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منداییتی خۆی ناناستوە  منداییتی خۆی ناناستوە  
كۆماری تنیایی كۆماری تنیایی 

موانكانی ل كلۆریی ھلك گرم دەكاتوە  موانكانی ل كلۆریی ھلك گرم دەكاتوە  
 غباقامی قش غباقامی قش
جانتای ئاوارانیش جانتای ئاوارانیش 

ونی خزم و كس و برادەران بۆنداری كردووە  ونی خزم و كس و برادەران بۆنداری كردووە  
نینۆك فدراوەكانم  نینۆك فدراوەكانم  

  كانی وسۆراخی بیرەوەریی ل  كانی وسۆراخی بیرەوەریی ل
چما نینۆك نامی لسر دەنووسرێ  چما نینۆك نامی لسر دەنووسرێ  

  كی یادئاوابوون بریق  كی یادئاوابوون بریق
زەوی ڕەنگی ل ھگرتووە  زەوی ڕەنگی ل ھگرتووە  

خاك ل خۆی ترسا  خاك ل خۆی ترسا  
شاخ بۆینباخی تازیی دانا  شاخ بۆینباخی تازیی دانا  

مندان ل ڕووبری زمانی تیمساح مندان ل ڕووبری زمانی تیمساح 
گمیان تواو دەكن  گمیان تواو دەكن  
كف پرچی گڤی ئاوە كف پرچی گڤی ئاوە 

ئو جۆگی ل شقاو برینترە ئو جۆگی ل شقاو برینترە 
بردە پ ل كوای پغمبر جما بردە پ ل كوای پغمبر جما 

ھدەخلیسكی  ھدەخلیسكی  
حوای چاو گرم حوای چاو گرم 

مگیرانی بشرمندەیی بووكنی خۆی دەكات  مگیرانی بشرمندەیی بووكنی خۆی دەكات  
مگیرانی چی پكرد و چی پدەكات مگیرانی چی پكرد و چی پدەكات 

تنوو بوو چوو ئاو بخواتوە تنوو بوو چوو ئاو بخواتوە 
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گوتیان لم مبندە ئاو ل شفرەی فیل دێ  گوتیان لم مبندە ئاو ل شفرەی فیل دێ  
ترسا پووی بخرایی لكدان  ترسا پووی بخرایی لكدان  

 ی سبن خۆ دوو ساڵ ل ی سبن خۆ دوو ساڵ ل
نیانھشت بتۆپی بیرەوەرییكانی گمان بكات نیانھشت بتۆپی بیرەوەرییكانی گمان بكات 

ل مۆزەخانیكی خامۆش ل مۆزەخانیكی خامۆش 
تماشای یاری ترمكانی ناو شووش دەكات تماشای یاری ترمكانی ناو شووش دەكات 

گرمایی پنجم گۆڕا  گرمایی پنجم گۆڕا  
  دزەی پیاوخراپانكوتانی باران پ  دزەی پیاوخراپانكوتانی باران پ

گوێ بۆ لدانی دی بووكباخ ڕادری گوێ بۆ لدانی دی بووكباخ ڕادری 
 مینیشتیمانی س مینیشتیمانی س

ئارەزوویكی تنك بوودای ناردە دیدەنی با  ئارەزوویكی تنك بوودای ناردە دیدەنی با  
حوا تاس دەخواتوە حوا تاس دەخواتوە 

ددانی بفچی برد دەشوات ددانی بفچی برد دەشوات 
  ینو منداسكی ئی ئش  ینو منداسكی ئی ئش

ل ڕگای قوتابخان تووشی نخۆشی بوون ل ڕگای قوتابخان تووشی نخۆشی بوون 
پرچی بئاوی پاش شۆرینی مردووان دەشوات  پرچی بئاوی پاش شۆرینی مردووان دەشوات  

دەستی مردووەكان  دەستی مردووەكان  
ل بن كراسی كیژەكانی تازە دەگن خرۆشان  ل بن كراسی كیژەكانی تازە دەگن خرۆشان  

حوا ل ھاونونی ئادەم بزارە  حوا ل ھاونونی ئادەم بزارە  
جۆگ گیشت دەمی برد جۆگ گیشت دەمی برد 

قۆرت ما قۆرت ما 
ئادەم ئانیشكی ببالیفی ئاو دا ئادەم ئانیشكی ببالیفی ئاو دا 

بڕووی تنیایی خنیوە بڕووی تنیایی خنیوە 
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ڕێ كشایوە ناو دووكی جغارەی ڕێ كشایوە ناو دووكی جغارەی 
نوا ئاگاداری كردموە نوا ئاگاداری كردموە 

  قامری شیكچاوەڕوانیت پ  قامری شیكچاوەڕوانیت پ
فتبۆیشیان بۆ فێ بدەی  فتبۆیشیان بۆ فێ بدەی  

پیان گرانن پیان گرانن 
پیكركم ل كلیلی مۆزەخانكان ھنا پیكركم ل كلیلی مۆزەخانكان ھنا 

پانگیشتم پرجووی مندادانی ئاوابوون بوو پانگیشتم پرجووی مندادانی ئاوابوون بوو 
ھور كڕووی ئاسمان  ھور كڕووی ئاسمان  
نم ھبزڕكانی كڕوو  نم ھبزڕكانی كڕوو  

كڕوو كیژی تزرە  كڕوو كیژی تزرە  
تزرە كالی منداڵ  تزرە كالی منداڵ  

ئواران پپوولو قوشكاغز جوانین ل ئاسمان  ئواران پپوولو قوشكاغز جوانین ل ئاسمان  
گۆپی دواندن ل ئاست چیم زەرد دەكی  گۆپی دواندن ل ئاست چیم زەرد دەكی  

ژوورم پنجرەی كورە و قامیشبند  ژوورم پنجرەی كورە و قامیشبند  
عالگی جلكانی شاخی ككوی عالگی جلكانی شاخی ككوی 

 وەفایئازادیخواز و ب وەفایئازادیخواز و ب
كولل كلۆرۆفیلی بخششی ھبزڕكاندم كولل كلۆرۆفیلی بخششی ھبزڕكاندم 

پنج ل گۆپی ویستت الدە  پنج ل گۆپی ویستت الدە  
تارماییم خاكی ئستران پنای داوە  تارماییم خاكی ئستران پنای داوە  

  پرچی كیژان لیفك  پرچی كیژان لیفك
سرساردی ناو ئفسانكان ل پشتی دەدەن سرساردی ناو ئفسانكان ل پشتی دەدەن 

ئاو ڕاپۆرتی ل كنارەكان دا  ئاو ڕاپۆرتی ل كنارەكان دا  
درەخت بگیكانیان گوت درەخت بگیكانیان گوت 
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  شدمان دوە قرنلم  شدمان دوە قرنلم
ملوان بئاوەكانیان گوت  ملوان بئاوەكانیان گوت  

ل وەرن  ل وەرن  
دەمانوێ چارۆگی كشتییكان بفرۆشین  دەمانوێ چارۆگی كشتییكان بفرۆشین  

  رمایانناو ئاو سكانیش لماسیی  رمایانناو ئاو سكانیش لماسیی
ژووركیان ل لم بۆ دروست بكین ژووركیان ل لم بۆ دروست بكین 

ئم كۆمك خوداوەندین  ئم كۆمك خوداوەندین  
  شكۆ دادەگیرس چرامان ل  شكۆ دادەگیرس چرامان ل

پنجم بگۆپی حوشی ئاسمان وەنا  پنجم بگۆپی حوشی ئاسمان وەنا  
درەختی بخشندەییم سبریان ڕاخست درەختی بخشندەییم سبریان ڕاخست 

ڕبوارە كورەكان ھاتن ناوی ڕبوارە كورەكان ھاتن ناوی 
زەیستان دەستیان ل باخی خونی بتاڵ زەیستان دەستیان ل باخی خونی بتاڵ 

مردم كراسم بۆنی جستمی ھشتوە  مردم كراسم بۆنی جستمی ھشتوە  
برد ل ڕیزی دیوار خاوبوونوە برد ل ڕیزی دیوار خاوبوونوە 

كشوھوا دۆخی ساردی و گرمی بزر كرد كشوھوا دۆخی ساردی و گرمی بزر كرد 
كۆتایی خۆم نامیك بوو گیاندم  كۆتایی خۆم نامیك بوو گیاندم  

كی پنجی خۆم بینی  كی پنجی خۆم بینی  
ئنگوستیلی ئفسانییم ل ھر دە پنجم بادا ئنگوستیلی ئفسانییم ل ھر دە پنجم بادا 

كژاوەی تامزرۆییم نوای لناو دانبزیكژاوەی تامزرۆییم نوای لناو دانبزی
 ی بایڕەش ڕەگی سلنووكی قچ   ی بایڕەش ڕەگی سلنووكی قچ  

ھناوی گرمی زەوی گوشیوە ھناوی گرمی زەوی گوشیوە 
ئسترەی سبی شوێ دەگرم دەست  ئسترەی سبی شوێ دەگرم دەست  

بری گەبا مدەن بری گەبا مدەن 
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پی ئنواییم ل گۆ دەبا پی ئنواییم ل گۆ دەبا 
قشی چیا وجاغكورەكان دروستیان كرد قشی چیا وجاغكورەكان دروستیان كرد 

جژنی لدایكبوونی خۆیانی لناو دەكن جژنی لدایكبوونی خۆیانی لناو دەكن 
بفر ھلكی لبن ترووكا بفر ھلكی لبن ترووكا 

ھور دوا ئاوڕی نابدی دایوە  ھور دوا ئاوڕی نابدی دایوە  
بارانی ال جھشتم  بارانی ال جھشتم  

نمكرد بزانم دوا جوانی لسر زەمین چی بوو بینبویتی  نمكرد بزانم دوا جوانی لسر زەمین چی بوو بینبویتی  
ل كۆنی بشفرەی فیل سپردراو ل كۆنی بشفرەی فیل سپردراو 

كیژی تواو ئازاد تماشای كیژی تواو ئازاد تماشای 
  یی دانمیشری ھس  یی دانمیشری ھس

  یرانو ڕاوكلی ئوزە كق  یرانو ڕاوكلی ئوزە كق
ك گیانداری ئاوی دەیانكوژێ  ك گیانداری ئاوی دەیانكوژێ  

ئو موانانی لناو كك یكتریان كوشت ئو موانانی لناو كك یكتریان كوشت 
 ی ھومایلكلیان ھك ی ھومایلكلیان ھك

دایكیان بت سریان ھلككان دەترووكن دایكیان بت سریان ھلككان دەترووكن 
گۆڕیان دەبت گۆڕی ئادەم  گۆڕیان دەبت گۆڕی ئادەم  

  فر خۆشكسكی بفرمی بك مرداخپ  فر خۆشكسكی بفرمی بك مرداخپ
ددانی مردووان دەوەرێ  ددانی مردووان دەوەرێ  

  و دەماری دەپسل  و دەماری دەپسل
كیژنی بفر دەكوێ  كیژنی بفر دەكوێ  

دیواری ژوور دۆخی دەقگرتوویان بردەدەن دیواری ژوور دۆخی دەقگرتوویان بردەدەن 
ال كسایتی خۆی وەردەگرت ال كسایتی خۆی وەردەگرت 

 نكانی ئاوخان نكانی ئاوخان
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ھریكی ماوەیك زیندانی بسر دەموچاو سپاند  ھریكی ماوەیك زیندانی بسر دەموچاو سپاند  
باوشكی ھنا باوشكی ھنا 

ل باوشكدان داوە دەزوویان بردەست كرد ل باوشكدان داوە دەزوویان بردەست كرد 
ناوكی ئادەمیان بست ناوكی ئادەمیان بست 

گربندی برژانگی گورگ بووەوە گربندی برژانگی گورگ بووەوە 
بینایی ڕۆیی  بینایی ڕۆیی  

بۆن ناسرا بۆن ناسرا 
ئوانی ئامادەبوون بۆ مردن ئوانی ئامادەبوون بۆ مردن 
چایكیان كردە ژرپیایان چایكیان كردە ژرپیایان 

قس سپییكانیان گوت قس سپییكانیان گوت 
 وانر ماسییولھ وانر ماسییولھ

 خت قوالبی گرانڕووباری ب ل خت قوالبی گرانڕووباری ب ل
 نسپ دەزووی كۆالرەی مندابژیی ئ نسپ دەزووی كۆالرەی مندابژیی ئ

ددانی پڕەسلك بكوێ  ددانی پڕەسلك بكوێ  
  وی دەبلیسم كت  وی دەبلیسم كت

گرد ل ئفسان دەڕۆن  گرد ل ئفسان دەڕۆن  
 ی مردووانڕۆیشتن ختووك ی مردووانڕۆیشتن ختووك

  یكی كراسی نواڕەنگی ئاوی ناو تابلۆ چ  یكی كراسی نواڕەنگی ئاوی ناو تابلۆ چ
وزەی چاوی كور وزەی چاوی كور 
ئاش وەگڕ دەخا ئاش وەگڕ دەخا 

شونمی ئارەزوو ل جستی ئم ژنان نیشتوون شونمی ئارەزوو ل جستی ئم ژنان نیشتوون 
ك ناین خونم  ك ناین خونم  

سروشتی نخۆشكوتوو  سروشتی نخۆشكوتوو  
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سروودی ئو پرییانن سروودی ئو پرییانن 
پیاویان بۆ ڕگای دوور ڕۆیشتوون پیاویان بۆ ڕگای دوور ڕۆیشتوون 
 ی سیمرخجومگ زبیحیان لت ی سیمرخجومگ زبیحیان لت

 ردیان جوانییو ردیان جوانییو
شوك دەچم باخچی پرییان  شوك دەچم باخچی پرییان  

وچان دەدزم وچان دەدزم 
پش بیانی ئوێ شوێ  پش بیانی ئوێ شوێ  

دەنگی سیر دەكوتن ناو كۆن و حوش و سربان  دەنگی سیر دەكوتن ناو كۆن و حوش و سربان  
چرۆی خونیان ل دارستانم دەركشا چرۆی خونیان ل دارستانم دەركشا 

كونكی دیوەدەری زەوی بووم كونكی دیوەدەری زەوی بووم 
ئارەقم بخاولی باران وشك كردەوە ئارەقم بخاولی باران وشك كردەوە 

 منكی ھئاسمان ما منكی ھئاسمان ما
دانیشتوانی ئاون دانیشتوانی ئاون 

حسیرە ڕایخستراوەكانی بای باندەن حسیرە ڕایخستراوەكانی بای باندەن 
سبری بژنی خاندان سبری بژنی خاندان 

ڕگا بھتاوی درۆزن نادات لناوی ئارەزووی شاباش بكات  ڕگا بھتاوی درۆزن نادات لناوی ئارەزووی شاباش بكات  
 رستگاكانتداری دەرگای پوە نۆبك رستگاكانتداری دەرگای پوە نۆبك

خواناسان ل ژوورەوە خوتوون خواناسان ل ژوورەوە خوتوون 
ل خونی بھشت و نیشتیمانن ل خونی بھشت و نیشتیمانن 

مووچكی گرم خاوبووەوە مووچكی گرم خاوبووەوە 
  م نیشتیمانمقۆ  م نیشتیمانمقۆ

چۆن ب چی ئانیشك دادەم چۆن ب چی ئانیشك دادەم 
گوندم كیژكی مزەدارە مووڕژەیتی  گوندم كیژكی مزەدارە مووڕژەیتی  



سی ساڵ شیعر١٠٨ سباح رەنجدەر

ھمیشییم دانیشتنكی ناو باخچ كوشتی ھمیشییم دانیشتنكی ناو باخچ كوشتی 
ھوەستی چی بم  ھوەستی چی بم  

  یمچی منداملپ یو ڕئ  یمچی منداملپ یو ڕئ
سییكانی خۆش كردووم  سییكانی خۆش كردووم  

گچاونیم گیا ل من شین دەبن گچاونیم گیا ل من شین دەبن 
با كروشكی پدەكات  با كروشكی پدەكات  
خاكی ھستت ننواندموە خاكی ھستت ننواندموە 
دەنا لسبری سبووری دەنا لسبری سبووری 

ئاوی دوو پلك شیعرمان دەگوشی ئاوی دوو پلك شیعرمان دەگوشی 
لۆكی ئاوزینگدانمان تڕ دەكرد لۆكی ئاوزینگدانمان تڕ دەكرد 
ڕەشبا ئاسوودەیی باندەی ڕنی ڕەشبا ئاسوودەیی باندەی ڕنی 

دەریا ئاوك ل بیرەوەرییكانی من دروست بووە دەریا ئاوك ل بیرەوەرییكانی من دروست بووە 
یارمتی ڕاوكرەكان دەدات ل ناوی بمننوە یارمتی ڕاوكرەكان دەدات ل ناوی بمننوە 

یك دوو پرداخ  یك دوو پرداخ  
ل كانی و ئاوی مندای ل گۆزەی ئاو دەپارزم  ل كانی و ئاوی مندای ل گۆزەی ئاو دەپارزم  

دەچم جنگی نا  دەچم جنگی نا  
تزرە پنگ ئسترەن دەكون زەوی تزرە پنگ ئسترەن دەكون زەوی 

بۆیان دەچم دەبن ئاگر گفم ل دەكن بۆیان دەچم دەبن ئاگر گفم ل دەكن 
خوناوی باران  خوناوی باران  
چیای چۆڵ  چیای چۆڵ  

خوداوەندی گوگنم  خوداوەندی گوگنم  
پاوانی دنرم پاوانی دنرم 

دان چۆقی تارمایی دان چۆقی تارمایی 



سی ساڵ شیعر١٠٩ سباح رەنجدەر

سپنی چاوی شۆڕش سپنی چاوی شۆڕش 
سپدەی ھمنیی پیری سپدەی ھمنیی پیری 

كلم ل دەسكشی خۆڵ دەنن كلم ل دەسكشی خۆڵ دەنن 
حوا ئندامكانی لشی خواروخچ بوو  حوا ئندامكانی لشی خواروخچ بوو  

ل كژاوەی جوانخواستی من  ل كژاوەی جوانخواستی من  
خودا ھكاریی جوانی  خودا ھكاریی جوانی  

ڕاكشا و مرواری بریسكانوەی ڕشت ڕاكشا و مرواری بریسكانوەی ڕشت 
لوە نما چرا لناو ھاوی شونپ داگیرسنم لوە نما چرا لناو ھاوی شونپ داگیرسنم 

بالما بسنگروە بالما بسنگروە 
 م ویست شكانسب م ویست شكانسب

حسرەتی من ل ڕەوتكی كورت الرەمل كوت  حسرەتی من ل ڕەوتكی كورت الرەمل كوت  
ئاسوودەیی ئوارانی ئادەم ئاوابوون لوولی دا ئاسوودەیی ئوارانی ئادەم ئاوابوون لوولی دا 

سبووری مۆر كراوە  سبووری مۆر كراوە  
دەستی بۆ ڕەوان بكم  دەستی بۆ ڕەوان بكم  

سبری پنجم دادەڕژێ  سبری پنجم دادەڕژێ  
ونی پنجكانم دەدات خۆژی  ونی پنجكانم دەدات خۆژی  

  وی چرگكوانم ھئاوی پۆرگی ناوچ  وی چرگكوانم ھئاوی پۆرگی ناوچ
چاوم بوا نادات  چاوم بوا نادات  

نچم بر سی دایكم  نچم بر سی دایكم  
ھمی نان پنجكانم گرم نكات  ھمی نان پنجكانم گرم نكات  
بوایی نان ھترەشی دیكتاتۆر دەبا بوایی نان ھترەشی دیكتاتۆر دەبا 

بكۆیلكان دە بورن خون ببینن بكۆیلكان دە بورن خون ببینن 
خونكانیش بناوی خۆیانوە ناوبنن خونكانیش بناوی خۆیانوە ناوبنن 



سی ساڵ شیعر١١٠ سباح رەنجدەر

سروشتی نخۆش ترسناكترین الفاوە  سروشتی نخۆش ترسناكترین الفاوە  
نرمایی پشتی كیسڵ  نرمایی پشتی كیسڵ  

 ختی كۆشكی پایتنئاو ختی كۆشكی پایتنئاو
سركۆمار نازان پرچی لبر ش كا  سركۆمار نازان پرچی لبر ش كا  

ئافرەتی بھشت الیتی دەستی ھومان  ئافرەتی بھشت الیتی دەستی ھومان  
پرچی مندان بایان دخۆش كرد  پرچی مندان بایان دخۆش كرد  

ئاو دۆخی ئاسایی بردا ئاو دۆخی ئاسایی بردا 
ترسی ناو جانتای گشتی ب پرۆگرام ترسی ناو جانتای گشتی ب پرۆگرام 

كوتنی دوو بان كوتنی دوو بان 
 ندە ئاسمانی لینجی باسنووری با ندە ئاسمانی لینجی باسنووری با

  ژن ی كراسی خۆكپوول پوولپ  ژن ی كراسی خۆكپوول پوولپ
ترم لك كوتووەكانی درەختی وشكایی ترساندووە  ترم لك كوتووەكانی درەختی وشكایی ترساندووە  

حوا بئادەمی گوت حوا بئادەمی گوت 
شاخكی ل كڕوو ڕایخستراوی شاخكی ل كڕوو ڕایخستراوی 

كارتی ئاھنگی بووكنیمت دەسگیر نابت كارتی ئاھنگی بووكنیمت دەسگیر نابت 
دوا گۆرانیبژی سرزەمینی زین و شكۆدارم  دوا گۆرانیبژی سرزەمینی زین و شكۆدارم  

خوا خۆشی ویستووم خوا خۆشی ویستووم 
ل باوەشی فریشتان نوستم  ل باوەشی فریشتان نوستم  

خونم پی ژن بوون خونم پی ژن بوون 
مندادانیان گرم  مندادانیان گرم  

دەست بپرچی ئاوی قۆپاو دادەھنم دەست بپرچی ئاوی قۆپاو دادەھنم 
بزانم زگی لبارچووی ھور پ نابت بزانم زگی لبارچووی ھور پ نابت 

چیا تارمایی باسكی خواوەندە  چیا تارمایی باسكی خواوەندە  



سی ساڵ شیعر١١١ سباح رەنجدەر

تماشات ل چی دەگی  تماشات ل چی دەگی  
پنجم ئاوەدانی شار پنجم ئاوەدانی شار 

 نینۆكم گوند   نینۆكم گوند  
نینۆكم بری دا نینۆكم بری دا 

وا چاك ل ئاوێ بۆی وا چاك ل ئاوێ بۆی 
ھسووڕنری زەوی لناو پرچت دەنوێ ھسووڕنری زەوی لناو پرچت دەنوێ 

 ددانی ھستت ل چ سوك گا  ددانی ھستت ل چ سوك گا 
بھشت گوتی بھشت گوتی 

دەتوانی ل پرژینی دەرەوەی حوشم بمنیتوە دەتوانی ل پرژینی دەرەوەی حوشم بمنیتوە 
تای پیاس ل یك دوو گز دووبارەت دەكاتوە تای پیاس ل یك دوو گز دووبارەت دەكاتوە 

كو ھدە شمشمكورە دن ناوی  كو ھدە شمشمكورە دن ناوی  
ئاوی سر باكانی بخۆرەوە  ئاوی سر باكانی بخۆرەوە  

بۆ ھمیشیی شڕی ڕەش و سپی بۆ ھمیشیی شڕی ڕەش و سپی 
ل پنجرەت كۆتایی دت ل پنجرەت كۆتایی دت 

بالیف ل مووی برۆی دوەرە  بالیف ل مووی برۆی دوەرە  
  ج تر ببینی دسونی لخ  ج تر ببینی دسونی لخ
لفی تنكی گیانم لخۆ الدا  لفی تنكی گیانم لخۆ الدا  

پیكر سرمایتی پیكر سرمایتی 
ل تماشای ھست نابووری  ل تماشای ھست نابووری  

حوا ل غیب ژوورەكانی گسك دا حوا ل غیب ژوورەكانی گسك دا 
دەرگاكانی كردنوە  دەرگاكانی كردنوە  

ل مووچكی بانگكردن  ل مووچكی بانگكردن  
پنجی نزام ھاوشت پش ڕۆشناییت پنجی نزام ھاوشت پش ڕۆشناییت 



سی ساڵ شیعر١١٢ سباح رەنجدەر

پنجم پرسیارە نكراوەكانی خوشنوودی ل بربووەوە پنجم پرسیارە نكراوەكانی خوشنوودی ل بربووەوە 
داواكراوم برپا نبوو داواكراوم برپا نبوو 

دانیشتموە دانیشتموە 
كراسم پارچ قوماشی داوەڵ كراسم پارچ قوماشی داوەڵ 

ھوم چاالكی كانیی ل دەمی تقینوەی  ھوم چاالكی كانیی ل دەمی تقینوەی  
پت شۆڕكوە ناو ئاوان  پت شۆڕكوە ناو ئاوان  

ددانی ماسی دەكون ددانی ماسی دەكون 
تارمایی ناو تانۆكان دەستمۆن  تارمایی ناو تانۆكان دەستمۆن  

كات دەبت پغمبر كات دەبت پغمبر 
  دە نیازی وەرزەكانمان پ  دە نیازی وەرزەكانمان پ

حوا ڕووی ڕكوت كشتك دەكات  حوا ڕووی ڕكوت كشتك دەكات  
ئادەمیش پرشان  ئادەمیش پرشان  

نوا خواستی ب پنجكانی ھست  نوا خواستی ب پنجكانی ھست  
  نستی با بخورپ  نستی با بخورپ

دەرم كرد دەرم كرد 
ب چی دەبم من لخۆمدا نیشتجم ب چی دەبم من لخۆمدا نیشتجم 

سرووشدارەكان دەموچاویان بخوناو دەشۆن سرووشدارەكان دەموچاویان بخوناو دەشۆن 
كیژكی كور داوە سپییكانی پرچی بقسی ھنا  كیژكی كور داوە سپییكانی پرچی بقسی ھنا  

بئاونی گوت بئاونی گوت 
چند چاو تنگی دپیسی شاینی ئوەی چند چاو تنگی دپیسی شاینی ئوەی 

  نت دەمك جوژدەم  نت دەمك جوژدەم
پشیلیك لناو جمدانی گۆرانیبژكی میللی زا پشیلیك لناو جمدانی گۆرانیبژكی میللی زا 

خۆی بسمی وشك كردەوە خۆی بسمی وشك كردەوە 



سی ساڵ شیعر١١٣ سباح رەنجدەر

دەریا پیك چووەت خوارێ  دەریا پیك چووەت خوارێ  
مووچكی فرامۆشی لرە مووچكی فرامۆشی لرە 

باوشك بو بری باوشك بو بری 
نخرۆشاوی خۆمیت  نخرۆشاوی خۆمیت  

چی ھی بنخرۆشاوی ماوەتوە  چی ھی بنخرۆشاوی ماوەتوە  
  نیشتت دادەنیشت ك لیگۆش خرۆشان لن  نیشتت دادەنیشت ك لیگۆش خرۆشان لن

قاوە دەخواتوە  قاوە دەخواتوە  
نخرۆشابوای خوداوەندی ھز نخرۆشابوای خوداوەندی ھز 

ل ڕوڕەسمی یكترناسین لگڵ كگ پی ڕادەگیاندی ل ڕوڕەسمی یكترناسین لگڵ كگ پی ڕادەگیاندی 
ل پرستگای خوداوەندی باران بمنیتوە  ل پرستگای خوداوەندی باران بمنیتوە  

پاش مردن ژن بوەفایكان پاش مردن ژن بوەفایكان 
خۆیان ئامانتت دەكنوە خۆیان ئامانتت دەكنوە 

تلیسمكی بتاڵ قسمان بۆ دەكات  تلیسمكی بتاڵ قسمان بۆ دەكات  
كالینی پشتی ژووژك كالینی پشتی ژووژك 

  نكونی شمشاڵ دەتۆر كانت لنجپ  نكونی شمشاڵ دەتۆر كانت لنجپ
ئادەم و حوا بوون ئادەم و حوا بوون 

شكانوە ناو سروشت و نمامكیان ھژاند  شكانوە ناو سروشت و نمامكیان ھژاند  
 پوولڕەنگی پ ی پبن بادواتریش ل پوولڕەنگی پ ی پبن بادواتریش ل

بۆ دنیابوون دەموچاویان  بۆ دنیابوون دەموچاویان  
بئاوی پاكبوونوەی حجكردن شووشت بئاوی پاكبوونوەی حجكردن شووشت 

تاك پوی منداڵ لینگاو گۆڕە ل پی كات  تاك پوی منداڵ لینگاو گۆڕە ل پی كات  
ڕێ دانیشتن ڕێ دانیشتن 

دەربندی گۆم خرۆشا دەربندی گۆم خرۆشا 



سی ساڵ شیعر١١٤ سباح رەنجدەر

ئاسۆی نكرایوە  ئاسۆی نكرایوە  
  ھاتئاوەدانی ن  ھاتئاوەدانی ن

دت دان لتۆ پرشانتر دت دان لتۆ پرشانتر 
  كانی ژنیان ناچنكانیی  كانی ژنیان ناچنكانیی

تریفیكی وشیار باوەش ڕووناكی بۆ تھدام  تریفیكی وشیار باوەش ڕووناكی بۆ تھدام  
كنار بندیخانی ئاوە  كنار بندیخانی ئاوە  

  ناو دەترووكی لیتانۆكش لكڵ ھی كیسوك  ناو دەترووكی لیتانۆكش لكڵ ھی كیسوك
  ویانپری مور كی ھنو مائ  ویانپری مور كی ھنو مائ

ھناسیان تنگ نابت ھناسیان تنگ نابت 
كوڕ و كیژك ل زیندان ناوكیان با  كوڕ و كیژك ل زیندان ناوكیان با  

بگوگاڵ كوتن  بگوگاڵ كوتن  
جانتای قوتابخانیان بۆ نكا جانتای قوتابخانیان بۆ نكا 

پۆل و تختڕەش و مامۆستایان بریتی بوو لوە  پۆل و تختڕەش و مامۆستایان بریتی بوو لوە  
مانگی جارك خزمكانیان دەھاتن دیدەنییان مانگی جارك خزمكانیان دەھاتن دیدەنییان 

ل شوورەبند ل ھۆشخۆ چوون ل شوورەبند ل ھۆشخۆ چوون 
ئاوی ئشقیان بسر پژاندن  ئاوی ئشقیان بسر پژاندن  

مست بوون مست بوون 
ئقیان بست ئقیان بست 

ل حوشی زیندان شان خرۆشان  ل حوشی زیندان شان خرۆشان  
چوار مشقی لناو زەماوەندیان دانیشتم  چوار مشقی لناو زەماوەندیان دانیشتم  

پاشماوەی شڕی نھاتوو گردك ل پووش پاشماوەی شڕی نھاتوو گردك ل پووش 
پووشیش گردەلوول بڕكوت ھنای پووشیش گردەلوول بڕكوت ھنای 

با ل غفتدا دەیگوازتوە  با ل غفتدا دەیگوازتوە  



سی ساڵ شیعر١١٥ سباح رەنجدەر

تنیایی دەموچاوكی ماندووە  تنیایی دەموچاوكی ماندووە  
بۆ كس نالوێ ونی بگرێ  بۆ كس نالوێ ونی بگرێ  

بیكات ب پۆستكارت بیكات ب پۆستكارت 
  یواسی شیعر ھما ل  یواسی شیعر ھما ل

ئرێ مای شیعر ل كوێ دانین  ئرێ مای شیعر ل كوێ دانین  
دم دەومندە دم دەومندە 

بشادی بردەوامی مندایی و دیمنی دەربندی گۆم بشادی بردەوامی مندایی و دیمنی دەربندی گۆم 
بۆشایی توخمكان  بۆشایی توخمكان  

  ی مردووانی كۆمما  ی مردووانی كۆمما
بخرھاتنی موان ناكن  بخرھاتنی موان ناكن  

ئاگر دەروونی تنیایی خوداوەندەكانی لسر دەبرژێ  ئاگر دەروونی تنیایی خوداوەندەكانی لسر دەبرژێ  
خۆڵ ڕەگكان پروەردە دەكات لناویشیان دەبا  خۆڵ ڕەگكان پروەردە دەكات لناویشیان دەبا  

ئاو شاخی ككوی مردارە بۆ جوانیش ھدەواسرێ  ئاو شاخی ككوی مردارە بۆ جوانیش ھدەواسرێ  
 نكرگمان دەتخواردن و جلوب كان لبا پیساییی نكرگمان دەتخواردن و جلوب كان لبا پیساییی

ل شونكی دی دەچت ناو جوانییكانوە  ل شونكی دی دەچت ناو جوانییكانوە  
تخیان دەكات  تخیان دەكات  

 نمگ خۆدا ڕۆیشتن گۆرانی گوب نمگ خۆدا ڕۆیشتن گۆرانی گوب
كلۆری شمشر بووەت مای گورگ  كلۆری شمشر بووەت مای گورگ  

ئی مرواری قوویی دەروونی بداران  ئی مرواری قوویی دەروونی بداران  
بۆ سرەتا ئاوا دەبم بۆ سرەتا ئاوا دەبم 

سوورایی ئوارە پستی كبابی مۆمیاكراوە سوورایی ئوارە پستی كبابی مۆمیاكراوە 
ل جوانیی مرگ تگڕاوتر خونی مندای یكشوە  ل جوانیی مرگ تگڕاوتر خونی مندای یكشوە  

بای ڕووگنما كوا ڕكوت ڕووەو دەم دەیخت بای ڕووگنما كوا ڕكوت ڕووەو دەم دەیخت 
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  رك ئاسوودەیی بفرۆشغی سباق  رك ئاسوودەیی بفرۆشغی سباق
 وەی داوایی خوداوەند ئری پیاسچاود وەی داوایی خوداوەند ئری پیاسچاود

كو بۆ خاوەنی دەچت ناو قفس كو بۆ خاوەنی دەچت ناو قفس 
  ندەی دەرەوەی ماكوندەبۆ با  ندەی دەرەوەی ماكوندەبۆ با

 ند نییسن تراشین پر و ڕدس ممشس ند نییسن تراشین پر و ڕدس ممشس
پاداشتی تیترواسك یك دوو الپڕەی برنكوتووە پاداشتی تیترواسك یك دوو الپڕەی برنكوتووە 

ساكۆچی جوانمرگی ھوما ناگیرێ  ساكۆچی جوانمرگی ھوما ناگیرێ  
  نگۆڕستان گۆرانی دەبزڕك ل ممر چوارشدەرۆزەك  نگۆڕستان گۆرانی دەبزڕك ل ممر چوارشدەرۆزەك

ماین الیكی بیاری حكردنی دراوە بۆ خواردن  ماین الیكی بیاری حكردنی دراوە بۆ خواردن  
منداڵ یكم جار زمانی ب باب ڕادت منداڵ یكم جار زمانی ب باب ڕادت 

چاوەكانی بچووك كردنوە چاوەكانی بچووك كردنوە 
لناو بیركردنوە جما لناو بیركردنوە جما 

ژیان ھیچ مروارییكی ندۆزراوەی تدا نماوە  ژیان ھیچ مروارییكی ندۆزراوەی تدا نماوە  
شووش بۆنكی بتاڵ لگیرفانی وەسیت دادەنم  شووش بۆنكی بتاڵ لگیرفانی وەسیت دادەنم  

ھمیشیی تدەپڕنم ھمیشیی تدەپڕنم 
بخودپرت و ڕامانكورتم دەچونن بخودپرت و ڕامانكورتم دەچونن 

درەختی پرژینكانم ڕوواند  درەختی پرژینكانم ڕوواند  
ناوەندەكانم پاراست ناوەندەكانم پاراست 

پیاو و ژنكی چسی سكس سیسمیان شكا  پیاو و ژنكی چسی سكس سیسمیان شكا  
گواستییانوە عارد  گواستییانوە عارد  

تا نقورچی كوتن ناخی شل كردن  تا نقورچی كوتن ناخی شل كردن  
تفری كاشی ڕۆیشت تفری كاشی ڕۆیشت 

دوو تارمایی بباران تڕن دوو تارمایی بباران تڕن 
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ھشتان داوا دەكن زتر تڕیان كات  ھشتان داوا دەكن زتر تڕیان كات  
خۆویستی ئادەم ھدەبژرم خۆویستی ئادەم ھدەبژرم 

ھمی تماشا ل ناكۆكی دادەمام  ھمی تماشا ل ناكۆكی دادەمام  
دووبارە دەبموە  دووبارە دەبموە  

بشداری دروستكردنی ئامری غاز نابم  بشداری دروستكردنی ئامری غاز نابم  
كیژی ئتۆم پنجی لناو سرم ما  كیژی ئتۆم پنجی لناو سرم ما  

س جار ئادەم مرد س جار ئادەم مرد 
جارك پنجكانی بوون ب كل جارك پنجكانی بوون ب كل 

ڕۆژی مردن و لدایكبوونی تدا نووسرا ڕۆژی مردن و لدایكبوونی تدا نووسرا 
دواین جار تماشام ھاوشت گۆڕستان  دواین جار تماشام ھاوشت گۆڕستان  

ئوێ كۆچ قوربانی ئوێ كۆچ قوربانی 
ئرە بداری مردووان  ئرە بداری مردووان  

تا تكسیشم ڕاگرت دووكی جغارەی بابم  تا تكسیشم ڕاگرت دووكی جغارەی بابم  
ل پرچ و نوان پنجكانم ما  ل پرچ و نوان پنجكانم ما  

دەرگای گۆڕی پكدادا  دەرگای گۆڕی پكدادا  
ھمنی گۆڕستانی پاراست  ھمنی گۆڕستانی پاراست  
من ل خاك دووركوتموە  من ل خاك دووركوتموە  

چووموە ئاسمان  چووموە ئاسمان  
 ی ئادەم پرچی پاكیزانفل ی ئادەم پرچی پاكیزانفل

حوا پنجی بگۆپی ھیوان وەنا  حوا پنجی بگۆپی ھیوان وەنا  
ڕۆژنامی ڕاخست  ڕۆژنامی ڕاخست  

سبری كۆم گورگ ل پنجرە خۆیان ھاوشت سبری كۆم گورگ ل پنجرە خۆیان ھاوشت 
 نوڕ تكانی دەبخۆش بیرەوەرییدرەختی ن نوڕ تكانی دەبخۆش بیرەوەرییدرەختی ن
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ل وڕنكردندا گیكانی ل دەست دەدا ل وڕنكردندا گیكانی ل دەست دەدا 
  زبیحكانی تگۆڕەوشاری دەنك نجینی پب  زبیحكانی تگۆڕەوشاری دەنك نجینی پب

٢٥٢٥//٨٨//١٩٨٨١٩٨٨ چاوی خالید سابیر حسن بووە ئاو   چاوی خالید سابیر حسن بووە ئاو  
 مابن درەختی بن ڕژای مابن درەختی بن ڕژای
باوەش پلك پرت بوون باوەش پلك پرت بوون 

مووچك ل پرچی مردووت وەستا  مووچك ل پرچی مردووت وەستا  
  نرزبیناییم نال تاریكیی گۆڕت ل  نرزبیناییم نال تاریكیی گۆڕت ل

ئوارە ئسپ ڕاگرە ئوارە ئسپ ڕاگرە 
  نندەی دبژی با  نندەی دبژی با

  نتشت ئاویان شلھكانی بجۆگ  نتشت ئاویان شلھكانی بجۆگ
ملوانی لناو دەكم  ملوانی لناو دەكم  

چیا لژر گرمی بفر زەرتكی ھنا  چیا لژر گرمی بفر زەرتكی ھنا  
ل پرداخ فرمسكی قت پراسووم بریدا  ل پرداخ فرمسكی قت پراسووم بریدا  

سیمی ئگی نوا تماشای ڕاگرتم  سیمی ئگی نوا تماشای ڕاگرتم  
تماشام ل بیركردنوەی ئاون دامای  تماشام ل بیركردنوەی ئاون دامای  

ژن بكراسی نوستن  ژن بكراسی نوستن  
گردەلوولی ئاسن لی دا  گردەلوولی ئاسن لی دا  

  واو ببینونی تشت خیھن  واو ببینونی تشت خیھن
ل ئاھنگ گورەكانی شار ل ئاھنگ گورەكانی شار 

ترم كورسییكان ڕك دەخات ترم كورسییكان ڕك دەخات 
خۆم دا پاڵ گۆڕ خۆم دا پاڵ گۆڕ 

سرەتاتكی كیژە مردووەكان تواو سرەتاتكی كیژە مردووەكان تواو 
چیم ل نخرۆشان  چیم ل نخرۆشان  
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بۆ خۆم كیژی زەردی ئوارە بۆ خۆم كیژی زەردی ئوارە 
دەبموە دوا بشی ئاسوودەیی شو  دەبموە دوا بشی ئاسوودەیی شو  

نینۆكی ل بردی ھیمداد خوران نینۆكی ل بردی ھیمداد خوران 
بختیاری پنجوانیك بوو بختیاری پنجوانیك بوو 

بخشیم پنجكانی  بخشیم پنجكانی  
ماوەیك ما  ماوەیك ما  

نینۆك پنجوانی دڕاند  نینۆك پنجوانی دڕاند  
  كانسپرە ئكرم بژی ئام  كانسپرە ئكرم بژی ئام

كۆم پرتاو بوون  كۆم پرتاو بوون  
دەنگی ئزگكانی میلی ڕادیۆمان بدوا سووڕاندن  دەنگی ئزگكانی میلی ڕادیۆمان بدوا سووڕاندن  

بانژەی خانووی ناو باخچكان تختڕەشن بانژەی خانووی ناو باخچكان تختڕەشن 
جانوەر چاالكییكانیانی ل دەنووسنوە  جانوەر چاالكییكانیانی ل دەنووسنوە  

ئای ئی باندەی بئومد ھموو دەم لگمدای  ئای ئی باندەی بئومد ھموو دەم لگمدای  
بیكوە دەچین حوزی ناو باخ  بیكوە دەچین حوزی ناو باخ  

ڕووناكییكی سرنجاكش ڕووناكییكی سرنجاكش 
  كی چاو چاالكی كردووەتكیژ  كی چاو چاالكی كردووەتكیژ

برادەری شاعیركی ڕۆمانسی  برادەری شاعیركی ڕۆمانسی  
  ونی خمای میشھ ك  ونی خمای میشھ ك

  كانتقیقونیش ئاگری ھخ  كانتقیقونیش ئاگری ھخ
جیھان دروست دەكات  جیھان دروست دەكات  

 بوارانبووری ڕگوڵ س و ب قامی پش بوارانبووری ڕگوڵ س و ب قامی پش
ل زەردایی ئوارە بۆق دەیخوا ل زەردایی ئوارە بۆق دەیخوا 

نوا حوزی سۆبی لوڕژ كرد  نوا حوزی سۆبی لوڕژ كرد  
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یادەكانی سرمایتی یادەكانی سرمایتی 
خوشككانی باران  خوشككانی باران  

ئسكیان كل ل چاوی درەختی كوژراو  ئسكیان كل ل چاوی درەختی كوژراو  
پیاوە یاریكرەكانی شڕ پیاوە یاریكرەكانی شڕ 

كراسی چوون ژووری تاریكییان لبر كرد  كراسی چوون ژووری تاریكییان لبر كرد  
سندووقی ترممان كردە تختی تنس سندووقی ترممان كردە تختی تنس 

دوو تیپ یاریمان لسر كرد دوو تیپ یاریمان لسر كرد 
مڕمڕی كلكانمان بخواردن گۆڕییوە مڕمڕی كلكانمان بخواردن گۆڕییوە 

  نناو چاوانت بنوقام لش  نناو چاوانت بنوقام لش
سبری ئنوایی دەكش و ڕەت دەبت سبری ئنوایی دەكش و ڕەت دەبت 
پیرك پرداخ ئارەقی لناو خۆش كا  پیرك پرداخ ئارەقی لناو خۆش كا  

گنجك ل ژووری میوە جغارەی گرانی كاتی نكشا  گنجك ل ژووری میوە جغارەی گرانی كاتی نكشا  
منداك نبووە شاخ گۆپ  منداك نبووە شاخ گۆپ  

توانای كوتانی دارم نما توانای كوتانی دارم نما 
دیاریم دابشكم  دیاریم دابشكم  

دارك مندادانی بتاڵ نكرد  دارك مندادانی بتاڵ نكرد  
جۆگ دەنگ بخات سیمای كنارە ساردەكان  جۆگ دەنگ بخات سیمای كنارە ساردەكان  

  ی ڕاپۆرتدانشار دەسیس  ی ڕاپۆرتدانشار دەسیس
  خفوورییتی ڕەش و سپی فبرادەرای  خفوورییتی ڕەش و سپی فبرادەرای
ھلك و ڕۆنكی لناو دروست ناكرێ  ھلك و ڕۆنكی لناو دروست ناكرێ  

پنجم بۆنی تووكی ناو بالیف نخۆشی خست پنجم بۆنی تووكی ناو بالیف نخۆشی خست 
ژوور تمنی خۆی ژمارد ژوور تمنی خۆی ژمارد 

  وەشاندنی بۆی  وەشاندنی بۆی
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  ب ۆكجائارەزووی جاب ویستپ  ب ۆكجائارەزووی جاب ویستپ
شیشكانی زیندانم كرد بتنافی جلكان  شیشكانی زیندانم كرد بتنافی جلكان  

دەستم دای یك دەستم دای یك 
سری دوای جنگكی درژخاینم ھاوشت سری سری دوای جنگكی درژخاینم ھاوشت سری 

دوو فریشت ل وەرگرتنی ئیفادەی مردووێ  دوو فریشت ل وەرگرتنی ئیفادەی مردووێ  
تواو بوون تواو بوون 

كلكش ھناس ڕاگرە كلكش ھناس ڕاگرە 
  ندەكوندا پخ ك لمندا  ندەكوندا پخ ك لمندا

خۆشویستی پنجرەی كرایوە  خۆشویستی پنجرەی كرایوە  
لۆكی ڕدنم دەكم بالیفی ئارامیت لۆكی ڕدنم دەكم بالیفی ئارامیت 

نۆبتدارانی ڕۆژ دەگۆڕن نۆبتدارانی ڕۆژ دەگۆڕن 
دەستیك لبر ئاون چاویان دەكنوە دەستیك لبر ئاون چاویان دەكنوە 

دەستیكی دیش بگومان دەچن ھرمی پشكفتنی گوڵ دەستیكی دیش بگومان دەچن ھرمی پشكفتنی گوڵ 
خالید كراسی ئوتوو كرد  خالید كراسی ئوتوو كرد  

ل دەرمانخانی ئشكگری شار  ل دەرمانخانی ئشكگری شار  
پویستییكانی وەرگرت پویستییكانی وەرگرت 
چاوی دوو كال بوون چاوی دوو كال بوون 

بۆ ق سركوتن بۆ ق سركوتن 
بمنارە ھاتن خوارێ  بمنارە ھاتن خوارێ  

خواردنی ئوارەی مردووان  خواردنی ئوارەی مردووان  
ل حوشمان ھمی كوت ل حوشمان ھمی كوت 

نایلۆنی خواردن ڕایخرا نایلۆنی خواردن ڕایخرا 
  ردەلوولی نقومی گشت گدرەختی گ  ردەلوولی نقومی گشت گدرەختی گ
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گیای زەردبوو تارای گۆڕە  گیای زەردبوو تارای گۆڕە  
گفتوگۆ تارا ھدەداتوە  گفتوگۆ تارا ھدەداتوە  

دم مردووەكان گۆڕیان بتاڵ دەكن  دم مردووەكان گۆڕیان بتاڵ دەكن  
بازن بدەورم دادەنن  بازن بدەورم دادەنن  

پرسیاریان زۆرە  پرسیاریان زۆرە  
وەمیان ناوێ  وەمیان ناوێ  

جیان دم جیان دم 
نیوە بازن بردەدەن نیوە بازن بردەدەن 

  ینژن ڕووناكی ئاوگۆڕستانی ج  ینژن ڕووناكی ئاوگۆڕستانی ج
ئاونی نمریی بشداری ئاخاوتنكانمان دەكات  ئاونی نمریی بشداری ئاخاوتنكانمان دەكات  

باران ئارایشی گۆم و سكۆیكانی كرد  باران ئارایشی گۆم و سكۆیكانی كرد  
ژنكی دەموچاو ڕووناك  ژنكی دەموچاو ڕووناك  

ڕكوت ھنابووی ڕكوت ھنابووی 
گۆرانی زۆری دەزانی و نیدەگوت  گۆرانی زۆری دەزانی و نیدەگوت  

موانكی نترووكاوم  موانكی نترووكاوم  
ماوەی ترووكانم بۆ تواوبوونی ماوەی ترووكانم بۆ تواوبوونی 

س رۆژەی تازیی باوكم دواخرا س رۆژەی تازیی باوكم دواخرا 
ئستا و ئوسا بداخراوی مایوە  ئستا و ئوسا بداخراوی مایوە  

  رەوەیسستی بنقكی ئی دەستدە  رەوەیسستی بنقكی ئی دەستدە
ئسترە ممكن  ئسترە ممكن  

سینگی ئاسمان شۆڕ سینگی ئاسمان شۆڕ 
كانی دەم كانی دەم 

لووتك دەست لووتك دەست 
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  ندازیاری دەم و یاریزانی لووتكمنم ئ  ندازیاری دەم و یاریزانی لووتكمنم ئ
  ری سروشتوەرز كاتژم  ری سروشتوەرز كاتژم

دسۆزە بۆی چرك و خولكیش دواناكوێ  دسۆزە بۆی چرك و خولكیش دواناكوێ  
ئو دووربینی پیان تماشای یووسفی بنی بیر دەكردئو دووربینی پیان تماشای یووسفی بنی بیر دەكرد

 ڕبواری سر دووڕیانكانی ھختاند   ڕبواری سر دووڕیانكانی ھختاند  
  كانی مۆسیقا دەفرۆشباز با  كانی مۆسیقا دەفرۆشباز با

  لی خھوما الیتی دەست فریشت  لی خھوما الیتی دەست فریشت
سمندەر سرلشكری ئاگرە سمندەر سرلشكری ئاگرە 

من جۆگم بردە ناو باخچ گشتییكان من جۆگم بردە ناو باخچ گشتییكان 
جوانی تماشای جھشت جوانی تماشای جھشت 

٤٤//٨٨//١٩٨٩١٩٨٩ ئق پنجی چپی كردم   ئق پنجی چپی كردم  
ب باخچیكی خونیی ب باخچیكی خونیی 

درەختكانی ببای بای باندەی بئومد درەختكانی ببای بای باندەی بئومد 
نشونما دەكن  نشونما دەكن  

حوا مگیرانی ب سو كرد حوا مگیرانی ب سو كرد 
ئادەم بفقیانی سوەكی بۆ پاك كردەوە  ئادەم بفقیانی سوەكی بۆ پاك كردەوە  

مۆم وەری مۆم وەری 
  مكانی ئز و چاالكییھ  مكانی ئز و چاالكییھ

  ھرەیی ناو جانتای كیژی بنئاو  ھرەیی ناو جانتای كیژی بنئاو
زەوی دادەن م لئاستكانی بیھرە پكیژی بزەوی دادەن م لئاستكانی بیھرە پكیژی ب

  پرسكانی نیپ تا زەوی ل  پرسكانی نیپ تا زەوی ل
  ترسزەوی ن و لیان ئ  ترسزەوی ن و لیان ئ

ئی ئو ئاوەی بۆ شوشتنی قاچكانیان  ئی ئو ئاوەی بۆ شوشتنی قاچكانیان  
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شلتن كردووی شلتن كردووی 
 دان نییل نكانم چقس دان نییل نكانم چقس

ككوی و چند ئاسككی دنیا  ككوی و چند ئاسككی دنیا  
  ئاشقی كانی و ئاو بوون نی ناو ئاوگك ل  ئاشقی كانی و ئاو بوون نی ناو ئاوگك ل

ئادەم بڕووتی حوای بوو ئادەم بڕووتی حوای بوو 
بڕووتیش نووشتایوە سری بڕووتیش نووشتایوە سری 

لسر زەمین شتكان یكم جاریان دەبن ڕووداو لسر زەمین شتكان یكم جاریان دەبن ڕووداو 
تاژی و كروشك یاری بخون دەكن  تاژی و كروشك یاری بخون دەكن  

ل دواییدا گمكان پرتقاكن  ل دواییدا گمكان پرتقاكن  
باران ل داری برداونتوە باران ل داری برداونتوە 

ھولر ھولر ١٩٨٨١٩٨٨-١٩٨٧١٩٨٧    
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جنگیجنگی  پرسیارپرسیار
  

  تایكان تا ھجوان دەمامك  تایكان تا ھجوان دەمامك
ل جنگی پرسیار دەمننوە  ل جنگی پرسیار دەمننوە  

كتبكم لبارەی مانوەیان خوندەوە كتبكم لبارەی مانوەیان خوندەوە 
كۆن بتاكان ب ئاسۆیكی ملكچدا تدەپڕن كۆن بتاكان ب ئاسۆیكی ملكچدا تدەپڕن 

ل پنجرەی من  ل پنجرەی من  
باندەی ئاوابوون دەنگی ڕژا  باندەی ئاوابوون دەنگی ڕژا  

چیا باوەشی پ بیركرەوە و لشكری چاو سوور چیا باوەشی پ بیركرەوە و لشكری چاو سوور 
 ریانكی كاریگیاڵ و چب و خكت دەماری ق ریانكی كاریگیاڵ و چب و خكت دەماری ق

گۆرانی موان گۆرانی موان 
ئوارە پڕەمووچی فرۆشت ئوارە پڕەمووچی فرۆشت 

توانیمان بناو ڕگا ئاۆزەكان بفین توانیمان بناو ڕگا ئاۆزەكان بفین 
ھنگاوك ماوە بگین مندای  ھنگاوك ماوە بگین مندای  

م مشتومی ئاھنگی برایكانم ل گرمی ئاو سارد بووەوە  م مشتومی ئاھنگی برایكانم ل گرمی ئاو سارد بووەوە  
ن نگیشتم ناولنانی ئاو ن نگیشتم ناولنانی ئاو 

د دەستی میراتی ئاو دەگرم و دەڕژم لشتان ئرێ ئاو بژم كوێ  د دەستی میراتی ئاو دەگرم و دەڕژم لشتان ئرێ ئاو بژم كوێ  
أ ئاوارەیی ل چۆیی ئاو ئاسۆی ل نكوتوە  أ ئاوارەیی ل چۆیی ئاو ئاسۆی ل نكوتوە  

  یدەلووشك ھمژتاوترین ئاشقی ئاوە بخل لم ھ  یدەلووشك ھمژتاوترین ئاشقی ئاوە بخل لم ھ
ی پوەندی نوان من و دایك و باوكم و داپیر و باپیرەم و حوا و ئادەم  ی پوەندی نوان من و دایك و باوكم و داپیر و باپیرەم و حوا و ئادەم  

خوا پویستی پ نما فی دا خوا پویستی پ نما فی دا 
ماسی بدبختترین گیاندارە ماسی بدبختترین گیاندارە 

چژ ل ئاو وەرناگرت چژ ل ئاو وەرناگرت 
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منیش نگبتترین ئادەمیزادم  منیش نگبتترین ئادەمیزادم  
چژم ل مندای خۆم وەرنگرت چژم ل مندای خۆم وەرنگرت 

وا برزایییك ل مندایم دەكوژنموە  وا برزایییك ل مندایم دەكوژنموە  
ڕەنگ سبی ببت وتم  ڕەنگ سبی ببت وتم  

وتی منداتیم پیشان دە  وتی منداتیم پیشان دە  
  نك دادەگیرسرزایییڕووناكی ونبوو ب  نك دادەگیرسرزایییڕووناكی ونبوو ب

ھنگاوك دەتگینتوە مندای ھنگاوك دەتگینتوە مندای 
ئو گوللیی ئو گوللیی 

مندای پ شكۆی ال كردم بگومان و ھیچم نگوت مندای پ شكۆی ال كردم بگومان و ھیچم نگوت 
 ل گنجیتی قوانكیم بردە برەكانی جنگ   ل گنجیتی قوانكیم بردە برەكانی جنگ  

كردم ب مرەكبدان كردم ب مرەكبدان 
یكم دی یاداشتم پ تۆمار كرد یكم دی یاداشتم پ تۆمار كرد 

نانی گرمم نخوارد  نانی گرمم نخوارد  
گرمایی لناو النكی ھاوین گرمایی لناو النكی ھاوین 

ھمن و سركوتوو ھناس دەخواتوە ھمن و سركوتوو ھناس دەخواتوە 
پردی پست تنك یكتخت بوو ب ھست پردی پست تنك یكتخت بوو ب ھست 

ڕاو خامۆش ڕاو خامۆش 
تنیایی بۆ یكمین جار ژیانی تدا ئاسوودە بوو تنیایی بۆ یكمین جار ژیانی تدا ئاسوودە بوو 

پسندی ئو تنیایییی  پسندی ئو تنیایییی  
بوە بو سبران دەكات  بوە بو سبران دەكات  

ل دیواری برانبری دەجووت  ل دیواری برانبری دەجووت  
لسر زەوی خون دانیشتن  لسر زەوی خون دانیشتن  

كۆچ برەو خون  كۆچ برەو خون  
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گڕانوە ڕووەو خون گڕانوە ڕووەو خون 
نیشتجبوون ل مای خون نیشتجبوون ل مای خون 
خون شادمانی سر زەمین خون شادمانی سر زەمین 
سر زەمین گژەنی ژیان  سر زەمین گژەنی ژیان  

ژیان خونك ل شوك كۆ ناكرتوە ژیان خونك ل شوك كۆ ناكرتوە 
مردن دەتگینت خون مردن دەتگینت خون 

كوانی كراوە كوانی كراوە 
  قس تیدا دك تخوداوەند  قس تیدا دك تخوداوەند
نالی ل سووڕی ژیانی ئسپ نالی ل سووڕی ژیانی ئسپ 

ڕەشنووسكانی پاكنووس و گشت و گوزاری دەستنیشان دەكات ڕەشنووسكانی پاكنووس و گشت و گوزاری دەستنیشان دەكات 
بۆشایی داخراو بۆشایی داخراو 

محوی لگڵ خمدا چی بۆ كرا محوی لگڵ خمدا چی بۆ كرا 
 نخشندە ئارمووش بئاب نخشندە ئارمووش بئاب

 كات دەبت ناسیاوكی ئسك سووكی ڕاوكر  كات دەبت ناسیاوكی ئسك سووكی ڕاوكر 
  ندی دەموچاوت دەداتشكۆم نئاو  ندی دەموچاوت دەداتشكۆم نئاو

 نلخشندە ئارمووش داكب نلخشندە ئارمووش داكب
كات دەبت دو  كات دەبت دو  

پستی پوی ھاتوچۆكران دەخوات پستی پوی ھاتوچۆكران دەخوات 
شقامكانی كۆماری جوانی پیاسیان ل ناكرێ  شقامكانی كۆماری جوانی پیاسیان ل ناكرێ  

خك بپتاو دن و دەچن  خك بپتاو دن و دەچن  
مندای باوەشی ژنكان  مندای باوەشی ژنكان  

ممكی درەختكانی ئمبر و ئوبری شقام دەمژن ممكی درەختكانی ئمبر و ئوبری شقام دەمژن 
سروود سروود 



سی ساڵ شیعر١٢٨ سباح رەنجدەر

درۆی پفدراو درۆی پفدراو 
ژوور ژوور 

  سپی ناڵ لۆكئ  سپی ناڵ لۆكئ
ڕگا  ڕگا  

ھراسانی دیدەنی ھراسانی دیدەنی 
 ئا ئا

قغان و شمشری شڕكرەكان قغان و شمشری شڕكرەكان 
دوو وشكایی دوو وشكایی 

لم كتب ڕەنگاوڕەنگی ھمیش كۆمان دەكاتوە  لم كتب ڕەنگاوڕەنگی ھمیش كۆمان دەكاتوە  
بسك و سمیان كوت بسك و سمیان كوت 

دوو تڕایی دوو تڕایی 
لو نسی كۆش سەی  لو نسی كۆش سەی  

 یدا نییوەیان تتوانای مان میشھ یدا نییوەیان تتوانای مان میشھ
گرمی و تریفیان گرت گرمی و تریفیان گرت 

دوو ژوور تماشایان خۆمش دوو ژوور تماشایان خۆمش 
ژنی ناوی چاوەڕوانییان سارد  ژنی ناوی چاوەڕوانییان سارد  

میوەی باڵ بتاڵ میوەی باڵ بتاڵ 
جلوبرگی تڕ بسر تل مانوە  جلوبرگی تڕ بسر تل مانوە  

سبری الوانوەی حوش و ھمی  سبری الوانوەی حوش و ھمی  
گشكردنی ڕووەككانی دخۆشی  گشكردنی ڕووەككانی دخۆشی  

نایلۆن چاویلكی پنجرە  نایلۆن چاویلكی پنجرە  
خاوی فرموودە پشوودان  خاوی فرموودە پشوودان  

شو و ئوارە شو و ئوارە 



سی ساڵ شیعر١٢٩ سباح رەنجدەر

ئسترەم نوی ئسترەم نوی 
 یننیوەڕۆ و سب یننیوەڕۆ و سب

مانم پرت  مانم پرت  
 تماو دەبی جماشتپ تماو دەبی جماشتپ

سبووری و چاوی پ دەكرتوە  سبووری و چاوی پ دەكرتوە  
ھۆڵ پی ڕووگنمای ھختنر ھۆڵ پی ڕووگنمای ھختنر 

پیاوی توەزەل ھاوینی دەریا پیاوی توەزەل ھاوینی دەریا 
تلی قرەو ددانی زەردی بیابان  تلی قرەو ددانی زەردی بیابان  

لسری بنووی لسری بنووی 
  شت دەو پ كت دەداتزبیحكابووس ت  شت دەو پ كت دەداتزبیحكابووس ت

 رە و ناونیشانیان دیاری بكتان بژمكماناوی بن رە و ناونیشانیان دیاری بكتان بژمكماناوی بن
 كانقامۆپ پۆلیسی شگ كانقامۆپ پۆلیسی شگ

ناسنامی ڕبوارەكان دەخونتوە ناسنامی ڕبوارەكان دەخونتوە 
دیوار گمارۆی جوانی  دیوار گمارۆی جوانی  

ئوارە و شو  ئوارە و شو  
مانم پرت  مانم پرت  

سبین و نیوەڕۆ سبین و نیوەڕۆ 
ئسترەم نوی ئسترەم نوی 

شووش گووی ناو پشتماڵ بداخراوی دەمنتوە  شووش گووی ناو پشتماڵ بداخراوی دەمنتوە  
پیاوی تنیای ناو سبر پیاوی تنیای ناو سبر 
دەیوێ ڕاكات بر باران  دەیوێ ڕاكات بر باران  

برژانگی بۆشایی ڕەنگ بكات  برژانگی بۆشایی ڕەنگ بكات  
پانكی ناو تونل باڵ گچراو پانكی ناو تونل باڵ گچراو 
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دووكی درەختی تڕ دووكی درەختی تڕ 
یاداشتی ڕاكردووی ب باران شلدراو  یاداشتی ڕاكردووی ب باران شلدراو  

بۆنی دۆڵ  بۆنی دۆڵ  
گۆرانی خۆشبختی ئاشقی ل باخچ ڕواو گۆرانی خۆشبختی ئاشقی ل باخچ ڕواو 

 سیما ئاون نیگست   سیما ئاون نیگست  
مانگ ممكبستی فێ دا مانگ ممكبستی فێ دا 

ممك گردی سبووری ممك گردی سبووری 
گرمایی دەیوێ كراسی سبر بكات بری  گرمایی دەیوێ كراسی سبر بكات بری  

ڕۆژباش برادەری نقومبووی خون  ڕۆژباش برادەری نقومبووی خون  
 یونانو خكردن ونكردنی ئقس یونانو خكردن ونكردنی ئقس

شو بنیازی دەخوت شو بنیازی دەخوت 
خون شكانی سزا خون شكانی سزا 

ئاوابوون دانیشتنی خۆشویستی ئاوابوون دانیشتنی خۆشویستی 
نوا پرچی ناوەڕاستی ئاسمان نوا پرچی ناوەڕاستی ئاسمان 
ئادەم و حوا سبری خۆیان  ئادەم و حوا سبری خۆیان  

بڕووتی ل ئاون دی بڕووتی ل ئاون دی 
بھشتیان جھشت و ڕژان سرزەمین بھشتیان جھشت و ڕژان سرزەمین 

 بول بول
ڕوخساری باخچی دەربندی گۆم ڕوخساری باخچی دەربندی گۆم 

كازوە كازوە 
ڕوخساری باخچی ھولر ڕوخساری باخچی ھولر 

شون پی ئاو شون پی ئاو 
فرامۆشی ئو ماسییی زەرتكیتی فرامۆشی ئو ماسییی زەرتكیتی 
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دارستان پنای كۆچبر دارستان پنای كۆچبر 
باخچ دیلی گوڵ باخچ دیلی گوڵ 

غارك خۆشویستی  غارك خۆشویستی  
جریوەی باندەی نیوە خرۆشاو جریوەی باندەی نیوە خرۆشاو 

 نگری گوللشو نگری گوللشو
پیشانگای رۆژی نیوە مات پیشانگای رۆژی نیوە مات 

پرداخ شونمی سرەتای مانگی بھار پرداخ شونمی سرەتای مانگی بھار 
دووری ئاسمانی یكم  دووری ئاسمانی یكم  

سروودی سربازی ل شڕ ئیفلیجبووسروودی سربازی ل شڕ ئیفلیجبوو
بسكی بخشندە  بسكی بخشندە  

ساباتی شوی پردەی مندای پغمبرەكان ساباتی شوی پردەی مندای پغمبرەكان 
سمی خوداوەند سمی خوداوەند 

فریزی ئو حوشانی منداڵ تیدا  فریزی ئو حوشانی منداڵ تیدا  
فری ناوی خۆیان دەبن فری ناوی خۆیان دەبن 

درەختی بخوداوەند خرۆشاودرەختی بخوداوەند خرۆشاو
  گی خانمی شدار   گی خانمی شدار 

درەختی ببخشندە خرۆشاو  درەختی ببخشندە خرۆشاو  
گی جوامری گرما گی جوامری گرما 

 نگری گوللشو نگری گوللشو
پیشانگای ڕۆژی نیوە شلدراو پیشانگای ڕۆژی نیوە شلدراو 

ئوانی زەرتك سغتی كردوون  ئوانی زەرتك سغتی كردوون  
چاودری ماسیین  چاودری ماسیین  

 راجر دەستی ڕاستی گچاود راجر دەستی ڕاستی گچاود
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دەربندییكان لناویدا بیر لخۆیان دەكنوە دەربندییكان لناویدا بیر لخۆیان دەكنوە 
دەستی چپیشی ھولرییكان دەستی چپیشی ھولرییكان 

نھنی تدا دەدركنن نھنی تدا دەدركنن 
سروەری چیای ڕەنگاوڕەنگ  سروەری چیای ڕەنگاوڕەنگ  

كۆمك خنجری گومان نانوەن بدەست تارمایییوە  كۆمك خنجری گومان نانوەن بدەست تارمایییوە  
گردەلوول ئارەزووی وەرز گردەلوول ئارەزووی وەرز 

سنوور لوولی مار سنوور لوولی مار 
پنجرەی گشت پنجرەی گشت 

بای میی بای میی 
تاسی دواخست تاسی دواخست 

نوا بیرەوەری ئاۆز بوو نوا بیرەوەری ئاۆز بوو 
خودی فێ دا خودی فێ دا 
كیژی دۆزەخ كیژی دۆزەخ 

كوڕی بھشت كوڕی بھشت 
  كون چارەنووسیان وەك یخ ل  كون چارەنووسیان وەك یخ ل

ناوەندی شار خوداوەندە ناوەندی شار خوداوەندە 
شانی ڕاستی  شانی ڕاستی  

سۆراخی دووڕیان سۆراخی دووڕیان 
شانی چپی شانی چپی 

گرمایی ل ئاگرە خراپكان دەستنتوە گرمایی ل ئاگرە خراپكان دەستنتوە 
چلی ماتمینی گۆرانیبژی بناوبانگ چلی ماتمینی گۆرانیبژی بناوبانگ 

 نوای نخۆش خست  نوای نخۆش خست 
پنیری بتاخمی چاوە ھگیرا  پنیری بتاخمی چاوە ھگیرا  
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باران گوھری سرنج  باران گوھری سرنج  
 رژینی باخچپ رژینی باخچپ

پشكفتنی خورپی باندە پشكفتنی خورپی باندە 
باڵ دەنگی ھدا باڵ دەنگی ھدا 

شڕە شڕە 
دوافیشكم نارد دوافیشكم نارد 

لشكر قرپۆك لشكر قرپۆك 
ژەنگی تفنگ  ژەنگی تفنگ  

جیوەی ئاونی گا گاڵ جیوەی ئاونی گا گاڵ 
با ل پشوازی باران و تزرە و بفر با ل پشوازی باران و تزرە و بفر 

وەستاوە و سرمایتی  وەستاوە و سرمایتی  
 وی جۆگی لنوزە ئاوق وی جۆگی لنوزە ئاوق

جۆگ پنجی كوڕی بھشت جۆگ پنجی كوڕی بھشت 
شمشای كیژی دۆزەخ ل دەدا  شمشای كیژی دۆزەخ ل دەدا  

شپۆلی گولل خلیسك  شپۆلی گولل خلیسك  
بژن لووتكی كوت بژن لووتكی كوت 

زاناكانی كناری پڕینوە زاناكانی كناری پڕینوە 
سبریان فرۆشت سبریان فرۆشت 

 پوولتی پڵ خدووك پوولتی پڵ خدووك
خت لت گۆشتی جووراوی ناو دەمی خت لت گۆشتی جووراوی ناو دەمی 

ورچی ددان ڕووخاو ورچی ددان ڕووخاو 
بارانی گڕەكی خۆشبختی بارانی گڕەكی خۆشبختی 

برووسك كردی بھم  برووسك كردی بھم  
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دەرگای باخچی یاداشت ڕۆچوو دەرگای باخچی یاداشت ڕۆچوو 
ڕۆچوون بناو جوانیی ئتككراوەكان ڕۆچوون بناو جوانیی ئتككراوەكان 

بای باندەی ملوان بای باندەی ملوان 
جوانییكانی لناو دەرھات  جوانییكانی لناو دەرھات  

ل شاری گووفك  ل شاری گووفك  
ئسپ ترمی سواری خوارد  ئسپ ترمی سواری خوارد  

شمشای كۆچ  شمشای كۆچ  
نزای ھمیش وشكی نزای ھمیش وشكی 

چایخانی ئدیبكان لناوی دادەنیشن  چایخانی ئدیبكان لناوی دادەنیشن  
باوشكی باندە  باوشكی باندە  
ھور حیالندی ھور حیالندی 

كور ل خواردنوەی تاسی دیدار كور ل خواردنوەی تاسی دیدار 
جوانی گۆڕی نووستووی تنیایی جوانی گۆڕی نووستووی تنیایی 

نسی ناشرین نسی ناشرین 
گو بڕۆژەی چاو گرم خوناو ناگرێ  گو بڕۆژەی چاو گرم خوناو ناگرێ  

دەربندی گۆم خوناوی سۆزی دای گرمایی دەربندی گۆم خوناوی سۆزی دای گرمایی 
ھولر تماشای ل بژنی كاتژمر ڕەنگ  ھولر تماشای ل بژنی كاتژمر ڕەنگ  

مانگ زەرتكیتی مانگ زەرتكیتی 
ھناسی ل ئاو بانگوازە ھناسی ل ئاو بانگوازە 

 پی تریفچاوی چ پی تریفچاوی چ
چاوی ڕاستی ماسی چاوی ڕاستی ماسی 
دەرگای نیوە كراوە دەرگای نیوە كراوە 

یاداشتی ئاۆزبوونی دوو تارمایی یاداشتی ئاۆزبوونی دوو تارمایی 
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درەختی ساكار درەختی ساكار 
 لكی گوللپ لكی گوللپ
داخرانی چاو داخرانی چاو 

ئاۆزبوونی پیاسی ئوارە ئاۆزبوونی پیاسی ئوارە 
گوی سپدە كرایوە  گوی سپدە كرایوە  

گفتوگۆی ژووری منداڵ تدا ل دایك نبوو گفتوگۆی ژووری منداڵ تدا ل دایك نبوو 
خونی لناو ناڕوێ  خونی لناو ناڕوێ  

بیابان نینۆك فدراوەكانی چیا بیابان نینۆك فدراوەكانی چیا 
مانگ زەرتكیتی مانگ زەرتكیتی 

ھناسی ل ئاو بانگوازە ھناسی ل ئاو بانگوازە 
 چاوی ڕاستی تریف چاوی ڕاستی تریف
چاوی چپی ماسی چاوی چپی ماسی 

 ھار گۆشتی خاك شلب ھار گۆشتی خاك شلب
  كوەی مرینماشای لت  كوەی مرینماشای لت

  نووكدەپچاوت ھ  نووكدەپچاوت ھ
ھاوین ئنگوستیلی تۆزە  ھاوین ئنگوستیلی تۆزە  

  ۆیری خۆشیكی پنجپ ل  ۆیری خۆشیكی پنجپ ل
  زوو بزر دەب  زوو بزر دەب

پایز گردەلوولی كڕە پایز گردەلوولی كڕە 
  كبانگی م  كبانگی م

وەمت ناداتوە  وەمت ناداتوە  
زستان پردی بفرە  زستان پردی بفرە  

بسری مڕۆ بسری مڕۆ 
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ف ل پیكانت دەكات  ف ل پیكانت دەكات  
سروشت كیژی گچو سروشت كیژی گچو 

سوورایی نوا ڕژا  سوورایی نوا ڕژا  
تماشای سوورایی ڕژاوی خۆی كرد تماشای سوورایی ڕژاوی خۆی كرد 

گۆپی ژووری دەرھنا  گۆپی ژووری دەرھنا  
ئاونی پشوودان ماوەی ئاونی پشوودان ماوەی 

ڕوخسار پیشاندانی داخست  ڕوخسار پیشاندانی داخست  
موان زمانی كوت  موان زمانی كوت  

ل سبری دانیشتن  ل سبری دانیشتن  
گۆڕەشاردانی تیشك  گۆڕەشاردانی تیشك  

كبی ڕێ ل پی دڵ توایوە  كبی ڕێ ل پی دڵ توایوە  
سیمای پنگری تپڕین سیس سیمای پنگری تپڕین سیس 

پنجی كیژی خرۆشان شاری شال پنجی كیژی خرۆشان شاری شال 
دەست خوشككانی نگیشتن پشوازی دەست خوشككانی نگیشتن پشوازی 

چاوی چرۆی نكرد چاوی چرۆی نكرد 
چرۆنكردن وژەی ترسناكی شمشر چرۆنكردن وژەی ترسناكی شمشر 

 وشی حمۆسیقای باخچ وشی حمۆسیقای باخچ
گۆرانی خۆسینوە ل ممك خەكانی تنیایی گۆرانی خۆسینوە ل ممك خەكانی تنیایی 

پردەی پنجرەی ئو شمندەفرەی پردەی پنجرەی ئو شمندەفرەی 
پی دەچین گشت  پی دەچین گشت  

 لنوئ كراسی ڕەنگاوڕەنگی باب لنوئ كراسی ڕەنگاوڕەنگی باب
مندان بۆیان دووریوە  مندان بۆیان دووریوە  

ھور بۆینباخی ئسترەی تازیدار ھور بۆینباخی ئسترەی تازیدار 



سی ساڵ شیعر١٣٧ سباح رەنجدەر

 رەئاسمان سینگ ب رەئاسمان سینگ ب
ممكی كلۆر پنجی ماندوو كرد ممكی كلۆر پنجی ماندوو كرد 

كیژی مائاوایی كیژی مائاوایی 
كراسی تڕی لسر ڕستی ھتاو كۆ كردەوە كراسی تڕی لسر ڕستی ھتاو كۆ كردەوە 

سبر خمی سبر خمی 
پسندە ئو سبرەی بیركردنوەت دەخمنت پسندە ئو سبرەی بیركردنوەت دەخمنت 

ئاگری ئارەزوو پووی تنك  ئاگری ئارەزوو پووی تنك  
بووك شووشی كمخون بووك شووشی كمخون 

دەستكانی گم بدوگمی ڕادیۆ دەكا دەستكانی گم بدوگمی ڕادیۆ دەكا 
دەیوت ھواكانی جنگ  دەیوت ھواكانی جنگ  

پنجی بخشندە پنجی بخشندە 
دەرگای كۆشكی بختی كردەوە  دەرگای كۆشكی بختی كردەوە  

پنجكانی پشكفتن  پنجكانی پشكفتن  
تكئانی پنجكانی كۆتی مانگ تكئانی پنجكانی كۆتی مانگ 
پلكزین برژانگی كیژی ئاشق  پلكزین برژانگی كیژی ئاشق  

بووملرزە شختی ناو گۆزەكانی ھوەشاندەوە  بووملرزە شختی ناو گۆزەكانی ھوەشاندەوە  
دروود ماسی ئو حوزانی كیژ بخوی دەكن  دروود ماسی ئو حوزانی كیژ بخوی دەكن  

 نی ناو ئاودووك نی ناو ئاودووك
لژایییكی خزە  لژایییكی خزە  

كۆمك سرخۆش دەیانوێ بچن ناوی كۆمك سرخۆش دەیانوێ بچن ناوی 
ناو لپ گۆڕەپانی یاری ناو لپ گۆڕەپانی یاری 

  كانی جۆگنجپ  كانی جۆگنجپ
  قازە دەنگ تیژەكان ھۆگری بوون  قازە دەنگ تیژەكان ھۆگری بوون
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كۆمك جووتیار كگی شانازی لبر دەكن  كۆمك جووتیار كگی شانازی لبر دەكن  
چاو تا سر پووی گران كرد چاو تا سر پووی گران كرد 
درەختی لوار ژووری گشت درەختی لوار ژووری گشت 

باندەی ترسا  باندەی ترسا  
فین ملوانكی كیژی خامۆش فین ملوانكی كیژی خامۆش 

  پیاس تك بچوارەییتوانی ئین نفھ  پیاس تك بچوارەییتوانی ئین نفھ
ل باخچ بیر بكاتوە  ل باخچ بیر بكاتوە  

ڕووباری جوانی ل ژر پووی ڕووباری جوانی ل ژر پووی 
ماسی لناو بن ماسی لناو بن 
جوانی دوا پنا  جوانی دوا پنا  

ئی جوانی  ئی جوانی  
من شرعیترین مردی تۆم  من شرعیترین مردی تۆم  

شڕی ئاسوودەی نوان من و تۆ  شڕی ئاسوودەی نوان من و تۆ  
كرتبوونی سوی ئادەم و ل دەست  كرتبوونی سوی ئادەم و ل دەست  

بربوونوەی بردی سركوتن  بربوونوەی بردی سركوتن  
سیری ئاوم كرد  سیری ئاوم كرد  

ل چییوە پیدا دەبت ل چییوە پیدا دەبت 
بدیار چییوە خو دەیباتوە  بدیار چییوە خو دەیباتوە  

پارچ فایبرك پارچ فایبرك 
ل دەنووكی تیرە ئبابیل چوارچوەی بۆ كراوە ل دەنووكی تیرە ئبابیل چوارچوەی بۆ كراوە 

ئو حیكمتی تدا نووسراوە ئو حیكمتی تدا نووسراوە 
 ی خودایرە مائ ی خودایرە مائ

بدەستنوژ و نیازی پاكوە وەرە ناوی بدەستنوژ و نیازی پاكوە وەرە ناوی 
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 بھ دوای خۆت ج كراوەیی ل دەرگای ب بھ دوای خۆت ج كراوەیی ل دەرگای ب
ئو مام ل ون لچاپدراوەكانی كتبكان دیوە ئو مام ل ون لچاپدراوەكانی كتبكان دیوە 

سدەیك برامبری سمام  سدەیك برامبری سمام  
لناو باخچ چرام زیاد كرد لناو باخچ چرام زیاد كرد 

لك الوازەكانی درەخت داوایان دەكرد لك الوازەكانی درەخت داوایان دەكرد 
بكرنوە كورسی بكرنوە كورسی 

  ری دانیشست لكی بلیمكوڕ  ری دانیشست لكی بلیمكوڕ
پلك پرتقاڵ بھاوتن بۆ دەموچاوی تیشك  پلك پرتقاڵ بھاوتن بۆ دەموچاوی تیشك  

ل حوشی ئو مادا  ل حوشی ئو مادا  
ماسی بایخ بو تابلۆی دەدات  ماسی بایخ بو تابلۆی دەدات  

ك ل حوزەكدا ڕەنگكانی دەشوێ  ك ل حوزەكدا ڕەنگكانی دەشوێ  
ماسی ئق ل گوی ئاوە  ماسی ئق ل گوی ئاوە  

بچاوی شرمزارییوە بچاوی شرمزارییوە 
تماشای الفاو دەكات تماشای الفاو دەكات 

ك فیان دەدات سر دارە ترمی كنارەكان ك فیان دەدات سر دارە ترمی كنارەكان 
تۆڕەوانكان ل كنار دانیشتوون تۆڕەوانكان ل كنار دانیشتوون 

پتات پاك دەكنوە پتات پاك دەكنوە 
 ندەیندنی باخو زیان لح ندەیندنی باخو زیان لح

  نردەوام بۆیان بخون تا بری دەككو  نردەوام بۆیان بخون تا بری دەككو
تا ل ئاوازە خۆشكان بزار دەبن  تا ل ئاوازە خۆشكان بزار دەبن  

ئرێ بۆ ل ئاوازی خۆش و جوانی بزارن  ئرێ بۆ ل ئاوازی خۆش و جوانی بزارن  
كروشككی شژاو كروشككی شژاو 

لگڵ خۆتان بھنن باخچیكی مردوو لگڵ خۆتان بھنن باخچیكی مردوو 
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مرۆڤكی ئاسایی مرۆڤكی ئاسایی 
ھۆگرتان دەب و لككی الواز ل دارستانك دەبت  ھۆگرتان دەب و لككی الواز ل دارستانك دەبت  

بۆ باوك پككوتووەكی دەكات كورسی  بۆ باوك پككوتووەكی دەكات كورسی  
ك ناتوان بوات و پلك پرتقاڵ ك ناتوان بوات و پلك پرتقاڵ 

بۆ دەموچاوی تیشك بھاوت بۆ دەموچاوی تیشك بھاوت 
خۆر ل ددانی بخشندە خۆر ل ددانی بخشندە 
بژنی چماوەی بینی  بژنی چماوەی بینی  

شانازی فرۆشت شانازی فرۆشت 
خۆری ڕوونوی زەرتكی ال دڵ خۆری ڕوونوی زەرتكی ال دڵ 

جوانی كرۆشت جوانی كرۆشت 
بۆنی پرچی تڕ بۆنی پرچی تڕ 

الوانوەی پیانۆی الوانوەی پیانۆی 
ئو كوڕان پنجیان ل زەمینی خون ڕواندووەئو كوڕان پنجیان ل زەمینی خون ڕواندووە

  ئوارەی موان    ئوارەی موان  
ژمارەی خۆشویستی دزی ژمارەی خۆشویستی دزی 

مانگ برادەری نیاز پاكی ڕگا  مانگ برادەری نیاز پاكی ڕگا  
تریف دەمامكی پیاوە كمترخمكانی  تریف دەمامكی پیاوە كمترخمكانی  

 مۆزەخان ك دەچنی جارفتھ مۆزەخان ك دەچنی جارفتھ
  جۆگمارۆدراو بگردی گ  جۆگمارۆدراو بگردی گ

سزای نمریی سزای نمریی 
تزرە سیس تزرە سیس 

گوا ئارەزووی ھور  گوا ئارەزووی ھور  
باران ھی ئارەزوو باران ھی ئارەزوو 
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ئاوزەی خون  ئاوزەی خون  
ئسترەی الواز ئسترەی الواز 

مانگ زەردنی ھلكی  مانگ زەردنی ھلكی  
ناو لنگری پیاوی جوانی ویست ناو لنگری پیاوی جوانی ویست 

  خۆشژووری پشوودان ن  خۆشژووری پشوودان ن
حوش پاسوانییتی  حوش پاسوانییتی  

  كانی ببیسنس وڕك ناھ  كانی ببیسنس وڕك ناھ
ئاو تا چۆكی جوانی ئاو تا چۆكی جوانی 
ختی جیا كردەوە  ختی جیا كردەوە  

شپۆل نزم  شپۆل نزم  
گۆرانی پڕینوە  گۆرانی پڕینوە  

دەستاژۆی ككوان  دەستاژۆی ككوان  
 ڕووباری نزیك شار پردی نیی ڕووباری نزیك شار پردی نیی

خك بۆ دیدەنی بمل دەپڕنوە  خك بۆ دیدەنی بمل دەپڕنوە  
گۆپكی داری باران پشكفت گۆپكی داری باران پشكفت 

ئاو چایی زەوی داپۆشت ئاو چایی زەوی داپۆشت 
بازاڕی جھدراو بازاڕی جھدراو 

ونكردنی جانتای گشت ونكردنی جانتای گشت 
ھست  ھست  

ڕاكردنی سبری بوڕكان ڕاكردنی سبری بوڕكان 
گوارە ھوەرین  گوارە ھوەرین  

چاوی داخراوی ئاھنگی كیژی  چاوی داخراوی ئاھنگی كیژی  
سنوور سنوور 
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جنگ  جنگ  
نفرەت نفرەت 

ئاوەدانی  ئاوەدانی  
بھتاوی درەخت كرایوە بھتاوی درەخت كرایوە 

ھتاوی درەخت  ھتاوی درەخت  
بیانیت باش  بیانیت باش  

مزگوتی دەربندی گۆم مزگوتی دەربندی گۆم 
ھاوی پرسی ل بند دەبتوە  ھاوی پرسی ل بند دەبتوە  

گوڵ دیواری الدا گوڵ دیواری الدا 
گرمی مانگ  گرمی مانگ  

ل كمری شو خۆشی ڕبواران  ل كمری شو خۆشی ڕبواران  
دەنگی غاردانی ماین  دەنگی غاردانی ماین  

كوت ڕگا گشتییكان  كوت ڕگا گشتییكان  
 رەینجخانووی گیانم پ مانگ دەستی ل رەینجخانووی گیانم پ مانگ دەستی ل

نوا پنجی بدیواری ژوور كشا  نوا پنجی بدیواری ژوور كشا  
كیژی گوگنم كیژی گوگنم 

كژاوەی ئاوەدان  كژاوەی ئاوەدان  
گژەن تماشای ل پلكی ئاو كردەوە  گژەن تماشای ل پلكی ئاو كردەوە  

لو خانووەی تیدا ل دایك بووم  لو خانووەی تیدا ل دایك بووم  
بخونی ناوك بینم  بخونی ناوك بینم  

نووسییان نووسییان ١٨١٨//١١١١//١٩٦٥١٩٦٥ ھولر  ھولر 
دنیایی مائاوا دنیایی مائاوا 

ھوار پخوستی خون ھوار پخوستی خون 
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 وای گتاون ژووری بخ وای گتاون ژووری بخ
گوا ئقی پنجی كیژی شل گوا ئقی پنجی كیژی شل 

شل ل بانگی بندایی كڕ شل ل بانگی بندایی كڕ 
كڕ كڕووی ئاھنگی بووكی نابدڵ كڕ كڕووی ئاھنگی بووكی نابدڵ 

نابدڵ بنیشتی ھبزڕكاوی نمری ددان ڕووخاو  نابدڵ بنیشتی ھبزڕكاوی نمری ددان ڕووخاو  
ڕووخاو گشتی قژاڵ  ڕووخاو گشتی قژاڵ  

قژاڵ كۆڕای سروودی بیابان قژاڵ كۆڕای سروودی بیابان 
بیابان دووكانی سوزەی قوم  بیابان دووكانی سوزەی قوم  

قوم ژەنگی گوارەی شاخ  قوم ژەنگی گوارەی شاخ  
تاجی لشكر ل ددانی بوەفاو سرنجاكشی گورگ  تاجی لشكر ل ددانی بوەفاو سرنجاكشی گورگ  

دانیشتووان فرشی پیاوە یاریكرەكانن  دانیشتووان فرشی پیاوە یاریكرەكانن  
  یان نییھاتن قسچاوەڕوانی ھاتن و ن ل ك  یان نییھاتن قسچاوەڕوانی ھاتن و ن ل ك

پرژینی چاوی گورگ  پرژینی چاوی گورگ  
ددانی پینگ و شرە  ددانی پینگ و شرە  

ھولر ساكارە ھولر ساكارە 
  كر و گوقامیشی ش دەموچاوی ل  كر و گوقامیشی ش دەموچاوی ل

زەنبقی ناو ئاو داڕژراوە  زەنبقی ناو ئاو داڕژراوە  
ھروەھا منیش ھروەھا منیش 

ق و منارە بساكاری بوون دوو بای گورە ق و منارە بساكاری بوون دوو بای گورە 
توانیمان ئاوی دەریاكان بخۆینوە  توانیمان ئاوی دەریاكان بخۆینوە  

جوانی ساكارە  جوانی ساكارە  
زەویش ئاۆزە  زەویش ئاۆزە  

گۆپی پایتخت كون گۆپی پایتخت كون 



سی ساڵ شیعر١٤٤ سباح رەنجدەر

غریبی ل ساڵ  غریبی ل ساڵ  
غریبی ل وەرز  غریبی ل وەرز  
غریبی ل مانگ  غریبی ل مانگ  
 فتھ ریبی لغ فتھ ریبی لغ

غریبی ل ڕۆژ غریبی ل ڕۆژ 
ئی غریبی لیدە ل زەنگ  ئی غریبی لیدە ل زەنگ  

  ونبین دەوارەكانی ئاوابوون خل ل  ونبین دەوارەكانی ئاوابوون خل ل
ھیچ شونك نزیك نیی لرە  ھیچ شونك نزیك نیی لرە  

شو كراسی دەریا شو كراسی دەریا 
ئوارە  ئوارە  

 رامۆشی پردی دوورگف رامۆشی پردی دوورگف
نیوەڕۆ نیوەڕۆ 

تۆڕی گورەی ڕاوە ماسی تۆڕی گورەی ڕاوە ماسی 
 ینسب ینسب

شمشای دارستان شمشای دارستان 
بای ڕەنگای نخۆشخان كوت بای ڕەنگای نخۆشخان كوت 

گای پرچ گڤ ل سرك پشبكی ئاشتی دەكات  گای پرچ گڤ ل سرك پشبكی ئاشتی دەكات  
 رگدرووی بووك گوللدەرزی ب رگدرووی بووك گوللدەرزی ب

 ینسب ینسب
كلۆری ددانكلۆری ددان

 نیوەڕۆ نیوەڕۆ
 تاسی دووگیان تاسی دووگیان

 ئوارە ئوارە
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 ئاسمانی نزمی باندە  ئاسمانی نزمی باندە 
شو شو 

پشوودانی مندای گوفرۆش پشوودانی مندای گوفرۆش 
غریبی ل ساڵ  غریبی ل ساڵ  
غریبی ل وەرز غریبی ل وەرز 
غریبی ل مانگ غریبی ل مانگ 
 فتھ ریبی لغ فتھ ریبی لغ

غریبی ل ڕۆژ غریبی ل ڕۆژ 
ئی غریبی لیدە ل زەنگ ئی غریبی لیدە ل زەنگ 

  ونبین دەوارەكانی ئاوابوون خل ل  ونبین دەوارەكانی ئاوابوون خل ل
ھموو شونك نزیك لرە  ھموو شونك نزیك لرە  

  ۆكخای خار باژ  ۆكخای خار باژ
ناونیشانی ما دەركراوەكان ناونیشانی ما دەركراوەكان 

پلكزین مورووی پرچی بھار پلكزین مورووی پرچی بھار 
نارنجۆك كراوەت تابلۆ نارنجۆك كراوەت تابلۆ 

بدیواری النك ھواسراوە بدیواری النك ھواسراوە 
 نناو النك ڕادەممن و جوان لند ھمنداڵ چ نناو النك ڕادەممن و جوان لند ھمنداڵ چ

 دەستی بۆ دەبا   دەستی بۆ دەبا  
كۆماری مردن  كۆماری مردن  

زەنگ دخۆشكرەكان لیان دا  زەنگ دخۆشكرەكان لیان دا  
ھموومان بالیفمان ھستداربوو  ھموومان بالیفمان ھستداربوو  

جوانی پووی تنك  جوانی پووی تنك  
گری ڕێ ل پ توایوە  گری ڕێ ل پ توایوە  
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تمنی ل موانی بیانی تمنی ل موانی بیانی 
پرشنگی ڕم  پرشنگی ڕم  

ئسترەی ماتی دیواری گۆڕ ئسترەی ماتی دیواری گۆڕ 
ھست ھناری كپی ھست ھناری كپی 

  ناسھ  ناسھ
نزای مائاوایی نزای مائاوایی 

ھور ھور 
پردەی پنجرەی ساڵ پردەی پنجرەی ساڵ 

درەختكانی گوێ بۆ ئو بای ڕادەگرن درەختكانی گوێ بۆ ئو بای ڕادەگرن 
ك یاری زۆرانبازییان لگڵ دەكات ك یاری زۆرانبازییان لگڵ دەكات 

دەنووكی بتای باندەی كورن دەنووكی بتای باندەی كورن 
با پلك وەریوەكان بۆ درەخت با پلك وەریوەكان بۆ درەخت 
دەفرۆش و ناشگڕتوە الی دەفرۆش و ناشگڕتوە الی 

 ورە تریشقونمی ھشب ورە تریشقونمی ھشب
ڕگای چیمنتۆ بند نرم  ڕگای چیمنتۆ بند نرم  

دەستی تزیوم دەستی تزیوم 
بگرمایی سۆز گرم بووەوە  بگرمایی سۆز گرم بووەوە  

یك دوو ئاھی سوزایی یك دوو ئاھی سوزایی 
ئاونی ئاوابوون دەموچاوی ناقۆ كردم  ئاونی ئاوابوون دەموچاوی ناقۆ كردم  

گندەمووی ھست  گندەمووی ھست  
ل پارچی بچووك گردەلوولی چاو ھناگرێ  ل پارچی بچووك گردەلوولی چاو ھناگرێ  

ڕوخساری ئاسوودەیی ڕوخساری ئاسوودەیی 
بردی خون گرمی بوڕكان  بردی خون گرمی بوڕكان  
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پستی باندە  پستی باندە  
كفنی كیژی ئاشتی كفنی كیژی ئاشتی 

نینۆكی خوداوەند ئاوی كۆی نینۆكی خوداوەند ئاوی كۆی 
ھلكی ماسی ترووكا ھلكی ماسی ترووكا 

سروودی نمری سروودی نمری 
سروەی نفرەت سروەی نفرەت 

خۆشم  خۆشم  
دەون دەون 

سرم ل بالیفی خوگران نقوم  سرم ل بالیفی خوگران نقوم  
پشكۆی سرەتای ڕێ  پشكۆی سرەتای ڕێ  

  ی داوەتنجیتان پش  ی داوەتنجیتان پش
ئاگردانی چاو كراوە ئاگردانی چاو كراوە 

چای ساردە ساردە سارد چای ساردە ساردە سارد 
سروودی نفرەت سروودی نفرەت 

سروەی نمری سروەی نمری 
خۆشیان  خۆشیان  

دەوم  دەوم  
ناشتنی بریسكی شمشر ناشتنی بریسكی شمشر 

گۆڕی جوانی گۆڕی جوانی 
كلی دوو چاون كلی دوو چاون 

چاوی ڕاستی لگڵ چارەنووس كوتووەت شڕ چاوی ڕاستی لگڵ چارەنووس كوتووەت شڕ 
چاوی چپی شونم ل پرچی بووك شووش كوتووە  چاوی چپی شونم ل پرچی بووك شووش كوتووە  

ئاوەدانی جرووك جرووكی باندە ئاوەدانی جرووك جرووكی باندە 
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درەختی گ نرم و كانی ھناس گرم  درەختی گ نرم و كانی ھناس گرم  
ساردایی ڕوخسار  ساردایی ڕوخسار  

جانتام زریزەی كرایوە  جانتام زریزەی كرایوە  
شون ڕەش شون ڕەش 

كات بزر كات بزر 
گرمایی ڕوخسار گرمایی ڕوخسار 

جانتام زریزەی داخرا جانتام زریزەی داخرا 
شون جۆگی شكا و ئاوەڕۆی گۆڕا شون جۆگی شكا و ئاوەڕۆی گۆڕا 

كات ماكی سووتان بكومی ھبژاردراوی جوانی  كات ماكی سووتان بكومی ھبژاردراوی جوانی  
پراسووی مرۆڤی بئشق مردوو پراسووی مرۆڤی بئشق مردوو 

ژی كمان  ژی كمان  
نس ھتاوی بیست  نس ھتاوی بیست  

بردی قادرم دەنگی بینی بردی قادرم دەنگی بینی 
ژووری دەرەوە پنج ال  ژووری دەرەوە پنج ال  

خوناوی كونی شمشای مائاوایی خوناوی كونی شمشای مائاوایی 
  ردی دیواری جۆگشای ب  ردی دیواری جۆگشای ب

كوتنی دۆپی پیكری شڕ كوتنی دۆپی پیكری شڕ 
ممكی خۆمش كیژی كم خون ممكی خۆمش كیژی كم خون 

بھار دڕندەیكی گیانبازە  بھار دڕندەیكی گیانبازە  
بزەیی ل دۆپ شونمی بیانییان ل جما  بزەیی ل دۆپ شونمی بیانییان ل جما  

مانگ لناو دەستم كڕووی ل كوت  مانگ لناو دەستم كڕووی ل كوت  
خانكانی تریف ڕشایوە خانكانی تریف ڕشایوە 

گوا گومانی گوا گومانی 
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ل ھمی گیینی ترێ  ل ھمی گیینی ترێ  
باندە دوو چین بچوویان بباڵ كوت  باندە دوو چین بچوویان بباڵ كوت  

پڕی بایان كورت پڕی بایان كورت 
تووكی پیان درژ تووكی پیان درژ 

پرجووی دووڕیان  پرجووی دووڕیان  
ئمكی ھتاوی زستان  ئمكی ھتاوی زستان  

ئاگر  ئاگر  
دەرگای حوشم نكراوەتوە  دەرگای حوشم نكراوەتوە  

دەرگات كوتا  دەرگات كوتا  
بدەستتوە بینین دەكوێ  بدەستتوە بینین دەكوێ  

خۆڵ خۆڵ 
دەرگای ژوورم نكراوەتوە  دەرگای ژوورم نكراوەتوە  

دەرگات كوتا  دەرگات كوتا  
بدەستتوە چژ دەكوێ  بدەستتوە چژ دەكوێ  

ئاو ئاو 
دەرگای حوشم نكراوەتوە دەرگای حوشم نكراوەتوە 

دەرگات كوتا  دەرگات كوتا  
بدەستتوە بركوتن دەكوێ  بدەستتوە بركوتن دەكوێ  

با  با  
دەرگای ژوورم نكراوەتوە  دەرگای ژوورم نكراوەتوە  

دەرگات كوتا  دەرگات كوتا  
بدەستتوە بیستن دەكوێ  بدەستتوە بیستن دەكوێ  

سروشت  سروشت  
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زریزەی جانتای شڕ دانخراوە زریزەی جانتای شڕ دانخراوە 
زریزە داخی زریزە داخی 

بدەستتوە بۆن دەكوێ  بدەستتوە بۆن دەكوێ  
بینین  بینین  
چژ  چژ  

بركوتن  بركوتن  
بیستن  بیستن  

بۆن  بۆن  
بزانن ك لم حوش پیكانی مییون بزانن ك لم حوش پیكانی مییون 

ژیان دەیكوژێ  ژیان دەیكوژێ  
  نمردن دەیژی  نمردن دەیژی

ئاگر  ئاگر  
خۆڵ  خۆڵ  

ئاو  ئاو  
با  با  

بزانن ك لم ژوورە پیكانی مییون بزانن ك لم ژوورە پیكانی مییون 
  رەتایمردنی س ن  رەتایمردنی س ن

ن ژیانی كۆتایی ن ژیانی كۆتایی 
سروشت  سروشت  

بزان ك لم شڕەدا بزان ك لم شڕەدا 
نینۆكی بوون بسنگری نابرابری پنجكانی  نینۆكی بوون بسنگری نابرابری پنجكانی  

 یانی لویان دزی و بش یانی لویان دزی و بش
خون بردە ساوایكان خون بردە ساوایكان 
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دەوەشنت ئاون كورەكانی دەموچاوت نادەنوە  دەوەشنت ئاون كورەكانی دەموچاوت نادەنوە  
ئو قرەویی  ئو قرەویی  
یكم قیژەی من  یكم قیژەی من  
ئاوازی نائارامی بوو ئاوازی نائارامی بوو 

چوارپلی ڕزی چوارپلی ڕزی 
دەست و پی منیش دەست و پی منیش 

كۆمك برای كۆمك برای 
شیریی شیریی 
گیانی  گیانی  

گومان بین گومان بین 
بدوای ھوای دەست و پم ھاتن  بدوای ھوای دەست و پم ھاتن  

گۆرانی خمبارییان گوت  گۆرانی خمبارییان گوت  
گۆرانییان كرد بھت ھتی ئو ڕووبارە ب وادەی  گۆرانییان كرد بھت ھتی ئو ڕووبارە ب وادەی  

برادەرایتیم لگی بھز بوو برادەرایتیم لگی بھز بوو 
برادەری ب وادە چاوی داخست  برادەری ب وادە چاوی داخست  
دنیا غاری دای ناو بیركردنوەی دنیا غاری دای ناو بیركردنوەی 

لگڵ خۆی دوا  لگڵ خۆی دوا  
ئارەزوو دەكم ب دەنگ بم  ئارەزوو دەكم ب دەنگ بم  

  یقامی وا ترسناك ھش  یقامی وا ترسناك ھش
ناتوانی بناویدا بۆی ناتوانی بناویدا بۆی 

 یی وا ھق یی وا ھق
قبووی نیی پی لسر دابنی قبووی نیی پی لسر دابنی 

  یردی وا ھب  یردی وا ھب
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شڕت دەكاتوە شڕت دەكاتوە 
چاوەكانی كردەوە  چاوەكانی كردەوە  

چای سر مزی سارد ببووەوە  چای سر مزی سارد ببووەوە  
  ی ناو باخچجۆالن  ی ناو باخچجۆالن

دوو شمشم كورە دەیانھژاندەوە  دوو شمشم كورە دەیانھژاندەوە  
چاوی مووشك چاوی مووشك 

نیشان دەكوت ناوی  نیشان دەكوت ناوی  
دیقتم بدەم خودای دیقتم بدەم خودای 

 ئاگر یان زۆر گوتنی برد  ئاگر یان زۆر گوتنی برد 
برد برد 

دەست و پی ل گفتوگۆی پردی ئاگر دۆڕاند دەست و پی ل گفتوگۆی پردی ئاگر دۆڕاند 
گرداوی دەریا گرداوی دەریا 

خونی پاشا خونی پاشا 
داوای منداڵ  داوای منداڵ  

ل تنكاوی جۆگ ل ھگیراو ل تنكاوی جۆگ ل ھگیراو 
سرسامی ماری ددان ھكشراون سرسامی ماری ددان ھكشراون 

ئاوی ئو تنكاوە بخۆرەوە  ئاوی ئو تنكاوە بخۆرەوە  
دەریا  دەریا  
پاشا پاشا 

منداڵ منداڵ 
چژ ل گرداو و خون و داوا وەردەگرن  چژ ل گرداو و خون و داوا وەردەگرن  

گیای مردن ل چاویان دێ  گیای مردن ل چاویان دێ  
گیا ل چاوەكان گیا ل چاوەكان 
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پشتی تیمساح دەكن پستی دووەمی پیان  پشتی تیمساح دەكن پستی دووەمی پیان  
پردی لۆك دەكوتن پردی لۆك دەكوتن 

 پردی لۆك پردی لۆك
ری یاداشت بنووسدەفت بوارەكانت لی ڕی پترپری یاداشت بنووسدەفت بوارەكانت لی ڕی پترپ

 ڕبوارەكان ئو كاتانتان شاد  ڕبوارەكان ئو كاتانتان شاد 
ك تیدا بسر پردەكان دەڕۆن ك تیدا بسر پردەكان دەڕۆن 

دەنووم  دەنووم  
ھڕەشی خونك خونم سارد دەكاتوە  ھڕەشی خونك خونم سارد دەكاتوە  

پرد گمارۆی توندی گومان بین  پرد گمارۆی توندی گومان بین  
بپڕموە پم ل خامۆشی ون بپڕموە پم ل خامۆشی ون 
بازنی گلنم بتاڵ دەكم بازنی گلنم بتاڵ دەكم 

ھولر ل ژر چتری بارانبارین  ھولر ل ژر چتری بارانبارین  
ل جوانی خۆی جدەھم  ل جوانی خۆی جدەھم  

گوم بدەرزییك پاك دەكموە  گوم بدەرزییك پاك دەكموە  
ھولر ل ژر چتری گوللبارین  ھولر ل ژر چتری گوللبارین  

ل ناشرینی خۆی جدەھم ل ناشرینی خۆی جدەھم 
جوانی جوانی 

ناشیرینی  ناشیرینی  
تر مردنم  تر مردنم  

ئرێ تر گشتی ل ئاسمان یان زەمین ئرێ تر گشتی ل ئاسمان یان زەمین 
كیژی زەوی لووالقی سرمای بووە دەیشلم  كیژی زەوی لووالقی سرمای بووە دەیشلم  
 پی زەوییی ناو لخشترین خۆر ئارامبولھ پی زەوییی ناو لخشترین خۆر ئارامبولھ

گیای گیای 
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پرچی مندا مردووەكان پرچی مندا مردووەكان 
كالوەكانی  كالوەكانی  

جستی كیژە ل ژوان كوژراوەكان  جستی كیژە ل ژوان كوژراوەكان  
خوناوی گشت خوناوی گشت 

ل كالوەی جستی كیژەكان ل كالوەی جستی كیژەكان 
 وەران بنیششتی گستج ل وەران بنیششتی گستج ل

چاوە منارەیییكان گڕانوە مندادانی چاوە منارەیییكان گڕانوە مندادانی 
ق ئاونی ختاباری بووك  ق ئاونی ختاباری بووك  

سبین بۆ شوكی دی  سبین بۆ شوكی دی  
ئو قرەویی  ئو قرەویی  
یكم قیژەی من  یكم قیژەی من  

مۆسیقای ئارامی بوو مۆسیقای ئارامی بوو 
 رژینی باخچلی پچوارپ رژینی باخچلی پچوارپ

دەستم ھباوی سوی موان  دەستم ھباوی سوی موان  
پم ل ڕگای سردان  پم ل ڕگای سردان  

خوداوەندی سرسام و خوندیدە خوداوەندی سرسام و خوندیدە 
پووی پشكۆ بكوتنی چاوی مامز گران بووەپووی پشكۆ بكوتنی چاوی مامز گران بووە

  پشكۆ پووت ھبدەوە    پشكۆ پووت ھبدەوە  
جالدان ئارامی ئوتلكانیان تك دا  جالدان ئارامی ئوتلكانیان تك دا  

گشتیارەكان لسر ترمی پیاوی كوژراو  گشتیارەكان لسر ترمی پیاوی كوژراو  
ناسنامیان خوندرایوە  ناسنامیان خوندرایوە  

ترم ئازادی ب زەوی بخشی ترم ئازادی ب زەوی بخشی 
درەخت گكانی بوو بئاسن  درەخت گكانی بوو بئاسن  
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منیش گۆڕم  منیش گۆڕم  
 نگۆڕی ئاو نگۆڕی ئاو

درەوشانوەكانی ل ناو خۆ لوولدا و فی دان  درەوشانوەكانی ل ناو خۆ لوولدا و فی دان  
ل ئاون نگیشتم نامھنكی دخۆشكر  ل ئاون نگیشتم نامھنكی دخۆشكر  

سبرم بوو ب ھم  سبرم بوو ب ھم  
من ماموە من ماموە 

بكوژی كشوھوا  بكوژی كشوھوا  
كۆمك ئسكبند خریكی ترمی كشوھوان كۆمك ئسكبند خریكی ترمی كشوھوان 

ڕگاكان بیری ڕبوارە لناوچووەكان دەكن  ڕگاكان بیری ڕبوارە لناوچووەكان دەكن  
ل ژر خندەیكی ساكاریش ل ژر خندەیكی ساكاریش 

تماشای مدالیای گیانبازییان دەكات تماشای مدالیای گیانبازییان دەكات 
چۆن ھۆ لسری نیشتووە چۆن ھۆ لسری نیشتووە 

پیان دەت پیان دەت 
دن بچین بدوای دەست بوەفا و میھرەبانكان بگڕین دن بچین بدوای دەست بوەفا و میھرەبانكان بگڕین 

جوامری تاریكییكان جوامری تاریكییكان 
گوی گچی ل باخچی دڕندەیی كرتاند  گوی گچی ل باخچی دڕندەیی كرتاند  

بۆنی بزەوییوە كرد بۆنی بزەوییوە كرد 
كیژكی خاننیشینی ل بنمای ئاو مارەبی  كیژكی خاننیشینی ل بنمای ئاو مارەبی  
لسر كورسییكی حسیری ھژنر دانیشت لسر كورسییكی حسیری ھژنر دانیشت 

پرداخك ئاوی تووی خواردەوە پرداخك ئاوی تووی خواردەوە 
داغی لداو ل خودی نزیك بووەوە داغی لداو ل خودی نزیك بووەوە 

 دم بو ماوشم حئ دم بو ماوشم حئ
  یدا جوانك تموو شتھ  یدا جوانك تموو شتھ
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ژوورەكانی ل چاوی نقوم كرد  ژوورەكانی ل چاوی نقوم كرد  
باخچش سوی حرامی گرتووە باخچش سوی حرامی گرتووە 

  یدا بووم دنگوینی تو ژوورەی مانگی ھدایكبوون ئژووری ل  یدا بووم دنگوینی تو ژوورەی مانگی ھدایكبوون ئژووری ل
ساكارەكی زەوی ساكارەكی زەوی 

باندەیكی منگۆلی باندەیكی منگۆلی 
خۆی بسر گرمپوی قد دیواری ژوورێ ھواسی خۆی بسر گرمپوی قد دیواری ژوورێ ھواسی 

گرمیپوەك فیی خوارێ گرمیپوەك فیی خوارێ 
خۆی لناو كلنی كاشییكان بزر كرد خۆی لناو كلنی كاشییكان بزر كرد 

باندەی قشمری ئیفلیج  باندەی قشمری ئیفلیج  
ل جانوەری خۆی لیمۆندووزی ل كپووی تواندەوە  ل جانوەری خۆی لیمۆندووزی ل كپووی تواندەوە  
شینایی ئاسمان و دەریای ل بوون بتختی شانۆی شینایی ئاسمان و دەریای ل بوون بتختی شانۆی 

پشكشكردنی چاالكییكانی زەوی پشكشكردنی چاالكییكانی زەوی 
دەریا لوولی دا دەریا لوولی دا 

گرمیپوەك وەك دەستی دایككی دسۆز گرمیپوەك وەك دەستی دایككی دسۆز 
تیشك شیردەرەكانی ندەگیشتن  تیشك شیردەرەكانی ندەگیشتن  

ممكیانی ل پنجرەوە ل دەمی ڕووەككان نا  ممكیانی ل پنجرەوە ل دەمی ڕووەككان نا  
خانمی ڕووناكییكان  خانمی ڕووناكییكان  

ھر پنج پنج باوەكانی فێ دای سربانی ژوورەكی  ھر پنج پنج باوەكانی فێ دای سربانی ژوورەكی  
سرەتاكانی ل بوون بپردكی بستراوە سرەتاكانی ل بوون بپردكی بستراوە 
 وەیانڕینی پلكی زۆریش پكانخ وەیانڕینی پلكی زۆریش پكانخ

پنج باوەكان لبر خۆر الیكی كزر ببوون پنج باوەكان لبر خۆر الیكی كزر ببوون 
گۆرانی وەكو بایكی ئیشكر وەریگان گۆرانی وەكو بایكی ئیشكر وەریگان 

 الیكی تری دان برخۆر  الیكی تری دان برخۆر 
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باوكم - دایكم باوك و دایكم  باوكم - دایكم باوك و دایكم  
برایكانم - خوشككانم برا و خوشككانم برایكانم - خوشككانم برا و خوشككانم 

 خۆم - خۆم زۆربوونی باندەكانی خزمی دایك و باوكم   خۆم - خۆم زۆربوونی باندەكانی خزمی دایك و باوكم  
  ندانی ئاود دڵ ل  ندانی ئاود دڵ ل

بلوری نوستوو بلوری نوستوو 
ئاون درۆیكانت چین  ئاون درۆیكانت چین  

  فسانئ كی دەیكاتئاواز ر لبلو  فسانئ كی دەیكاتئاواز ر لبلو
بلور بیكم گوگرتن  بلور بیكم گوگرتن  

ژیان ل گڕەككانی كازوە درژ دەكاتوە ژیان ل گڕەككانی كازوە درژ دەكاتوە 
  نڕیش دەشككانی شلكھ  نڕیش دەشككانی شلكھ
ك قلڕەش لسری كوتووە ك قلڕەش لسری كوتووە 

مۆران و كچكانی ل سری نیشتوون مۆران و كچكانی ل سری نیشتوون 
نشونما دەكن  نشونما دەكن  

من مندای گورەی ئاسمانم  من مندای گورەی ئاسمانم  
بھاتن خوارەوەم ناوچوانی زەوی گرم داھات بھاتن خوارەوەم ناوچوانی زەوی گرم داھات 

بۆنی دانویان كردە كراسم و كوتم جنگی پرسیار بۆنی دانویان كردە كراسم و كوتم جنگی پرسیار 

ھولرھولر

 ١٩٨٩١٩٨٩-١٩٩٠١٩٩٠
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 نرگی ئاوم نرگی ئاوم

  ١١
ئاوی نفخی سوور خورایوە ئاوی نفخی سوور خورایوە 

خوداوەند  خوداوەند  
 فریشت فریشت

دەرگای بھشتیان ل ڕوات داخراو  دەرگای بھشتیان ل ڕوات داخراو  
ل دوە كرایوە ل دوە كرایوە 

ككی فریاكوتن ككی فریاكوتن 
پراسووی ئادەم  پراسووی ئادەم  

بزماری بزماری 
ئو ددانانن ل سو ڕەش بوون ئو ددانانن ل سو ڕەش بوون 

چارۆگی چارۆگی 
پڕۆی ڕوو بندی شوی پردەی حوا پڕۆی ڕوو بندی شوی پردەی حوا 

شادمانی سر زەمین شادمانی سر زەمین 
(نغرۆ بۆ من ك نامی شڕكرەكانم بۆ دایك و باوك نخوندەوارەكانیان (نغرۆ بۆ من ك نامی شڕكرەكانم بۆ دایك و باوك نخوندەوارەكانیان 
دەخوندەوە نغرۆتر بۆ ئوەی گوێ ل دەنگوباسی شڕ دەگرت و ئاگری دەخوندەوە نغرۆتر بۆ ئوەی گوێ ل دەنگوباسی شڕ دەگرت و ئاگری 
شكانی الیك دەروونی ڕووناك دەكاتوە نغرۆتریش بۆ ئوانی خواردن بۆ شكانی الیك دەروونی ڕووناك دەكاتوە نغرۆتریش بۆ ئوانی خواردن بۆ 

برەكانی شڕ دەبن) برەكانی شڕ دەبن) 
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      ٢٢
نرییك سری بقۆنداغی تفنگ كردووە  نرییك سری بقۆنداغی تفنگ كردووە  

قووڵ كوتووەت خونی مانوە قووڵ كوتووەت خونی مانوە 
بئاگام ھنا بئاگام ھنا 
 پیاس بچین پیاس بچین

بككی گشت چاومان برەی خیاڵ كین بككی گشت چاومان برەی خیاڵ كین 
سوڵ ل ككوان وەرگرە سوڵ ل ككوان وەرگرە 

ل كنار دادەبزین ل كنار دادەبزین 
  نیا كچاوانم خۆت ت ل  نیا كچاوانم خۆت ت ل

ل شار برادەرایتیت لگڵ برادەرەكانت گرم كوە  ل شار برادەرایتیت لگڵ برادەرەكانت گرم كوە  
منیش دەگڕموە ئشكفت منیش دەگڕموە ئشكفت 

دەرگای گچك دەكموە دەرگای گچك دەكموە 
گۆشت بشمشر دەبرژنم  گۆشت بشمشر دەبرژنم  

خوت خۆش خوت خۆش 
شمشری نوستووی ناو كللسر شمشری نوستووی ناو كللسر 

سوپاس گرمایی ترم  سوپاس گرمایی ترم  
گرماییت پاراست گرماییت پاراست 

بگرماییت كاتژمری دەست ترمكان  بگرماییت كاتژمری دەست ترمكان  
لشكركشی بۆ سر ترمكان ڕك دەخن  لشكركشی بۆ سر ترمكان ڕك دەخن  

باش بوو خیاڵ ل چاو نترسا باش بوو خیاڵ ل چاو نترسا 
دەنا گیاندارەكانی چاو دەنا گیاندارەكانی چاو 

دەیانكردە شمی با نزم فەكان دەیانكردە شمی با نزم فەكان 
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مراوی ناو دەست گورەكانی دۆڕان مراوی ناو دەست گورەكانی دۆڕان 
دەنووكی پارزگارییان فرۆشت دەنووكی پارزگارییان فرۆشت 
ل خشخشی ڕادیۆی زەوی ل خشخشی ڕادیۆی زەوی 

ملكچی بووملرزەن ملكچی بووملرزەن 
دووكڵ برد و خۆی برندا دووكڵ برد و خۆی برندا 

میراتگرەكانی زەوی میراتگرەكانی زەوی 
ئای گومانیان كردە كراسی شیتان پبینین ئای گومانیان كردە كراسی شیتان پبینین 

گومان  گومان  
  ردەكانت بژن و م ب  ردەكانت بژن و م ب

لفی خۆیان بترمكانمان دادەن لفی خۆیان بترمكانمان دادەن 
لگڕێ شپۆلكانت گممان لگڵ بكن لگڕێ شپۆلكانت گممان لگڵ بكن 

  ستنئاو بدە ھرمان بف  ستنئاو بدە ھرمان بف
نك كككان بگڕنتوە كنارە درۆزنكان  نك كككان بگڕنتوە كنارە درۆزنكان  

ڕێ بدە گرماییت گرممان كاتوە  ڕێ بدە گرماییت گرممان كاتوە  
ژن و مردك  ژن و مردك  

لم دیوی پنجرەی نیوە كراوە  لم دیوی پنجرەی نیوە كراوە  
بدیار ھیترك بدیار ھیترك 

بۆ منداكانیان نان گرم و چا سارد دەكنوە بۆ منداكانیان نان گرم و چا سارد دەكنوە 
ھورك بقد دووگرد ھورك بقد دووگرد 

ژەنڕاكی نجیبزادەی وریا ل سۆراخكردن ژەنڕاكی نجیبزادەی وریا ل سۆراخكردن 
نوژی لسر دەكات نوژی لسر دەكات 

بناردنی نامیك  بناردنی نامیك  
سرەتای ڕگاكان تفرەدران سرەتای ڕگاكان تفرەدران 
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بگیشتنی بگیشتنی 
كۆتایی ڕگاكان ئاشنا بوون كۆتایی ڕگاكان ئاشنا بوون 

ئو ونیی ل جژنی دە سا كشام ئو ونیی ل جژنی دە سا كشام 
ل ناوەندی ڕگا ل ناوەندی ڕگا 

سپاردم تفرەدان و ئاشنابوون سپاردم تفرەدان و ئاشنابوون 
بڕۆیشتنكی یك دوو ڕۆژی چووم  بڕۆیشتنكی یك دوو ڕۆژی چووم  

  نمیبگ نام  نمیبگ نام
ئو پاشایی شمشری كردە كورسی ئو پاشایی شمشری كردە كورسی 

بپنجی تفنگ بپنجی تفنگ 
سبینان زەنگی قوتابخانكان ل دەدات سبینان زەنگی قوتابخانكان ل دەدات 
نیوەی سروودی قوتابیانم گوێ ل گرت نیوەی سروودی قوتابیانم گوێ ل گرت 

بزیم  بزیم  
ون پیر بوو ون پیر بوو 

پی گورەكانی خك  پی گورەكانی خك  
شقامكانی شاریان داگیر كرد  شقامكانی شاریان داگیر كرد  
ئوتومبلكان شۆڕش دەكن  ئوتومبلكان شۆڕش دەكن  

گۆپ ڕەش گۆپ ڕەش 
پۆستچیی ساختچییكان پۆستچیی ساختچییكان 

نامكان دەكنوە نامكان دەكنوە 
ئاسنگركی خواوو ئاسنگركی خواوو 

لناو قشی بووملرزە  لناو قشی بووملرزە  
كلیل بۆ دەرگا ج ھشتراوەكان دروست دەكات  كلیل بۆ دەرگا ج ھشتراوەكان دروست دەكات  

مرگ  مرگ  
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بھشت بھشت 
دۆزەخ دۆزەخ 

سرزەمین بھرەی داخراوە  سرزەمین بھرەی داخراوە  
نھنییكی سرسوڕھنری نھنییكی سرسوڕھنری 

ال نماوە بیدركنت و بختیارمان كات ال نماوە بیدركنت و بختیارمان كات 
بۆ بۆ 

ھبژاردنی گشتی ھبژاردنی گشتی 
لبووردنی گشتی لبووردنی گشتی 

تنیایی گشتی تنیایی گشتی 
مرگی گشتی مرگی گشتی 

دەعوەت كراوین دەعوەت كراوین 
چشت لنرەكان بككی جنگ دەڕۆن چشت لنرەكان بككی جنگ دەڕۆن 

برادەرپروەر  برادەرپروەر  
شپۆل سرپچیكرەكان دەبن دۆستمان  شپۆل سرپچیكرەكان دەبن دۆستمان  

ئو شوەی دیواری ئو شوەی دیواری 
گورەی حوشكان دروست كران گورەی حوشكان دروست كران 

پنجرە پوەندی نوان پنجرە پوەندی نوان 
حوش و ژوورەكان بوو حوش و ژوورەكان بوو 

پوەندی ھمیش ل شڕگكان پوەندی ھمیش ل شڕگكان 
ستایشی پاوانیتی جلالدەكان دەكات  ستایشی پاوانیتی جلالدەكان دەكات  

دیوار دیوار 
پنجرە پنجرە 

ژوور ژوور 
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  وشح  وشح
ككی گورەی جنگ دەڕوا ككی گورەی جنگ دەڕوا 

 پۆلشدەتوانین ب پۆلشدەتوانین ب
سرپچیكرەكان بین دۆست سرپچیكرەكان بین دۆست 

برادەرپروەر برادەرپروەر 
شپۆل سرپچیكرەكان شپۆل سرپچیكرەكان 

سویان ل ككوان وەرگرت سویان ل ككوان وەرگرت 
دنیابوونی ئاو دنیابوونی ئاو 

چاوە بریقدارەكانی گورگ  چاوە بریقدارەكانی گورگ  
خواردنی زۆربی مانی سارد كردووەتوە  خواردنی زۆربی مانی سارد كردووەتوە  
  وەندی سینگ فراوانپ ل میشگورگ ھ  وەندی سینگ فراوانپ ل میشگورگ ھ

سرزەمین سرزەمین 
 تییدۆستای ور دەستی پھ تییدۆستای ور دەستی پھ

بۆ دۆق توند داچكیوە بۆ دۆق توند داچكیوە 
ئاو ل باوەشی خاك نب نازان بخوێ  ئاو ل باوەشی خاك نب نازان بخوێ  

ئاسمانی چاودر ئاسمانی چاودر 
 ڤالیۆمی دای دوو دەنك ڤالیۆمی دای دوو دەنك

بھوودە ل باوەشی خاك كوت  بھوودە ل باوەشی خاك كوت  
 میشر ھچاود میشر ھچاود

ل دوا ڕكاتی نوژی ئازاد ورد دەكات  ل دوا ڕكاتی نوژی ئازاد ورد دەكات  
بۆ ئوەی من بژیم  بۆ ئوەی من بژیم  

 وە نییرگی ئمویستم بپ وە نییرگی ئمویستم بپ
ورد بكن ورد بكن ورد ورد بكن ورد بكن ورد 
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ل حوش و مای گورەی من  ل حوش و مای گورەی من  
دەموچاوی ئادەمیزادەكان دەموچاوی ئادەمیزادەكان 

گرمی و ئارامی دەبخشن گرمی و ئارامی دەبخشن 
مرۆڤ ب ھوودە كوت سرزەمین مرۆڤ ب ھوودە كوت سرزەمین 

ستایشی ھاتن دەكات ستایشی ھاتن دەكات 
ل ژر زەمین ل ژر زەمین 

بالیفكان لك نزیك دەبنوە بالیفكان لك نزیك دەبنوە 
ئو خونانی شوان دەیانبینن ئو خونانی شوان دەیانبینن 

چقۆ ل دەستكان سبینان لیان ناستنن چقۆ ل دەستكان سبینان لیان ناستنن 
مرۆڤ ئی بتاترین ھاتن  مرۆڤ ئی بتاترین ھاتن  

ببوە كرمی ناو سوی ئادەم  ببوە كرمی ناو سوی ئادەم  
شارك ڕوو دەدات شارك ڕوو دەدات 

  مرەكانبووە ندایك ن تاراوگای ل  مرەكانبووە ندایك ن تاراوگای ل
شقامكانی بۆ ناتوانن شقامكانی بۆ ناتوانن 

ل بیرەوەری ئاوارەكان نمر بن ل بیرەوەری ئاوارەكان نمر بن 
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  ٣٣
دروود بۆ ھموومان دروود بۆ ھموومان 

ھموومان كم  من  ھموومان كم  من  
تۆ  تۆ  
ئو  ئو  

  مئ  مئ
ئوە  ئوە  
ئوان ئوان 

  ووخویست بوو بپ  ووخویست بوو بپ
 دا نییواوی تی تڤاڕنرزەمین كس دا نییواوی تی تڤاڕنرزەمین كس

  قس نیدا دھوماكان ت كیستا باخچئ  قس نیدا دھوماكان ت كیستا باخچئ
  دایشی تمكردن میراتی ئقس  دایشی تمكردن میراتی ئقس

نامكانم بپچابوایوە  نامكانم بپچابوایوە  
قۆڵ و باسك كوتراوەكانی قۆڵ و باسك كوتراوەكانی 

  خوێ دەمبین ی دەبنو ئاوانئ  خوێ دەمبین ی دەبنو ئاوانئ
ساكاری ئاوە بكفكانیشم ئاۆز دەكرد ساكاری ئاوە بكفكانیشم ئاۆز دەكرد 

  موەیو ماننانی ئواھوە بئ  موەیو ماننانی ئواھوە بئ
ل چوار ڕیان ل چوار ڕیان 

ھشت پیتی ژیان و مردن  ھشت پیتی ژیان و مردن  
ب ھشت دەنگ بانگیان كردم ب ھشت دەنگ بانگیان كردم 

ئسكبندی دەنگكان ھوەشانوە  ئسكبندی دەنگكان ھوەشانوە  
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  نباران دایدەگیرس كژیان چ مۆم  نباران دایدەگیرس كژیان چ مۆم
ل ئشكفتكان تیشك سرخۆشكانی ل ئشكفتكان تیشك سرخۆشكانی 

شیرینیی دەدەن بخون  شیرینیی دەدەن بخون  
لسر گانوەی خون  لگڵ شوی خوخۆشی ڕك نكوتین  لسر گانوەی خون  لگڵ شوی خوخۆشی ڕك نكوتین  

مردن چ نامیك تراویلك دەیپچتوە  مردن چ نامیك تراویلك دەیپچتوە  
ل سبری ئو درەختی  ل سبری ئو درەختی  

بختیاری بری دەخوات دەگا بختیاری بری دەخوات دەگا 
  انی نامر پچسل  انی نامر پچسل

لگڵ بختیاری ڕك نكوتین لگڵ بختیاری ڕك نكوتین 
خون شوی خوخۆشی و بختیاری خون شوی خوخۆشی و بختیاری 

خون شیرین كرد خون شیرین كرد 
مودای ڕگاكان دیارن مودای ڕگاكان دیارن 

ماوەم نادەن بۆم برەو بزربوون ماوەم نادەن بۆم برەو بزربوون 
ژیان ژیان ژیان ژیان        ژیان ژیان ژیان ژیان ژیان        ژیان 
چند ساڵ ژیام             ژیان چند ساڵ ژیام             ژیان 
چندین سای تریش بژیم  ژیان چندین سای تریش بژیم  ژیان 

ناتناسم                     ژیان  ناتناسم                     ژیان  
ژیان   ژیان   ژیان  ژیان   ژیان ژیان   ژیان   ژیان  ژیان   ژیان 
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ل كڕنڤای گواستنوەی  ل كڕنڤای گواستنوەی  
كیژی زەوی بۆ كوڕی ئاسمان  كیژی زەوی بۆ كوڕی ئاسمان  

ھوما لسر شانی ڕاستم  ھوما لسر شانی ڕاستم  
بگوی چپمی چرپاند بگوی چپمی چرپاند 

 حاناسین م حاناسین م

مردن      مردن      مردن      مردن      مردن  مردن      مردن      مردن      مردن      مردن  
چند ساڵ مردم                             مردن  چند ساڵ مردم                             مردن  
چندین سای تریش بمرم                   مردن  چندین سای تریش بمرم                   مردن  
نووسینی سر كلی خۆم بۆ ناخوندرتوە   مردن نووسینی سر كلی خۆم بۆ ناخوندرتوە   مردن 

مردن      مردن       مردن      مردن     مردن  مردن      مردن       مردن      مردن     مردن  
ل كڕنڤای گواستنوەی  ل كڕنڤای گواستنوەی  

كوڕی زەوی بۆ كیژی ئاسمان  كوڕی زەوی بۆ كیژی ئاسمان  
ھوما لسر شانی چپم  ھوما لسر شانی چپم  

بگوی ڕاستمی ھاڕاند بگوی ڕاستمی ھاڕاند 
 حاوە مندنخو حاوە مندنخو

ئگر بكرێ حز دەكم ئگر بكرێ حز دەكم 
بتناسم و حیكمتی ئازیزانی بتناسم و حیكمتی ئازیزانی 
سر كلی خۆم بخونموە  سر كلی خۆم بخونموە  

ئسكبندی دەنگكانیش ئسكبندی دەنگكانیش 
ل گیانكی پ ل ھمت و ڕاكردن بونموە ل گیانكی پ ل ھمت و ڕاكردن بونموە 

محاڵ وەك تۆپك ھدە ئاسمان  محاڵ وەك تۆپك ھدە ئاسمان  
كوتوە سر زەوی بكوە دوای كوتوە سر زەوی بكوە دوای 
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ماسوولككانی پت بھز دەكات ماسوولككانی پت بھز دەكات 
پیكانی بھز بوون بردەكی گیاند پیكانی بھز بوون بردەكی گیاند 

درەختی تمن ژمر درەختی تمن ژمر 
لككانت خوار و ب مانان لككانت خوار و ب مانان 

كی بكرێ دەكرت دەكرێ  كی بكرێ دەكرت دەكرێ  
بكرێ و دەكرێ  بكرێ و دەكرێ  

 تاڵ و نیوە پكی نیوە برداخپ ل تاڵ و نیوە پكی نیوە برداخپ ل
وەك منداك وەك منداك 

  یو بزانفكی ھكۆترمانگ ب  یو بزانفكی ھكۆترمانگ ب
  نبكئاوابوون پب  نبكئاوابوون پب

مشتومی ڕەنگ گرمكان  مشتومی ڕەنگ گرمكان  
ئی تاوانباركراو بژیان ئی تاوانباركراو بژیان 

ژیان      ژیان      ژیان      ژیان      ژیان  ژیان      ژیان      ژیان      ژیان      ژیان  
دوای ئو ھموو لخۆ دووركوتنوەی   ژیان دوای ئو ھموو لخۆ دووركوتنوەی   ژیان 

 ی گگۆری ی گگۆری
ل پی ژیان   دەكم                    ژیان ل پی ژیان   دەكم                    ژیان 
پڕینوە بۆ ناو دارستانكان بۆ خۆم      ژیان  پڕینوە بۆ ناو دارستانكان بۆ خۆم      ژیان  

ژیان     ژیان     ژیان      ژیان        ژیان   ژیان     ژیان     ژیان      ژیان        ژیان   
مشتومی ڕەنگ ساردەكان مشتومی ڕەنگ ساردەكان 
ئی تاوانباركراو ب مردن  ئی تاوانباركراو ب مردن  

مردن   مردن   مردن   مردن     مردن  مردن   مردن   مردن   مردن     مردن  
ل ژر خاككی دخۆش            مردن ل ژر خاككی دخۆش            مردن 
بدیار پنجرەیكی چاوكراوە      مردن بدیار پنجرەیكی چاوكراوە      مردن 
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لخۆم نزیك دەبموە              مردن لخۆم نزیك دەبموە              مردن 
ئسترەیكی ھمیش ھتوو ئسترەیكی ھمیش ھتوو 

دنم كن خۆم دنم كن خۆم 
مردن  مردن   مردن   مردن    مردن  مردن  مردن   مردن   مردن    مردن  

 ھومای ناقۆ ھومای ناقۆ
لبر ئاونی گۆمكی الڵ لبر ئاونی گۆمكی الڵ 

ھرش دەبا و خۆبدەستوە دەدات ھرش دەبا و خۆبدەستوە دەدات 
ئاگادارییك ل شقامی  ئاگادارییك ل شقامی  

ژ یـ ا ن ژ یـ ا ن 
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چاو بانگ دەكات  چاو بانگ دەكات  
ئاو ل دەستی منداڵ بژێ  ئاو ل دەستی منداڵ بژێ  
ل گژەنی خیاڵ ونی  ل گژەنی خیاڵ ونی  

        ئاگر          ئاگر  
    پۆلیس     پۆلیس 
  پیكر    پیكر  

زمان ل قسكردن میراتی ئمیان ژر خۆڵ كرد زمان ل قسكردن میراتی ئمیان ژر خۆڵ كرد 
  چتر    چتر  

    گراج      گراج  
        دەرگا         دەرگا 
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ون دەكات ون دەكات 
ل دەرەوەی پیشانگای  ل دەرەوەی پیشانگای  

  یدەواسیاڵ داخراو ھكی خندرمھون  یدەواسیاڵ داخراو ھكی خندرمھون
دووبارە ونی  دووبارە ونی  

              قباغی شقام                قباغی شقام  
 ی مۆزەخانوەی شووشپاككردن      ی مۆزەخانوەی شووشپاككردن     

 ی كارگوەی ئاژدەنگدان   ی كارگوەی ئاژدەنگدان  
  دایشی تمكردن میراتی ئزمان قس  دایشی تمكردن میراتی ئزمان قس

  سنئاشقبوونی كۆتری ناو منارە و ك    سنئاشقبوونی كۆتری ناو منارە و ك  
 ینپشكفتنی سب      ینپشكفتنی سب     

             حزكردنی ئاون ل مرۆڤ              حزكردنی ئاون ل مرۆڤ 
ون دەكات ون دەكات 

ل دەرەوەی پیشانگای ل دەرەوەی پیشانگای 
  یدەواسیاڵ كراوە ھكی خندرمھون  یدەواسیاڵ كراوە ھكی خندرمھون
شاعیركی سرسام بسرەتاكانی ناولنان  شاعیركی سرسام بسرەتاكانی ناولنان  

ل دەفتری تبینییكانی  ل دەفتری تبینییكانی  
  دان بۆی دەنووسد زمانی دڵ لب  دان بۆی دەنووسد زمانی دڵ لب

ژیان ژیان ئی كۆتری دەبنگی ژیان ژیان ئی كۆتری دەبنگی 
 ژم كت بۆن ڕی بن بائارەقب ژم كت بۆن ڕی بن بائارەقب

بۆ ھمیشیی پیمانمان بتاڵ ناكین بۆ ھمیشیی پیمانمان بتاڵ ناكین 
  كان درۆ بكسنر منارە و كستۆ ب  كان درۆ بكسنر منارە و كستۆ ب

منیش لناو ئو ڕیان دادەنیشم  منیش لناو ئو ڕیان دادەنیشم  
خواوەندان دژی فریشت قاچاخچییكان  خواوەندان دژی فریشت قاچاخچییكان  
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خۆپیشاندانیان تدا برپاكرد خۆپیشاندانیان تدا برپاكرد 
ڕوخساری بقووی ڕوانیی چاوم  ڕوخساری بقووی ڕوانیی چاوم  

نیگایكی تاوانباركردن نیگایكی تاوانباركردن 
بیانوو مھنوە بیانوو مھنوە 

درۆكانت ل سبری بایكی  درۆكانت ل سبری بایكی  
چاكت چرم  چاكت چرم  
پو بكرێ  پو بكرێ  
ڕوون بكوە ڕوون بكوە 

خامۆشی دێ  خامۆشی دێ  
  ر دەنسل لڕی قپ كت لیپقش  ر دەنسل لڕی قپ كت لیپقش

بۆ تازییكان بۆ تازییكان 
كتبی دنوایی كتبی دنوایی 

بھموو شتكت ڕازی دەكات بھموو شتكت ڕازی دەكات 
رازی بوون رازی بوون 

ل تۆڕنانی بارانی ھوەسباز و خۆی داون پیسل تۆڕنانی بارانی ھوەسباز و خۆی داون پیس
 ھوەسباز و داون پیس حزیان لك كرد  ھوەسباز و داون پیس حزیان لك كرد 

دروود بۆ نوەكانیان  دروود بۆ نوەكانیان  
ناون بۆ ڕووناكی  ناون بۆ ڕووناكی  
مانان بۆ بزر بوون مانان بۆ بزر بوون 
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(ڕووناكــی و بزربوون جمكانی دایكمن دایكم لــ گرانی ڕووناكی پۆدرە (ڕووناكــی و بزربوون جمكانی دایكمن دایكم لــ گرانی ڕووناكی پۆدرە 
 كی درەوشــاوەیســتا بزربوون كیژورە كرد ئی دا بزربوونی گكرد و ف كی درەوشــاوەیســتا بزربوون كیژورە كرد ئی دا بزربوونی گكرد و ف
ڕووی خاكی ئارایش كردووە ب خزم و كس و پوەندی قاچ لســر قاچ ڕووی خاكی ئارایش كردووە ب خزم و كس و پوەندی قاچ لســر قاچ 
لناو باخچ دادەنیشــ دەچت كنار سكۆیكان یاری بگوی ماسی و لناو باخچ دادەنیشــ دەچت كنار سكۆیكان یاری بگوی ماسی و 
ھلك شیتانۆك دەكات دەبت ھاوڕی گایكی گۆشتن ل سرك خونی ھلك شیتانۆك دەكات دەبت ھاوڕی گایكی گۆشتن ل سرك خونی 

 (یان نازان یاری دەزان ك كریاریك تخشدەب (یان نازان یاری دەزان ك كریاریك تخشدەب
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  ٤٤
ھاوسی مانگ و ئسترە  ھاوسی مانگ و ئسترە  

 بیرەوەری ئارامیی بیرەوەری ئارامیی
منداكان ناین كۆن منداكان ناین كۆن 
ژنكان كۆن نامان  ژنكان كۆن نامان  

چكاو بكۆنكان ناڕژێ  چكاو بكۆنكان ناڕژێ  
ل زەمین ڕامام و دانیشتم  ل زەمین ڕامام و دانیشتم  

زەمینم بپنجكانم برزكردەوە زەمینم بپنجكانم برزكردەوە 
ل ئاسمان ژووركم بكرێ گرت ل ئاسمان ژووركم بكرێ گرت 
سرم لناو لككانی دەستم دانا  سرم لناو لككانی دەستم دانا  

 ینزلكری پرم بوو شمشو باران گ ینزلكڕی پم شــیاخ ل) ینزلكری پرم بوو شمشو باران گ ینزلكڕی پم شــیاخ ل)
شــكا كوانی تیرھاوژ ڕاســت بووەوە باران نمكانــی ھگرتوە قغانی شــكا كوانی تیرھاوژ ڕاســت بووەوە باران نمكانــی ھگرتوە قغانی 
شــڕكرەكانی پ شوشــت نووكی تیر ئایتی ل جستی گوناھكانی شــڕكرەكانی پ شوشــت نووكی تیر ئایتی ل جستی گوناھكانی 
بھشت كوتا گڕانوە بۆ سر زەمین پرسیارك كات خۆر نیوەی دەركوت بھشت كوتا گڕانوە بۆ سر زەمین پرسیارك كات خۆر نیوەی دەركوت 

یان نیوەی ئاوابوو دەكرێ ) یان نیوەی ئاوابوو دەكرێ ) 
سرم ل لككانی دەستم كردەوە  سرم ل لككانی دەستم كردەوە  

  بینیم زەوی شمشاڵ دەژەن  بینیم زەوی شمشاڵ دەژەن
گردەكان بوونت گورگ گردەكان بوونت گورگ 

گورگكان ب ژن گورگكان ب ژن 
ژنكان ب پیاو ژنكان ب پیاو 

ڕەختی شڕیان كردووەتوە  ڕەختی شڕیان كردووەتوە  
پوی مندا كوژراوەكانی لناو دەنژن پوی مندا كوژراوەكانی لناو دەنژن 

كبابكی الیش بانگ دەدات كبابكی الیش بانگ دەدات 
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  ٥٥
ملۆتكیك نپچراوە ملۆتكیك نپچراوە 

الفاو ل دەمی زمانی ھڕەشی دەرھنا الفاو ل دەمی زمانی ھڕەشی دەرھنا 
ل كیشوەری ھشتم  ل كیشوەری ھشتم  
ماسیگرەكانی خنكاند ماسیگرەكانی خنكاند 
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  ٦٦
داڵ ئاگربستی شڕی ڕاگیاند داڵ ئاگربستی شڕی ڕاگیاند 

پرچی درژی یادگاری سركلكان  پرچی درژی یادگاری سركلكان  
ئاۆزی ئاگربست  ئاۆزی ئاگربست  

نفرەت سبووری پیاوە چاو كال شووشكان نفرەت سبووری پیاوە چاو كال شووشكان 
ھاوەی ناوكی منداكانی ل شڕ بوون ھاوەی ناوكی منداكانی ل شڕ بوون 

ماری نخۆش ماری نخۆش 
ژن دەستی ل سوی ككی گشت میی ژن دەستی ل سوی ككی گشت میی 

كیژنی خۆی الواندەوە  كیژنی خۆی الواندەوە  
كیژنیم ئاونیكی نوستووە كیژنیم ئاونیكی نوستووە 

ڕووی پی ڕووی پی 
كۆتر  كۆتر  
داڵ داڵ 

تختی بووكنی تختی بووكنی 
تابووتی جوانمرگی تابووتی جوانمرگی 

ئای سپی ئای سپی 
 وجامد وجامد

ل ھبزڕكانی ئاگر ل ھبزڕكانی ئاگر 
 شمیالنكی كوشندە و نری دەستبس شمیالنكی كوشندە و نری دەستبس

پرداخ ئاوی مزەداریم الر دەكاتوە پرداخ ئاوی مزەداریم الر دەكاتوە 
ئاگر دەستی لبر ڕاگرتووە ئاگر دەستی لبر ڕاگرتووە 
خوی پ دەڕەونتوە  خوی پ دەڕەونتوە  
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  یمی مندای سندووقی دەخیلونو خئ  یمی مندای سندووقی دەخیلونو خئ
بیرەوەرییكانمی جنجاڵ كردووە بیرەوەرییكانمی جنجاڵ كردووە 

ڕگام ل ڕووناكی ون ڕگام ل ڕووناكی ون 
تا دەگم شكاندنی سندووقی دەخیلی مندایم  تا دەگم شكاندنی سندووقی دەخیلی مندایم  

سبینیكی پ سروودی پ دەكم سبینیكی پ سروودی پ دەكم 
من و سبینی پ سروود دوو كسی تنیاین من و سبینی پ سروود دوو كسی تنیاین 

ئو ببا كم خونكانی درەخت دەفێ  ئو ببا كم خونكانی درەخت دەفێ  
منیشمنیش
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  ٧٧
خیاڵ پرچی شپقیكی ئستوورە خیاڵ پرچی شپقیكی ئستوورە 
پنجكانی پی پۆتینكی ناڕەنگی پنجكانی پی پۆتینكی ناڕەنگی 

  ڕاوم دەن  ڕاوم دەن
بۆی ناگیرم بۆی ناگیرم 

 زەیییبكی بیاڵ دڕندەیخ زەیییبكی بیاڵ دڕندەیخ
بۆی بگیرم  بۆی بگیرم  

  مدەگ  مدەگ
ئرە و ئوێ  ئرە و ئوێ  

دەچموە  دەچموە  
ئرە و ئوێ  ئرە و ئوێ  

زەمین گورەترە یان  زەمین گورەترە یان  
ئو لنگرییی چشتی لناو دەخۆم ئو لنگرییی چشتی لناو دەخۆم 

دووككشی درێ فرەوانترە یان  دووككشی درێ فرەوانترە یان  
شونی كك ڕاگرتن شونی كك ڕاگرتن 

تریفی مانگ جوانترە یان  تریفی مانگ جوانترە یان  
بریسكی دەسژ  بریسكی دەسژ  

دەسرازەی منداڵ نیانترە یان  دەسرازەی منداڵ نیانترە یان  
كۆت كۆت 

بلوری ئاو خۆشترە یان  بلوری ئاو خۆشترە یان  
زڕەی شكانی چرا زڕەی شكانی چرا 
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ئو ئرەی بتۆ دەسپرم ئو ئرەی بتۆ دەسپرم 
تاتواوی پنجرەكان بدوای مندا سرگرم بن تاتواوی پنجرەكان بدوای مندا سرگرم بن 

بارانی دەموچاوەكانی بزرم كردن بارانی دەموچاوەكانی بزرم كردن 
بدەیت ئو كگانی دیان ئستوور بووە بدەیت ئو كگانی دیان ئستوور بووە 
ئو ئویی لناو دەستكانت بووە خوناو ئو ئویی لناو دەستكانت بووە خوناو 

تیشك گمارۆی دا تیشك گمارۆی دا 
پاسوانی تواوی شقامكان ئاگادار دەكموە پاسوانی تواوی شقامكان ئاگادار دەكموە 

باخچی نخۆشخانكان باخچی نخۆشخانكان 
حز دەكن مردووی ل ناودا بشۆن حز دەكن مردووی ل ناودا بشۆن 

ل سبینیكی گرم  ل سبینیكی گرم  
قسیان ل بارەی سربازی تۆپخانكان  قسیان ل بارەی سربازی تۆپخانكان  

سری سای مۆزەخانكان  سری سای مۆزەخانكان  
پشوازی موانكردن پشوازی موانكردن 
ئاونی داگیرساو  ئاونی داگیرساو  

ھمنی پش ونگرتن ھمنی پش ونگرتن 
پشیمانی دوای ونگرتن پشیمانی دوای ونگرتن 

 یھ یھ
ل ب دەنگی بوویم بردی ناو ئاوی گمژە ل ب دەنگی بوویم بردی ناو ئاوی گمژە 

ماسی ب مانا بسرم دەپڕنوە  ماسی ب مانا بسرم دەپڕنوە  
خیاڵ خاكوانكی ئاگربست خیاڵ خاكوانكی ئاگربست 

ڕووناكی ل دەست دیل ڕووناكی ل دەست دیل 
باخچی نخۆشخانكان دەستی كراوەن  باخچی نخۆشخانكان دەستی كراوەن  

 باك دەتوانوانی بئاسمان باك دەتوانوانی بئاسمان
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ڕۆژنامی چاوەكانی بخونتوە ڕۆژنامی چاوەكانی بخونتوە 
 میشكان ھپیت میشكان ھپیت

  ر چاویلكسدەستی وەرگرتنیان ل  ر چاویلكسدەستی وەرگرتنیان ل
دەستی بخشینیان لسر گۆپاڵ دەستی بخشینیان لسر گۆپاڵ 

گۆرانییكم گۆرانییكم 
ب مانام كن ب مانام كن 

دەچم كۆچی مردن لودیوی دەرگا دەچم كۆچی مردن لودیوی دەرگا 
گۆرانییكان گۆرانییكان 

ب ماناتان دەكم ب ماناتان دەكم 
دەگڕموە كۆچی مردن لم دیوی دەرگا دەگڕموە كۆچی مردن لم دیوی دەرگا 

شونك بۆ چاوەڕوانی ئاو بندكن شونك بۆ چاوەڕوانی ئاو بندكن 
یادم مكنوە یادم مكنوە 

بۆ كاتی خۆتان ل پند و تاجی شكۆ دەمرنن بۆ كاتی خۆتان ل پند و تاجی شكۆ دەمرنن 
باندە درژە ب فینی دەداتباندە درژە ب فینی دەدات
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  ٨٨
خۆر ل تاریكی نیوە شكاو دەركوت خۆر ل تاریكی نیوە شكاو دەركوت 

دەموچاوی زەمینی ناشیرین كرد دەموچاوی زەمینی ناشیرین كرد 
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  ٩٩
ونی چاوكی كور ل دیوار كشراوە ونی چاوكی كور ل دیوار كشراوە 

چوارچوەی دەرگا ونمی دیل كرد چوارچوەی دەرگا ونمی دیل كرد 
شقامی ژوورێ  شقامی ژوورێ  

شۆستی جغارەی حشاماتی دەكشا شۆستی جغارەی حشاماتی دەكشا 
پتۆ دایپۆشیم پتۆ دایپۆشیم 

خوداوەند بپیژەی بن زەوی سركوت خوداوەند بپیژەی بن زەوی سركوت 
زنجیری پووی داخستم  زنجیری پووی داخستم  

بخشندە كردییوە بخشندە كردییوە 
دەموچاوم ل ئاوی ناو ئاون شوشت دەموچاوم ل ئاوی ناو ئاون شوشت 

ونی چاوكی كراوەم كشا ونی چاوكی كراوەم كشا 
چوارچوەی دەرگا ونمی ئازاد كرد چوارچوەی دەرگا ونمی ئازاد كرد 

دەموچاوم ل زەردەخنی مندان شوشت دەموچاوم ل زەردەخنی مندان شوشت 
  ی دامڕنامش  ی دامڕنامش

برلوەی گۆپ داگیرسنم برلوەی گۆپ داگیرسنم 
پشوونی كوانیكی نیوەكراوە گۆپی ل ناوە پشوونی كوانیكی نیوەكراوە گۆپی ل ناوە 

كوان بكموە كوان بكموە 
دایخم دایخم 

گۆپ بكوژنموە گۆپ بكوژنموە 
پ بكم پ بكم 

سۆسی كرد سۆسی كرد 
تارمایی ناو قشكان گۆرانی تارمایی ناو قشكان گۆرانی 
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گۆرانی باخچی ب ئاگا و الی دەروون گۆرانی باخچی ب ئاگا و الی دەروون 
بسپرین چرای مردوو بسپرین چرای مردوو 

 گناو ك خواسی بچینپب گناو ك خواسی بچینپب
شراب بئاوی ناو خت جۆتان بخۆینوە  شراب بئاوی ناو خت جۆتان بخۆینوە  

خوندنوەی نامم دواخست خوندنوەی نامم دواخست 
دەستی ق و منارە دۆقیان كرد دەستی ق و منارە دۆقیان كرد 

 كی ستوونییئیقاع دۆق كی ستوونییئیقاع دۆق
تامزرۆیییان دووبارە دەكاتوە تامزرۆیییان دووبارە دەكاتوە 

ناو لپیان كانی خوندیدەی چاوەڕوان ناو لپیان كانی خوندیدەی چاوەڕوان 
دەستیان ل ئاسمان مایوە  دەستیان ل ئاسمان مایوە  

مندانی شار قوشقاقزیان بۆ فاند مندانی شار قوشقاقزیان بۆ فاند 
دەستی نیوە كراوە دەستی نیوە كراوە 

تواو بكروە تواو بكروە 
شو دەزووی قوشقاقزمانی پ دەسپرین شو دەزووی قوشقاقزمانی پ دەسپرین 

بیانی دەنگی چوون كاری باوكمان بیانی دەنگی چوون كاری باوكمان 
ماڵ پ دەنگ دەكات  ماڵ پ دەنگ دەكات  

مندایش ناوكی ل خونی دایكی ببتوە  مندایش ناوكی ل خونی دایكی ببتوە  
ماڵ پ دەنگ  ماڵ پ دەنگ  

 ھات وریابدرەختی بارانت ل یی لنجرپستی شپ خۆشتیشك ن) ھات وریابدرەختی بارانت ل یی لنجرپستی شپ خۆشتیشك ن)
تیشك دێ ڕوخسارت بترشن گۆپام ون بووە موداكانی سردانی تیشك دێ ڕوخسارت بترشن گۆپام ون بووە موداكانی سردانی 

خۆشویستان شواوە ناتوانم سر ل گۆڕك بدەم بگولل ناوی ل ك تۆمار خۆشویستان شواوە ناتوانم سر ل گۆڕك بدەم بگولل ناوی ل ك تۆمار 
كراوە و قوان كلیتی) كراوە و قوان كلیتی) 

شون شون 
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گۆڕەپانی شڕ گۆڕەپانی شڕ 
كات كات 

زەوی كراسی سووری لبردابوو زەوی كراسی سووری لبردابوو 
بیری ل یكم ئوارەی بیری ل یكم ئوارەی 

بدەزگیرانكردنی ژنكی دەكردەوە بدەزگیرانكردنی ژنكی دەكردەوە 
  ری درەخت دڕندەیبس  ری درەخت دڕندەیبس

تزووی موان خامۆش ناكاتوە تزووی موان خامۆش ناكاتوە 
مۆسیقای تووڕەیی ڕژا مۆسیقای تووڕەیی ڕژا 
كبی كۆتری كواند كبی كۆتری كواند 

 كۆتری پیالنگ كۆتری پیالنگ
بسر نینۆككانم بمنوە بسر نینۆككانم بمنوە 
 یژبوونیان ھدر ئاگام ل یژبوونیان ھدر ئاگام ل

 نك خویمانگ پ نك خویمانگ پ
 ن نییزی منداقوشقاق ن نییزی منداقوشقاق

 زی كانی دڕندەیح زی كانی دڕندەیح
 ڕۆخی دادەن كانی لكچ تریف ڕۆخی دادەن كانی لكچ تریف

  ر ئاگری ئاو دادەنیشبڕووتی لب  ر ئاگری ئاو دادەنیشبڕووتی لب
  وە ڕەژوو دەفرۆشرمبوونكانی گشناو قل  وە ڕەژوو دەفرۆشرمبوونكانی گشناو قل

ڕەژوو ونی چاوی كوری كراوە ڕەژوو ونی چاوی كوری كراوە 
كاتژمری قفدراو كاتژمری قفدراو 

باوەشم بكراوەیی جھشت باوەشم بكراوەیی جھشت 
نشوستی ڕژاوم بپرچی گرم كۆ كردەوە نشوستی ڕژاوم بپرچی گرم كۆ كردەوە 

دەستم لناو زەمبیلیكی داخراو دەستم لناو زەمبیلیكی داخراو 
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بپموە بپموە 
ل كوێ لم دەكوێ  ل كوێ لم دەكوێ  

 كی كراوەییناو زەمبیلم لپ كی كراوەییناو زەمبیلم لپ
بدەستموە بدەستموە 

ك لم وەردەگرێ  ك لم وەردەگرێ  
(ئارەزووەكانی پیاوی پخوست ل پستی سی تووكن نووسراوە دەستكی (ئارەزووەكانی پیاوی پخوست ل پستی سی تووكن نووسراوە دەستكی 
كراوە تووك ھنداتوە ناخوندرتوە ئم ســی ل ھۆی مۆسیقا دەنوێ كراوە تووك ھنداتوە ناخوندرتوە ئم ســی ل ھۆی مۆسیقا دەنوێ 
ل باخچــی مندان بدنرمی گوڵ ل دەكاتــوە چتری كردووەتوە ل باخچــی مندان بدنرمی گوڵ ل دەكاتــوە چتری كردووەتوە 
چاوگرمی پیاسی لسر ئاوازی سروودی شڕ گوێ بۆ گۆرانی دەكاتوە) چاوگرمی پیاسی لسر ئاوازی سروودی شڕ گوێ بۆ گۆرانی دەكاتوە) 

دنیایی من لۆچ ناشیرینكانی ڕوخساری نووسری ناو لپم دنیایی من لۆچ ناشیرینكانی ڕوخساری نووسری ناو لپم 
لۆچكانی ڕوخسارم بناو یك چوون لۆچكانی ڕوخسارم بناو یك چوون 

ئسكی دوای الفاو ئسكی دوای الفاو 
 نگوستیلمی ئنق نگوستیلمی ئنق

كووپی شیر كووپی شیر 
ھالنی باندەی ل كوەی ئژنۆی پیاوانی دۆزەخ  ھالنی باندەی ل كوەی ئژنۆی پیاوانی دۆزەخ  

سمۆرەی دارستانی برد سمۆرەی دارستانی برد 
ڕژنی گوا نرم  ڕژنی گوا نرم  

تلی ژەنگداوی كمان  تلی ژەنگداوی كمان  
پیاوی بن دارەبازە  پیاوی بن دارەبازە  

ژنی دوای ترم  ژنی دوای ترم  
  نوی قرمساوی ئاول  نوی قرمساوی ئاول

ددانی زەردی ئو مندانیددانی زەردی ئو مندانی
  ھشتان ددانی شیریان نكوتووە   ھشتان ددانی شیریان نكوتووە 
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ھور دەیوێ  ھور دەیوێ  
ھناس بخواتوە و ب بختی ب چۆنی ھناس بخواتوە و ب بختی ب چۆنی 

من سییكانی تۆم من سییكانی تۆم 
ئی دایك زەمینی دنرم ئی دایك زەمینی دنرم 
دایك زەمینی بالیف گوڵ دایك زەمینی بالیف گوڵ 

  كرەگۆرانیت ب  كرەگۆرانیت ب
قل بای گران قل بای گران 

بای قت سووك  بای قت سووك  
ل گۆڕی مندان بایان ڕژا ل گۆڕی مندان بایان ڕژا 

بھوا كوتن  بھوا كوتن  
ل گۆڕی پیران بایان ڕوا ل گۆڕی پیران بایان ڕوا 

بربوونوە  بربوونوە  
  یدایبا لی لڕی قپ تق  یدایبا لی لڕی قپ تق

  تڕی قل پق  تڕی قل پق
جرووكیان ل كلۆری نووسری ناو لپ مایوە جرووكیان ل كلۆری نووسری ناو لپ مایوە 

قت گۆرانی قل قت گۆرانی قل 
 تل گۆرانی قق تل گۆرانی قق

قت ئاسمانی ڕەش قت ئاسمانی ڕەش 
ئاسمانی قل سپی ئاسمانی قل سپی 

  ینزلكیان پل باو ق تق  ینزلكیان پل باو ق تق
پلكزین دەستی پ نزای دوای شڕە  پلكزین دەستی پ نزای دوای شڕە  

ل ئاسمانی بتاڵ شل بووە  ل ئاسمانی بتاڵ شل بووە  
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(لگڵ برادەرە شھیدەكان نوی مزكی بازنییمان ڕەنگ كردووە ھندە (لگڵ برادەرە شھیدەكان نوی مزكی بازنییمان ڕەنگ كردووە ھندە 
بدڵ ڕاستییان بۆ ھدەبزڕكنم ددانكانم فرمسكیان ل دێ ونكانتانمان بدڵ ڕاستییان بۆ ھدەبزڕكنم ددانكانم فرمسكیان ل دێ ونكانتانمان 
ل دیوارەكاندا ونكان ل خكانی ناو شار سروەرتر بوون ل نوان شارك ل دیوارەكاندا ونكان ل خكانی ناو شار سروەرتر بوون ل نوان شارك 
و شارك پیكرەكانتان سویان ل موان وەردەگرتوە دوای تھچوونی و شارك پیكرەكانتان سویان ل موان وەردەگرتوە دوای تھچوونی 
برادەران ونكان ل چاو كوتن پیكرەكان ل شونی خۆیان چوونوە ناو برادەران ونكان ل چاو كوتن پیكرەكان ل شونی خۆیان چوونوە ناو 
زەوی درەنگم ژنكم ل ماوە چاوەڕوانم پارەی مزەك دراوە توخوا زۆر زەوی درەنگم ژنكم ل ماوە چاوەڕوانم پارەی مزەك دراوە توخوا زۆر 

مخۆنوە با سرخۆش نبن) مخۆنوە با سرخۆش نبن) 
ھنگاوك ھنگاوك 

نیو ھنگاو نیو ھنگاو 
ج پیك ج پیك 

كفنی ئوانی ل دوای شڕ ماونتوە كفنی ئوانی ل دوای شڕ ماونتوە 
كراسی ئو ژنانی  كراسی ئو ژنانی  

ئاگر مردەكانی ل ستاندن ئاگر مردەكانی ل ستاندن 
میوەی تفتی بھشت میوەی تفتی بھشت 

ئاوی ساردی دۆزەخ ئاوی ساردی دۆزەخ 
ئاون و  ئاون و  

چاویلك و  چاویلك و  
پۆتین و  پۆتین و  
جانتا و  جانتا و  

  می دانت  می دانت
بئاوی شڕ بئاوی شڕ 

ئاگری بختوەریم پ كرد ئاگری بختوەریم پ كرد 
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(مانگی خۆشــنوودیم لناو قاوغ شــخات تواو بــوو ل چلی ماتمینی (مانگی خۆشــنوودیم لناو قاوغ شــخات تواو بــوو ل چلی ماتمینی 
 دە ك كی كز دەستی گرتووم بایندی مردن دانیشــتووم بایھۆشــم دە ك كی كز دەستی گرتووم بایندی مردن دانیشــتووم بایھۆشــم
ئم چاوســاغیی بدیوی خۆم دانادات ئاســوودەیی لمی پرسی لكاتی ئم چاوســاغیی بدیوی خۆم دانادات ئاســوودەیی لمی پرسی لكاتی 
 پسا ل ناوكی گیر بوو خناوكخ م لنجڵ دەزگیرانم پگدەستبازی ل پسا ل ناوكی گیر بوو خناوكخ م لنجڵ دەزگیرانم پگدەستبازی ل
ھگرتنوەی دەنك مورووە ڕژاوەكان تۆ چیت دەكرد بساكاری ل ڕۆخ ئاو ھگرتنوەی دەنك مورووە ڕژاوەكان تۆ چیت دەكرد بساكاری ل ڕۆخ ئاو 
پیاسم گرم بوو بردم ھاوشت ناو ئاو تا بازنی شپۆل ببینم بنقومبوونی پیاسم گرم بوو بردم ھاوشت ناو ئاو تا بازنی شپۆل ببینم بنقومبوونی 
برد بازن دەبت خاكی كوتوو ل گلنم ماسی مرد تاوانی كوشتنی ماسی برد بازن دەبت خاكی كوتوو ل گلنم ماسی مرد تاوانی كوشتنی ماسی 
لبر برووسكی ئۆتۆمبل سربازییكان فربووم ل شوە گنی گنییكان لبر برووسكی ئۆتۆمبل سربازییكان فربووم ل شوە گنی گنییكان 
ترووسكی زەردیان دەگرت ناو ئاو ماسییكانیان دەخست حوزی برپی ترووسكی زەردیان دەگرت ناو ئاو ماسییكانیان دەخست حوزی برپی 
ژەنڕا تازە ل ماڵ گڕاوەكان ل نشوستی شڕ سروودی برگرییان ددان ژەنڕا تازە ل ماڵ گڕاوەكان ل نشوستی شڕ سروودی برگرییان ددان 
 وەی زەوی تفیان لمنبوونیان بوو دوای ھرپوزی بشانی ماسی حك وەی زەوی تفیان لمنبوونیان بوو دوای ھرپوزی بشانی ماسی حك
ماسییكان دەكرد ئوجا سربازەكان لگڵ سی سقتكانی پاش شڕ ماسییكان دەكرد ئوجا سربازەكان لگڵ سی سقتكانی پاش شڕ 

دەیانخواردن) دەیانخواردن) 
قل قل 

  تق  تق
ماسی ماسی 
سرباز سرباز 

 س س
من  من  

شوك ل دۆزەخ شوك ل دۆزەخ 
خۆمشمان ڕەنگ كرد خۆمشمان ڕەنگ كرد 

ڕۆژك ل بھشت ڕۆژك ل بھشت 
ئاومان گرم كرد ئاومان گرم كرد 
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(خۆمش و ئــاو گۆرانییكی خۆش بوون ئوارەیك ل چلی ماتمینی (خۆمش و ئــاو گۆرانییكی خۆش بوون ئوارەیك ل چلی ماتمینی 
ھۆشمندی مردن ل ئاسوودەییم وەرین نایتوە یادم چۆن و كی فری ھۆشمندی مردن ل ئاسوودەییم وەرین نایتوە یادم چۆن و كی فری 
ئم گۆرانیی بووم چاوم ل چایی پشــوونی شیتان لكوت پووم قۆپا ئم گۆرانیی بووم چاوم ل چایی پشــوونی شیتان لكوت پووم قۆپا 
چاوە كوتووەكانم ل چنگای پنجكانم گیر نابن برژانگ خوارەكانم بۆیان چاوە كوتووەكانم ل چنگای پنجكانم گیر نابن برژانگ خوارەكانم بۆیان 

ھناگیرتوە بیخموە ناو قپلككانی) ھناگیرتوە بیخموە ناو قپلككانی) 
مانگ ھناركی قشیوە مانگ ھناركی قشیوە 

لسر پنجكانی دەیلرنتوە  لسر پنجكانی دەیلرنتوە  
  ی تریفتك  ی تریفتك
زەوی كوتیوە زەوی كوتیوە 

دوای ھمنبوونوەی زەوی دوای ھمنبوونوەی زەوی 
كللی مرووله م كردە خانووی گشت كللی مرووله م كردە خانووی گشت 

شمشام لناو لدا شمشام لناو لدا 
 كی كراوەیوەیشمشاڵ چوارچ كی كراوەیوەیشمشاڵ چوارچ
 كی درۆزنژسروشت گۆرانیب كی درۆزنژسروشت گۆرانیب

بۆ ھموو وەرزەكان گۆرانی دەت بۆ ھموو وەرزەكان گۆرانی دەت 
(زێ دەخرۆش كفی خۆشوشتنی كیژی ئاو نكاكانی پاوان كردووە كیژی (زێ دەخرۆش كفی خۆشوشتنی كیژی ئاو نكاكانی پاوان كردووە كیژی 
ئاو ھی ئارەزووەكانی كاڵ بوونتوە چاوەكانیشی ھار بوون خونی بۆقكی ئاو ھی ئارەزووەكانی كاڵ بوونتوە چاوەكانیشی ھار بوون خونی بۆقكی 
نر تكڵ بكفی ھستانی بكی دەستكانی دڕندەیی ل نكاڵ دەكشتوە نر تكڵ بكفی ھستانی بكی دەستكانی دڕندەیی ل نكاڵ دەكشتوە 

نكال زوار دەبن پاك پی باجگری پ نكوتووە نوژی ل دێ)نكال زوار دەبن پاك پی باجگری پ نكوتووە نوژی ل دێ)

ل زوار ل زوار 
شڕ وا دەكات منداكان  شڕ وا دەكات منداكان  

ل فربوونی ژمارە دوا بكون ل فربوونی ژمارە دوا بكون 
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ل زوار ل زوار 
نوژكردن چرای دخۆشی گش دەكاتوە نوژكردن چرای دخۆشی گش دەكاتوە 

ل زوار ل زوار 
ئاشتی نازپروەرە دۆشكی ل مووی ئاشتی نازپروەرە دۆشكی ل مووی 

خوداوەندان و بالیفی ل پلكی گنمشامی خوداوەندان و بالیفی ل پلكی گنمشامی 
ل زوار  ل زوار  

ترم ناشتن خون بینینت زیاد دەكات ترم ناشتن خون بینینت زیاد دەكات 
ل زوار ل زوار 

موو دەركشان ل ڕوومت  موو دەركشان ل ڕوومت  
ئشقی ئاونت كم دەكاتوە ئشقی ئاونت كم دەكاتوە 

ل زوار ل زوار 
قونر تقاندن لبردەم پنجرەیكی كراوە قونر تقاندن لبردەم پنجرەیكی كراوە 

گومانت دنت دیدەنی گومانت دنت دیدەنی 
ل زوار ل زوار 

دەموچاو شوشتنی دوای ل خو ھستان  دەموچاو شوشتنی دوای ل خو ھستان  
 كانباكیانی باشی ئارەزووە بب كانباكیانی باشی ئارەزووە بب

ل زوار ل زوار 
پانتۆڵ ئوتیكردن پیاسی  پانتۆڵ ئوتیكردن پیاسی  

ناو شقام قباغكان داوای كردووە  ناو شقام قباغكان داوای كردووە  
ترمكانی ل دیواری سنگرەكان نژراون ترمكانی ل دیواری سنگرەكان نژراون 

نامیان كرایوە نامیان كرایوە 
 ی جیھانچكۆ جوانترین باخچم ی جیھانچكۆ جوانترین باخچم

 ی جیھانند خۆشترین چایخانكگ ی جیھانند خۆشترین چایخانكگ



سی ساڵ شیعر١٩١ سباح رەنجدەر

باوەشم بكراوەیی جھشت باوەشم بكراوەیی جھشت 
ئو جھشتنی ئو جھشتنی 

منداییكی خۆش بۆ ھۆگربوونوە منداییكی خۆش بۆ ھۆگربوونوە 
قورمیشی كاتژمری زەنگدار خاو دەكموە قورمیشی كاتژمری زەنگدار خاو دەكموە 

بیانی بۆ گشت ھناستم  بیانی بۆ گشت ھناستم  



سی ساڵ شیعر١٩٢ سباح رەنجدەر

١٠١٠
 حاڵ نییكی مكۆماری پشوودان داوای  حاڵ نییكی مكۆماری پشوودان داوای 

دەنووكی بازی چنووك گرم دەنووكی بازی چنووك گرم 
ل پایتختی شمشر ل پایتختی شمشر 

زەنگی شادمانی ل دەدا زەنگی شادمانی ل دەدا 



سی ساڵ شیعر١٩٣ سباح رەنجدەر

  ١١١١
منداكانی ڕۆژھت  منداكانی ڕۆژھت  
چووین گشتی نوستن چووین گشتی نوستن 

لم خوندا ب چی دەگن لم خوندا ب چی دەگن 
 (. . . . .)                            (. . . . .)                           

دایكیان پووی گرم لك دەدا دایكیان پووی گرم لك دەدا 
 (برژانگی ئسترە و برژانگی ئو پنجیان تك ھكشا برژانگی ئسترە  (برژانگی ئسترە و برژانگی ئو پنجیان تك ھكشا برژانگی ئسترە 
نرم نرم پنجی برەو بیان كشــایوە بۆشــایی پووی ئو پ بووەوە نرم نرم پنجی برەو بیان كشــایوە بۆشــایی پووی ئو پ بووەوە 
چووە قۆزاخی ئیفلیجی نوستن ببینینی یكمین دیمنی خون ڕووبار چووە قۆزاخی ئیفلیجی نوستن ببینینی یكمین دیمنی خون ڕووبار 
ل شووشــی پنجرەی دەكشا پیكر دەموچاوی تدا دەشوشت ھاوی ل شووشــی پنجرەی دەكشا پیكر دەموچاوی تدا دەشوشت ھاوی 
ھاری ل دەمی دەردەپڕی دارستان بیابانی داخراو بوو گۆرانی تدا ندەگوترا)ھاری ل دەمی دەردەپڕی دارستان بیابانی داخراو بوو گۆرانی تدا ندەگوترا)

منیش كلكشی نابن منیش كلكشی نابن 
برزی و نزمی برزی و نزمی 

ژووری خودم پووی پنجرەی كوتوو ژووری خودم پووی پنجرەی كوتوو 
دەرگای خنجر دەرگای خنجر 

موانداری شوی مردوو موانداری شوی مردوو 
نیوە چاوی پ نووقاندم نیوە چاوی پ نووقاندم 

چرام ل ژر تابلۆ داگیرساند چرام ل ژر تابلۆ داگیرساند 
جغارە یزدانی كپی جغارە یزدانی كپی 

 .  .  .  .  . )   .  .  .  .  . )  
( .  .  .  .  .    ( .  .  .  .  .    



سی ساڵ شیعر١٩٤ سباح رەنجدەر

ل دەرەوە ل دەرەوە 
(با زلل ل ڕوومتی درەخت و شــقام و پنجرە و دار تل و ھژارەكانی (با زلل ل ڕوومتی درەخت و شــقام و پنجرە و دار تل و ھژارەكانی 
ناو كۆن جوانكان دەوەشن دروشمی دیوارەكان یك یك دەكون یان ناو كۆن جوانكان دەوەشن دروشمی دیوارەكان یك یك دەكون یان 

مندا ھژارەكان ل دیوار دایدەپچنن دەیئانن خۆیان) مندا ھژارەكان ل دیوار دایدەپچنن دەیئانن خۆیان) 
 موو دروشمانو ھونی ناو ئخ موو دروشمانو ھونی ناو ئخ

 چی ب دەب بر ھگئ چی ب دەب بر ھگئ
 .  .  .  .  . )                         .  .  .  .  . )                        
( .  .  .  .  .                          ( .  .  .  .  .                          

دەرگای خودم  دەرگای خودم  
ل ڕووی تابلۆ و جغارە و چرا داخست ل ڕووی تابلۆ و جغارە و چرا داخست 

چووم دەرێ  چووم دەرێ  
منی وڕو كاسی سیانی ھدر منی وڕو كاسی سیانی ھدر 

(ب ئاژاوەی كۆن جوانكان ئو بلیمت ڕاماوەی ناو تابلۆی ژوورەكمم (ب ئاژاوەی كۆن جوانكان ئو بلیمت ڕاماوەی ناو تابلۆی ژوورەكمم 
ھونرمندەك بھ پشكشی كردم ماوەیك ئو ڕامانیم لبیر ھونرمندەك بھ پشكشی كردم ماوەیك ئو ڕامانیم لبیر 

كردنوەم مراندووە خریكم بیشكنم بیھنم پیاسیكی دەمو ڕۆژئاوا) كردنوەم مراندووە خریكم بیشكنم بیھنم پیاسیكی دەمو ڕۆژئاوا) 
ڕكی كۆن ناشیرینكان ڕكی كۆن ناشیرینكان 

سرسامی كن سرسامی كن 
بخوتوە  بخوتوە  

ناڕكی كۆن جوانكان  ناڕكی كۆن جوانكان  
ھراسانی كن ھراسانی كن 
ڕكی ناخوێ  ڕكی ناخوێ  

ناڕكیش  ناڕكیش  
كۆن جوانكان  كۆن جوانكان  



سی ساڵ شیعر١٩٥ سباح رەنجدەر

درۆ و شڕ و دەستمۆبوون دەیانپارزێ  درۆ و شڕ و دەستمۆبوون دەیانپارزێ  
كۆن ناشیرینكان  كۆن ناشیرینكان  

مندایتی و دەستمۆ نبوون و پاكی مندایتی و دەستمۆ نبوون و پاكی 



سی ساڵ شیعر١٩٦ سباح رەنجدەر

١٢١٢
 ختكم لگڵ پنجكانی ڕووبار جووت كرد  ختكم لگڵ پنجكانی ڕووبار جووت كرد 

ڕەگكان ئاوەكانیان داموە  ڕەگكان ئاوەكانیان داموە  
ك ڕژاندبووم بنیان ك ڕژاندبووم بنیان 

(باندەكانی ناو پرچی ڕەگكان بایان كردەوە و دووركوتنوە نامیكیان (باندەكانی ناو پرچی ڕەگكان بایان كردەوە و دووركوتنوە نامیكیان 
ب لكی داركوە بۆ جھشتووم یكم دی كیژە ھژارەكان ئژن ب لكی داركوە بۆ جھشتووم یكم دی كیژە ھژارەكان ئژن 

پاشاكان كۆیتكانیان پیس كردین) پاشاكان كۆیتكانیان پیس كردین) 
منیش ڕەگكانی خۆم گواستوە ناو ئاو منیش ڕەگكانی خۆم گواستوە ناو ئاو 

مام لناو كك منداكان گمان دەكن مام لناو كك منداكان گمان دەكن 
(گیای كناری ككك دەڕنن ل وەنوزی چاوەڕوانی وشكی دەكموە (گیای كناری ككك دەڕنن ل وەنوزی چاوەڕوانی وشكی دەكموە 

ل نامیكدا بۆ باندەكانی دەنرموە) ل نامیكدا بۆ باندەكانی دەنرموە) 
پاشاكان لناو لوولی ماری كوی دەسترن پاشاكان لناو لوولی ماری كوی دەسترن 

كیژە خرۆشاوەكانی پاژن پ تقیو كیژە خرۆشاوەكانی پاژن پ تقیو 
سمای خۆشین  سمای خۆشین  

پاشاكان لناو لوولی ماری ھار دەخون پاشاكان لناو لوولی ماری ھار دەخون 
كیژە بزارەكانی پاژنپ دایساو كیژە بزارەكانی پاژنپ دایساو 

سمای ناخۆشین  سمای ناخۆشین  
پاشاكان گوگنم  پاشاكان گوگنم  

بسینگی كیژە خرۆشاوەكان وەدەكن بسینگی كیژە خرۆشاوەكان وەدەكن 
پاشاكان گوگنم  پاشاكان گوگنم  

ل سینگی كیژە بزارەكان دەڕنن ل سینگی كیژە بزارەكان دەڕنن 
 كی ترسناكت چ دەنگی پما ترپی سئ كی ترسناكت چ دەنگی پما ترپی سئ
 كی ڕووناكت چ دەنگی پما ترپی سئ كی ڕووناكت چ دەنگی پما ترپی سئ



سی ساڵ شیعر١٩٧ سباح رەنجدەر

١٣١٣
پت ل كام درەخت دەكیت ڕەگ پت ل كام درەخت دەكیت ڕەگ 

 سرت ل كوێ   سرت ل كوێ  
بسۆزی سۆراخ ژەھراوی كراوین بسۆزی سۆراخ ژەھراوی كراوین 
ژیان بریتیی ل ساكاری و ئاۆزی ژیان بریتیی ل ساكاری و ئاۆزی 

ماوەتوە ماوەتوە 
ئو گومان بپارزین ئو گومان بپارزین 



سی ساڵ شیعر١٩٨ سباح رەنجدەر

  ١٤١٤
 ت دەفرۆشپاك ر شۆستسك لرمت ت دەفرۆشپاك ر شۆستسك لرمت

  



سی ساڵ شیعر١٩٩ سباح رەنجدەر

  ١٥١٥
پنج گورەی پم مرد پنج گورەی پم مرد 

پنج گورەی دەستم ژیا  پنج گورەی دەستم ژیا  
(ماركی پلكزینیی كلكی ھوەســی لگڵ پنج گورەی دەستم (ماركی پلكزینیی كلكی ھوەســی لگڵ پنج گورەی دەستم 
خواند كللی ھابیلی كردە ھالن ھلكی تدا ترووكاند قابیل خواردنی خواند كللی ھابیلی كردە ھالن ھلكی تدا ترووكاند قابیل خواردنی 

كۆمك سدەی لناو لووالقی ھابیل خستووە) كۆمك سدەی لناو لووالقی ھابیل خستووە) 
پنجی گورەی پم ھابیل پنجی گورەی پم ھابیل 

پنجی گورەی دەستم قابیل پنجی گورەی دەستم قابیل 
(ئوارەیكی دوای باران پلكزین منداكی بلورفرۆشی فاند پوەكانی (ئوارەیكی دوای باران پلكزین منداكی بلورفرۆشی فاند پوەكانی 
 كی سریامبندەی مرداریان دەدا پوەكانی بۆنی باما پج ردەرگا لبل كی سریامبندەی مرداریان دەدا پوەكانی بۆنی باما پج ردەرگا لبل

ل دوا نامی برزی و نزمی دەكان ل دەستی چاوی بربووەوە) ل دوا نامی برزی و نزمی دەكان ل دەستی چاوی بربووەوە) 
گژەن ل تووكی باندەی مردار گژەن ل تووكی باندەی مردار 

چپۆكی شكا چپۆكی شكا 
ملوان گۆرانی پڕینوەی گوت  ملوان گۆرانی پڕینوەی گوت  

مانگی پنج تزیو مانگی پنج تزیو 
ل تووكی شمشمكورە گرم بووەوە  ل تووكی شمشمكورە گرم بووەوە  

تریف كناری بوون تریف كناری بوون 
كناری بوونی  كناری بوونی  

شڕكركی پنج ل شڕ خووساو شڕكركی پنج ل شڕ خووساو 
ل نوانی ئم بری شڕ و ئوبری شڕ ل نوانی ئم بری شڕ و ئوبری شڕ 

پنجی بئاوی دۆزەخ كرایوە پنجی بئاوی دۆزەخ كرایوە 
(ئوارەیك تلیســمی مســیح بنمیچی ژر زەمینی ھكشا ئو فووەی (ئوارەیك تلیســمی مســیح بنمیچی ژر زەمینی ھكشا ئو فووەی 



سی ساڵ شیعر٢٠٠ سباح رەنجدەر

مریمــی دووگیان كرد قۆرتكی پ كردەوە منداك ھتاو دەســتی بۆ مریمــی دووگیان كرد قۆرتكی پ كردەوە منداك ھتاو دەســتی بۆ 
ڕاوەشاند خو بری دا پوەكانی بپی گچك ببوونوە) ڕاوەشاند خو بری دا پوەكانی بپی گچك ببوونوە) 

زەنگی الوانوە زەنگی الوانوە 
تاسی تاسی 
بینین بینین 
چژ  چژ  

بركوتن بركوتن 
بیستن بیستن 

بۆن  بۆن  
بھز دەكات بھز دەكات 

ھتاو گرم داھات ھتاو گرم داھات 
ھزاران ئارەزووی بباك  ھزاران ئارەزووی بباك  

ل دۆزەخ دیل كراون ل دۆزەخ دیل كراون 
ئفسانی دۆزەخ دەتقنموە ئفسانی دۆزەخ دەتقنموە 

(ئاوازی تقینوە باندەی مردار بای ھدا بۆ ئو بۆشایییی گردوونی تدا (ئاوازی تقینوە باندەی مردار بای ھدا بۆ ئو بۆشایییی گردوونی تدا 
باق بوو دیدەنی ل چمانوەی خاچ ڕووخۆش كرد مانگی ھتوو دەرگاوانی باق بوو دیدەنی ل چمانوەی خاچ ڕووخۆش كرد مانگی ھتوو دەرگاوانی 

بۆشایی) بۆشایی) 
مردوو مانگی ئستای كوتووە مردوو مانگی ئستای كوتووە 

ل كۆنی ئایندە و ڕابردوو ل كۆنی ئایندە و ڕابردوو 
گمان لگڵ درەختی نھنی دەكات  گمان لگڵ درەختی نھنی دەكات  



سی ساڵ شیعر٢٠١ سباح رەنجدەر

  ١٦١٦
ڕووبارڕووبار
دەمیدەمی

داپچاوی ئادەم  داپچاوی ئادەم  
بردەكانی ڕۆخی بردەكانی ڕۆخی 
ددانی كوتووی  ددانی كوتووی  

كالوەكانی ممكی حوا كالوەكانی ممكی حوا 
مندای السار ل ناویمندای السار ل ناوی

 ئاون ل ڕۆژ ڕادەگرێ   ئاون ل ڕۆژ ڕادەگرێ  
  ندەنووق ندەی پچاوی با  ندەنووق ندەی پچاوی با

(ل نوانی دوو شاتان كانییكم بترم كور كردەوە چووم گشتی شڕ و (ل نوانی دوو شاتان كانییكم بترم كور كردەوە چووم گشتی شڕ و 
دژواری بارانی ھوری تنك و ئستوور ل ڕدنم جۆگیان كرد ل چناگم دژواری بارانی ھوری تنك و ئستوور ل ڕدنم جۆگیان كرد ل چناگم 
دەرچوون گڕاموە شاتانكانی ئوبر و ئوبری كانی گۆپكیان نارنجۆكی دەرچوون گڕاموە شاتانكانی ئوبر و ئوبری كانی گۆپكیان نارنجۆكی 
دا كیژە ھونرمندك پشنیازی كرد شریتی یكمین پشانگای ل كالوەی دا كیژە ھونرمندك پشنیازی كرد شریتی یكمین پشانگای ل كالوەی 
ممكی حوا لدەمی مقس بن پنجكانی بۆ نارنجۆك نارد ل گۆشیكی ممكی حوا لدەمی مقس بن پنجكانی بۆ نارنجۆك نارد ل گۆشیكی 
كالوە ل ھوای دا پنجكانی فی دا تابلۆ ھبزڕكا ئادەمیزادەكانی ناو تابلۆ كالوە ل ھوای دا پنجكانی فی دا تابلۆ ھبزڕكا ئادەمیزادەكانی ناو تابلۆ 
ل دەمی جۆگ كمكیان پیكانیان برەی ناو ئاو كردووە كمكی تریان ل دەمی جۆگ كمكیان پیكانیان برەی ناو ئاو كردووە كمكی تریان 
دەستنوژ دەگرن كمكی تریشیان كفنیان ھه وه شاندووه ته وه  ده یشۆن كیژه  دەستنوژ دەگرن كمكی تریشیان كفنیان ھه وه شاندووه ته وه  ده یشۆن كیژه  
ھونه رمه نده كه ش ئقی ل ئاو ھدەھن ل پنجی ھدەكش ئقی ھونه رمه نده كه ش ئقی ل ئاو ھدەھن ل پنجی ھدەكش ئقی 
نارنجۆكیشی بددان كوتووەكانی ئادەم تواندەوە دای كارگ كردیان ئاسنی نارنجۆكیشی بددان كوتووەكانی ئادەم تواندەوە دای كارگ كردیان ئاسنی 
ســر زرابی كۆن نوستووە بخبرەكان منداكان پیان كرد ل ھوای ســر زرابی كۆن نوستووە بخبرەكان منداكان پیان كرد ل ھوای 

ت ئاوارەبوون) ت ئاوارەبوون) 
چاوی باندە ل ئاون كور چاوی باندە ل ئاون كور 

كور ھاواری كوتكور ھاواری كوت  



سی ساڵ شیعر٢٠٢ سباح رەنجدەر

  ١٧١٧
خوداوەند خوداوەند 

ل مانگ نزیك بووەوە  ل مانگ نزیك بووەوە  
شو لناو شیعركی بكش و سروا دانیشت شو لناو شیعركی بكش و سروا دانیشت 
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  ١٨١٨
گای ف لھاتوو گای ف لھاتوو 

 نفدەنگی ئاشنا مانگ ھب نفدەنگی ئاشنا مانگ ھب
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  ١٩١٩
بلوی پنجرە بلوی پنجرە 

چنووكی كواندووە  چنووكی كواندووە  
چاوی مورووی ل ڕوخسارم نقوم چاوی مورووی ل ڕوخسارم نقوم 

بئاگایی بئاگایی 
بیرە خو بیرە خو 
نوستن  نوستن  

دەژمرێ  دەژمرێ  
گمی ئوارە گمی ئوارە 

ئاسوودەیی ئاسوودەیی 
تارمایی سۆز گچن تارمایی سۆز گچن 

 س س
كوی ل درەختی خندە مردوو داتاشراو كوی ل درەختی خندە مردوو داتاشراو 

مۆسیقا ل ئندشی پشكفت مۆسیقا ل ئندشی پشكفت 
بای ل سری ساڵ داوێ بای ل سری ساڵ داوێ 

پردەی قرەوی  پردەی قرەوی  
ئو یادانی تاس خاو دەكنوە ئو یادانی تاس خاو دەكنوە 

لناو چكانی  لناو چكانی  
پیامی گ پیتن پرشانی كردوون  پیامی گ پیتن پرشانی كردوون  

كو كو 
پردە داداتوە پردە داداتوە 
الش دەدات الش دەدات 
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گۆپ دەكاتوە گۆپ دەكاتوە 
دەمرنتوەش دەمرنتوەش 

قیتانی پوی موان شل دەكاتوە قیتانی پوی موان شل دەكاتوە 
توندیش توندیش 

قفسی كۆنكانی ڕۆژھت قفسی كۆنكانی ڕۆژھت 
لكی پنجی منداڵ لكی پنجی منداڵ 

قفسی كۆنكانی ڕۆژئاوا  قفسی كۆنكانی ڕۆژئاوا  
لكی ئاسن  لكی ئاسن  

(كو ل كلل گرمی گڕان بای شــۆڕ كردەوە جوانی و ئاۆزی دەنووكی (كو ل كلل گرمی گڕان بای شــۆڕ كردەوە جوانی و ئاۆزی دەنووكی 
قاسپی پ لكنا تپی جغارەی ڕاكشــای بردەمی دەنك زەنگیانی قاسپی پ لكنا تپی جغارەی ڕاكشــای بردەمی دەنك زەنگیانی 
چاوی بۆ ناو تپ شــۆڕ كردەوە ئاگری جغارەی داوەشاند ڕووبری بازنیی چاوی بۆ ناو تپ شــۆڕ كردەوە ئاگری جغارەی داوەشاند ڕووبری بازنیی 
تپ دووڕیانی پكوە گردان و لكبوونوەی جمسری سروو و خواروو تپ دووڕیانی پكوە گردان و لكبوونوەی جمسری سروو و خواروو 
بوو بئاگری جغارەی دووڕیانی كون كرد خۆمشی ل كون ھشتوە ھور بوو بئاگری جغارەی دووڕیانی كون كرد خۆمشی ل كون ھشتوە ھور 
گوایكی دا برووسك شھید بوو كویش بتوندی بای ھدا مورووەكانی گوایكی دا برووسك شھید بوو كویش بتوندی بای ھدا مورووەكانی 

چاوی كوت دەستی منداكی گۆرانیبژ) چاوی كوت دەستی منداكی گۆرانیبژ) 
گۆرانیبژكم سرسام  گۆرانیبژكم سرسام  
لناو كفن یان كژاوە لناو كفن یان كژاوە 

گۆرانیم ون گۆرانیم ون 
  ژوورم ل  ژوورم ل

ئاگر  ئاگر  
خۆڵ  خۆڵ  

ئاو ئاو 
با با 
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كپك مار بنمیچی كپك مار بنمیچی 
پانكم پوە شۆڕ كردەوە پانكم پوە شۆڕ كردەوە 

چاوی ئسترە ل ھگی پنجرە كور چاوی ئسترە ل ھگی پنجرە كور 
 رەسك بفرم رەسك بفرم

بدۆپی  بدۆپی  
بردی حوش ھكو بردی حوش ھكو 

كو مشووی كانی ھدایوە  كو مشووی كانی ھدایوە  
پی زیوینكانی منداڵ تیدا ئازاد پی زیوینكانی منداڵ تیدا ئازاد 

قوپی ھقون ب نكای بازنییدا دەدات قوپی ھقون ب نكای بازنییدا دەدات 
پنجی ڕدنی مانگی ل گیر پنجی ڕدنی مانگی ل گیر 

 ی تریفیی تاسرانكانی و ی تریفیی تاسرانكانی و
تریف كوستانی گیا نوستوو تریف كوستانی گیا نوستوو 

ئسترە بدەستی ڕاست بگشتوە  ئسترە بدەستی ڕاست بگشتوە  
گشتم ئا گشتم ئا 

بدەستی چپ بكوژتوە  بدەستی چپ بكوژتوە  
گشتم نا  گشتم نا  
گشتی  گشتی  

ئا  ئا  
نا  پیكانم دەسپرم ڕگا  نا  پیكانم دەسپرم ڕگا  

پرچم بشونمی ئسترە تڕ پرچم بشونمی ئسترە تڕ 
پڕی كوم ل پنجی پم گرێ دا  پڕی كوم ل پنجی پم گرێ دا  
 رەیستی ئندەنگی مندا م لگو رەیستی ئندەنگی مندا م لگو

  ی چاوی ڕاستمھاوڕ ك  ی چاوی ڕاستمھاوڕ ك
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 كان ڕاوەسترزایییب ل م دەپ كان ڕاوەسترزایییب ل م دەپ
بردی شونوارەكان پت دەن بردی شونوارەكان پت دەن 

فرموو بمان خونرەوە فرموو بمان خونرەوە 
چرایكی ھختنر چرایكی ھختنر 

  پمی چاوی چھاوڕ ك  پمی چاوی چھاوڕ ك
دەیوێ سوی ئادەم  دەیوێ سوی ئادەم  

بھاوت بیر یووسف بیخوات بھاوت بیر یووسف بیخوات 
قس نستقكانی باوكی  قس نستقكانی باوكی  

ل یاداشتی بستوە  ل یاداشتی بستوە  
چاوی گشت چاوی گشت 

كالی ناو پرداخك ئاوە  كالی ناو پرداخك ئاوە  
بخشندە بیخواتوە  بخشندە بیخواتوە  

ل كلنی پنجی منداڵ ل كلنی پنجی منداڵ 
كال غلۆر دەبتوە  كال غلۆر دەبتوە  

خوداوەند بۆی ناگیرێ  خوداوەند بۆی ناگیرێ  
ل ناخ بردەبتوە  ل ناخ بردەبتوە  

غاری دا غاری دا 
سبری نمریی دووركوتوە سبری نمریی دووركوتوە 

ئاویلكی چاوی وشك بوو ئاویلكی چاوی وشك بوو 
سری بگرانی خست نرمایی شانی سری بگرانی خست نرمایی شانی 

ل ڕۆژ ڕاما ل ڕۆژ ڕاما 
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٢٠٢٠
الری و ستوونی ڕۆژ  الری و ستوونی ڕۆژ  

سبری كورت و درژ و تنك و ئستوور دەڕژن  سبری كورت و درژ و تنك و ئستوور دەڕژن  
سبرم ناشت  سبرم ناشت  

ھزی خۆم دای تارماییی برادەرەكم ھزی خۆم دای تارماییی برادەرەكم 
مژوو بڕست بوون مژوو بڕست بوون 

پرم  پرم  
ئمۆ ل دایك بوو ئمۆ ل دایك بوو 
دونش لم تۆرا دونش لم تۆرا 
كات لكدارك بوو كات لكدارك بوو 

قلڕەشی  قلڕەشی  
دەنووك ئاگر دەنووك ئاگر 

چنووك خۆڵ چنووك خۆڵ 
باڵ ئاو  باڵ ئاو  

سینگ با سینگ با 
بۆ ھالنی خۆی بردی  بۆ ھالنی خۆی بردی  

شون لكدارك بوو شون لكدارك بوو 
قلڕەشی قلڕەشی 

دەنووك ئاگر دەنووك ئاگر 
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چنووك خۆڵ چنووك خۆڵ 
باڵ ئاو باڵ ئاو 

سینگ با سینگ با 
ھالنی خۆی تدا دانا  ھالنی خۆی تدا دانا  

(ئو شــقامی ئوارە جوانی لیوە بڕستی تماشام وەدەكم بھمان (ئو شــقامی ئوارە جوانی لیوە بڕستی تماشام وەدەكم بھمان 
شقام لۆژە لۆژ دەگڕموە ناو خانووە ناڕككم منداكان شیرینی دەستم شقام لۆژە لۆژ دەگڕموە ناو خانووە ناڕككم منداكان شیرینی دەستم 

وەردەگرن بڕوومدا پ ناكنن) وەردەگرن بڕوومدا پ ناكنن) 

(ئو شــقامی ئوارە ناشیرینی لیوە ل ڕســتی تماشام فێ دەدەم (ئو شــقامی ئوارە ناشیرینی لیوە ل ڕســتی تماشام فێ دەدەم 
بھمان شــقام لۆژە لۆژ دەگڕموە ناو خانووە بلوورینكم منداكان بھمان شــقام لۆژە لۆژ دەگڕموە ناو خانووە بلوورینكم منداكان 

شیرینی دەستم وەرناگرن بڕوومدا پدەكنن) شیرینی دەستم وەرناگرن بڕوومدا پدەكنن) 

مندا ھونرمندەكان  مندا ھونرمندەكان  
برژانگی كات دەردەكشن برژانگی كات دەردەكشن 

 ن جوانییریی شوكو ن جوانییریی شوكو
مندا ھونرمندەكان  مندا ھونرمندەكان  

برژانگی شون دەردەكشن برژانگی شون دەردەكشن 
 یی كات جوانییكۆس یی كات جوانییكۆس

كوی جوانی كوی جوانی 
شپۆلی با دەیكوژێ  شپۆلی با دەیكوژێ  
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كوی ناشیرینی كوی ناشیرینی 
  ندەستی ڕەش دەیژی  ندەستی ڕەش دەیژی

منداكانی ڕۆژھت منداكانی ڕۆژھت 
گولل دەزانن بۆن كن گولل دەزانن بۆن كن 
منداكانی ڕۆژھت منداكانی ڕۆژھت 

گویش دەزانن بتقنن گویش دەزانن بتقنن 
سیمای كات ھبزڕكا  سیمای كات ھبزڕكا  
 چن گی شونئاو چن گی شونئاو

منداكان گۆرانییان ماوە  منداكان گۆرانییان ماوە  

ھولر  ھولر  ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٩٢١٩٩٢
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ڕزمانی كۆنكانڕزمانی كۆنكان
كۆنكانی زەویكۆنكانی زەوی

كی ئاسۆییینگوە جبیركردنكی ئاسۆییینگوە جبیركردن
ئازایی و ئازادیم تیدا خواندووەئازایی و ئازادیم تیدا خواندووە

كاتژمر دەخات دەستیكاتژمر دەخات دەستی
درەختكانی ئمبر و ئوبری شقامدرەختكانی ئمبر و ئوبری شقام

پانتۆكی ئاوریشمینم لبردابووپانتۆكی ئاوریشمینم لبردابوو
لناو باخچ دەڕۆیشتم لناو باخچ دەڕۆیشتم 

باخچش خونی دەبینیباخچش خونی دەبینی
ملپچ خورییكمم لسر لككانی دانا ملپچ خورییكمم لسر لككانی دانا 

ب شومار جگرەم كشاب شومار جگرەم كشا
پنجكانم بدووكڵ زەرد بوونپنجكانم بدووكڵ زەرد بوون

كاتی نانخواردن ژن و منداكانم كاتی نانخواردن ژن و منداكانم 
ئارەزوویان دوور ل من دانیشنئارەزوویان دوور ل من دانیشن
ئم نھنییم بۆ ئاشكرا نبووئم نھنییم بۆ ئاشكرا نبوو

بم چكی دووكڵ بووەت پستی پنجكانم بم چكی دووكڵ بووەت پستی پنجكانم 
من ئوە دەزانم من ئوە دەزانم 

منداكانیشمنداكانیش
گۆڕەپانك پرد دروستی كردووەگۆڕەپانك پرد دروستی كردووە

كۆمك الشی ددانگی كۆكردوونتوە كۆمك الشی ددانگی كۆكردوونتوە 
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ترم بد و بحكانترم بد و بحكان
بكارە بھوودەكانیان بزاریان كردوومبكارە بھوودەكانیان بزاریان كردووم

سندووقی ترمكانسندووقی ترمكان
ل ئسكی پشتی كیسڵ دروست كراونل ئسكی پشتی كیسڵ دروست كراون

ئو كاتژمرەی كاتی چشت لنانیان پ دەزانیئو كاتژمرەی كاتی چشت لنانیان پ دەزانی
زیاتر پویستیان پ نبووزیاتر پویستیان پ نبوو

چاوی ترساندم چاوی ترساندم 
تسلیمی ھستك دەبم تسلیمی ھستك دەبم 
شتك ل گیانم ڕوودەداتشتك ل گیانم ڕوودەدات
مادام محكومم بوەیمادام محكومم بوەی

بچم باخچی حوش و گڕەكبچم باخچی حوش و گڕەك
لسر كورسی حیزەران دانیشملسر كورسی حیزەران دانیشم
یاداشتی ئو ماسیی بخونموە یاداشتی ئو ماسیی بخونموە 

ل كتبی زیندەوەرزانی ئاشنای بووم ل كتبی زیندەوەرزانی ئاشنای بووم 
خۆشی ل جۆگلی شقامكان بووە برادەرمخۆشی ل جۆگلی شقامكان بووە برادەرم

ڕنوماییم كردڕنوماییم كرد
لگمدا بت شاری نھنی میوەلگمدا بت شاری نھنی میوە

زمانی تنكی كباب ل خوماوەكان داخ بكینزمانی تنكی كباب ل خوماوەكان داخ بكین
بۆ ئوەی بفینبۆ ئوەی بفین

بفیت گوت ل گفتوگۆی دۆپكانی باران دەبتبفیت گوت ل گفتوگۆی دۆپكانی باران دەبت
لسر ئوە ڕك دەكون ك بشۆنوە لسر ئوە ڕك دەكون ك بشۆنوە 

گریاگریا
فرمسكی بپرچی سیفرمسكی بپرچی سی
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ئی پرچی تڕ بب باڵ دەتوانم بفم ئی پرچی تڕ بب باڵ دەتوانم بفم 
خانمی سا تپڕیوەكانخانمی سا تپڕیوەكان

جانتا پست تیمساحییكانیانجانتا پست تیمساحییكانیان
لسر مزەكم دادەننلسر مزەكم دادەنن

بدەم بۆ دنوە ناو ساكانم بدەم بۆ دنوە ناو ساكانم 
الپڕەیك خۆی بخشندە كردالپڕەیك خۆی بخشندە كرد

بۆم نخوندرایوەبۆم نخوندرایوە
بناڕازیبوون موژی نایابی مام زۆرابی خۆوی كردبناڕازیبوون موژی نایابی مام زۆرابی خۆوی كرد

خونكانم وەكو ئسكی ب گۆشتخونكانم وەكو ئسكی ب گۆشت
ل گۆڕ ھاتوون دەرەوەل گۆڕ ھاتوون دەرەوە

قس لگڵقس لگڵ
خكانكی ڕەند و مرخاس و پنادار دەكنخكانكی ڕەند و مرخاس و پنادار دەكن

ك خونكانیان پیان دەن دخۆش بنك خونكانیان پیان دەن دخۆش بن
دیواری گراجكان ڕووخان دەروونم دیواری گراجكان ڕووخان دەروونم 
بھانی بۆ ئامادە نبوونم بۆ گشتبھانی بۆ ئامادە نبوونم بۆ گشت

تابلۆی ژوورەكم گوتیتابلۆی ژوورەكم گوتی
ئم بدرژایی ژیان ڕكوتنكی دەروونین ئم بدرژایی ژیان ڕكوتنكی دەروونین 

دایك بعالگیك بفرەوە دایك بعالگیك بفرەوە 
بتنیشتمان تدەپڕێ بتنیشتمان تدەپڕێ 

شانیك ل پرچمان ناداتشانیك ل پرچمان نادات
كشمكشی شپۆلی سپی لناو ئاوی شین كشمكشی شپۆلی سپی لناو ئاوی شین 

ھناری سوور كردھناری سوور كرد
دەنككانی بدەین دەریادەنككانی بدەین دەریا
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كنارەكانی دەبن دەست و پمان كنارەكانی دەبن دەست و پمان 
پاسوانیمان دەكنپاسوانیمان دەكن

ئسپی ئاوی ل داخورپانی دڵ كورتترئسپی ئاوی ل داخورپانی دڵ كورتتر
دەریای دای دەستدەریای دای دەست

مشكی گوشیمشكی گوشی
چاوەكانی بچووك بوونوە چاوەكانی بچووك بوونوە 
ھم ناوەی جركز ئسھم ناوەی جركز ئس

ئسپی ئاوی بتووكی خورمایی داپۆشراوە ئسپی ئاوی بتووكی خورمایی داپۆشراوە 
 كانی بداتكرد تووك رە داوای لكو ممشش كانی بداتكرد تووك رە داوای لكو ممشش

 نمپكانی نشت و باگ توێ بچدەی نمپكانی نشت و باگ توێ بچدەی
ل فینك ڕووی خۆی خۆش كردل فینك ڕووی خۆی خۆش كرد

دای قاقای پكنیندای قاقای پكنین
پشیلیك خاوەنی ناو ماكی ساكار بوو پشیلیك خاوەنی ناو ماكی ساكار بوو 

بسر پردی شووش پڕییوە بسر پردی شووش پڕییوە 
لگڵ تارمایی خۆیلگڵ تارمایی خۆی

ڕككوتنی دەروونیان مۆر كردبووڕككوتنی دەروونیان مۆر كردبوو
ل خیاكی ھختنر خرۆشا ل خیاكی ھختنر خرۆشا 
بباكان دەمی لبن زگی خۆی نا بباكان دەمی لبن زگی خۆی نا 
تارمایی سبری خۆی كشایوە تارمایی سبری خۆی كشایوە 
ھم ناوەی جركز ئمیش سئھم ناوەی جركز ئمیش سئ

شرم گرمایی خست سر دەموچاویشرم گرمایی خست سر دەموچاوی
دەست و پ و بایان دەست و پ و بایان 

بسر زەوی بوكردوونتوە بسر زەوی بوكردوونتوە 
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ئو زەوییی بھموو قوربانییكانیوەئو زەوییی بھموو قوربانییكانیوە
قسیكی نگوتراوەقسیكی نگوتراوە

 یڕوو ھ رمی بۆ خۆخستنئارەزووی گ یڕوو ھ رمی بۆ خۆخستنئارەزووی گ
كورسییككورسییك

بھوگی لناو كگی پرتقاڵ كوتووەبھوگی لناو كگی پرتقاڵ كوتووە
وەریدەگم و دادەنیشموەریدەگم و دادەنیشم

سامانی ھستم سامانی ھستم 
دەكم ناوك و ل ھموو شتكی دەنمدەكم ناوك و ل ھموو شتكی دەنم
یاداشتی ماسیی برادەرەكم دەخونموەیاداشتی ماسیی برادەرەكم دەخونموە

بۆ دنوایی ئاوی ناو گودانكانبۆ دنوایی ئاوی ناو گودانكان
یاداشت و ڕەنگی نقمی ئنگوستیلی ئنگوستیلوان یاداشت و ڕەنگی نقمی ئنگوستیلی ئنگوستیلوان 

بۆ ھنگ پاسوانكان دەنووسموەبۆ ھنگ پاسوانكان دەنووسموە
باندەیكی قۆب بئاسمانی ئرە تپڕیباندەیكی قۆب بئاسمانی ئرە تپڕی

سبری خۆی الی ئم دانا سبری خۆی الی ئم دانا 
ھموومان سبرەكیمان بمای پشوودان زانیھموومان سبرەكیمان بمای پشوودان زانی

پنجرەیكی پانوبرینمان بۆ كردەوەپنجرەیكی پانوبرینمان بۆ كردەوە
ل پشت ئم سبر و پنجرەی چیمان پ دەكرێ ل پشت ئم سبر و پنجرەی چیمان پ دەكرێ 

دەتوانین پوەندی بكوە بكیندەتوانین پوەندی بكوە بكین
ئم لناو نونی سروشتئم لناو نونی سروشت

بناڕكی و خواروخچی ڕاكشاوین بناڕكی و خواروخچی ڕاكشاوین 
ل ئاونی ژووری بكرێ بخوینل ئاونی ژووری بكرێ بخوین

ناتوانین خون ببینینناتوانین خون ببینین
كرم كرم 
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بگنام و بگنام و 
ناونیشان و ناونیشان و 

دەفتری ژمارەی تلفۆن و دەفتری ژمارەی تلفۆن و 
یاداشت و یاداشت و 

نامی برادەرەكانی خواردنامی برادەرەكانی خوارد
دایكمان شمشری باوك چتوكانمانیدایكمان شمشری باوك چتوكانمانی

ل پڕۆی ملۆتكیی پچال پڕۆی ملۆتكیی پچا
لناو ئو مم شووشانی پاراست لناو ئو مم شووشانی پاراست 
 مئ دەدای ی شیری پمنداب مئ دەدای ی شیری پمنداب

بایكی خۆشی گم بمیلی ڕووگنما دەكاتبایكی خۆشی گم بمیلی ڕووگنما دەكات
ینكی دی دەگمپاش كینكی دی دەگمپاش ك

ئو ڕووبارەی نھنگی خواووەئو ڕووبارەی نھنگی خواووە
بتماین ئاوی تدا بخۆینوە بتماین ئاوی تدا بخۆینوە 
پیكان ل كنار دەپارزین پیكان ل كنار دەپارزین 

كنار ڕاپۆرت ل پیكان دەداتكنار ڕاپۆرت ل پیكان دەدات
ئو نخشیی بۆ دروستكردنی یكمینئو نخشیی بۆ دروستكردنی یكمین

خانووی نیشتجبوون كشابووم خانووی نیشتجبوون كشابووم 
لسر گی پانی قامیش پاسوانكان ڕایدەخملسر گی پانی قامیش پاسوانكان ڕایدەخم

بیر دەكموەبیر دەكموە
مۆزەخانیكمۆزەخانیك

بۆ پڕۆی ملۆتكیی و مم شووشكانمان بۆ پڕۆی ملۆتكیی و مم شووشكانمان 
بوار ڕەخساندنكبوار ڕەخساندنك

بۆ دزینی شمشرەكانی دایكمان بپیرۆزی پاراستوویتیبۆ دزینی شمشرەكانی دایكمان بپیرۆزی پاراستوویتی
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 ورەیكی گیم چوارگۆشكی ماباخچ ورەیكی گیم چوارگۆشكی ماباخچ
شونك بۆ ڕووەكی دخۆشی سبی خۆش دەكم شونك بۆ ڕووەكی دخۆشی سبی خۆش دەكم 

ئو سبینیی بازرگانك كیئو سبینیی بازرگانك كی
بئامانت الی ئمی دانا بئامانت الی ئمی دانا 

پشمانی گوت دەستكاری مكنپشمانی گوت دەستكاری مكن
لناو كونی دەرزی كفندروو دادەنیشم لناو كونی دەرزی كفندروو دادەنیشم 

غب غبی داستان نگدراوەكانغب غبی داستان نگدراوەكان
دەكم خونی خوتووی ھاوڕی نمرەكانم دەكم خونی خوتووی ھاوڕی نمرەكانم 

خیای تدا كۆ دەكموە خیای تدا كۆ دەكموە 
دی ئو ئاوە پستانش دەدەموەدی ئو ئاوە پستانش دەدەموە

بپستی شقام دەڕژنبپستی شقام دەڕژن
 زەوی نایانپارزن گرانن لد زەوی نایانپارزن گرانن لد
ئی ھزەكانی چلچراو فریا ئی ھزەكانی چلچراو فریا 
ئاوازی ئو ئاگرە خۆشكن ئاوازی ئو ئاگرە خۆشكن 

 نیشتی دادەنیشت ۆ لچاوەكانی ھ نیشتی دادەنیشت ۆ لچاوەكانی ھ
گلیی ل باكانی دەكاتگلیی ل باكانی دەكات
شمی باكان توانوە شمی باكان توانوە 

كونكانی جوانی ل ئاسمان كردبوونی كونكانی جوانی ل ئاسمان كردبوونی 
پنج كورت و درژەكانی جادوو ئارایشی كردنپنج كورت و درژەكانی جادوو ئارایشی كردن
گۆسكیك موڕەبای ھنجیر داوین بر باران گۆسكیك موڕەبای ھنجیر داوین بر باران 
 مانپووسلسكی پئ كانی دەبننجینپاشا گ مانپووسلسكی پئ كانی دەبننجینپاشا گ

دەیبخشت پیرژنكدەیبخشت پیرژنك
ك پندە ساختكان ل خۆی پروەردە دەكاتك پندە ساختكان ل خۆی پروەردە دەكات
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پیرژنیش بسر و قژكی بژەوە مرد پیرژنیش بسر و قژكی بژەوە مرد 
لۆكی لفو دۆشكی لۆكی لفو دۆشكی 

باندەی ھختنر كردنی بپڕوباڵ باندەی ھختنر كردنی بپڕوباڵ 
تۆپكی الستیك ھدەتۆپكی الستیك ھدە

ڕكخراوەكانی ئاسمان یاری پ دەكنڕكخراوەكانی ئاسمان یاری پ دەكن
بو پلك داران گممان دەكردبو پلك داران گممان دەكرد

ل پلكزین بربوونوە ل پلكزین بربوونوە 
دەستی ئاگرمان دەكردە قوماشدەستی ئاگرمان دەكردە قوماش

حیكمتی ئگر بۆینحیكمتی ئگر بۆین
دەگین بكومان ل دەنووسی دەگین بكومان ل دەنووسی 

وەفادارتم ئی كۆچی دژ وەفادارتم ئی كۆچی دژ 
ل پناو ھشتنوەی توانای ڕۆیشتن ل پناو ھشتنوەی توانای ڕۆیشتن 

لم ئارەزووكردن ھموومان ب دەنگ دەبینلم ئارەزووكردن ھموومان ب دەنگ دەبین
ژیان تاوانبارە بیردەكاتوەژیان تاوانبارە بیردەكاتوە

 كانمان دادەنر بالیفژ ردی پرسیار لب كانمان دادەنر بالیفژ ردی پرسیار لب
 ین لردی پرسیار پموومان وەك بھ مئ ین لردی پرسیار پموومان وەك بھ مئ

سكچی واق وڕمانسكچی واق وڕمان
ڕگای پچاوپچڕگای پچاوپچ

خرۆشانی پینگ خرۆشانی پینگ 
پاكانی شمشرپاكانی شمشر
شرمی خوداییشرمی خودایی

دپاكی بھرەمنددپاكی بھرەمند
چاالكی پڕگیر چاالكی پڕگیر 
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كمانچی وتووژكمانچی وتووژ
بانگوازی بباكی بانگوازی بباكی 

تنیایی وندارتنیایی وندار
چرای باخچكان میوەی ئفسانیی دروست دەكنچرای باخچكان میوەی ئفسانیی دروست دەكن

دەیكین نۆبتداری گنجینكان دەیكین نۆبتداری گنجینكان 
كشبكی یاری پخول ی لینجینو گئكشبكی یاری پخول ی لینجینو گئ

دۆڕاندمان یاریزانكی منگۆلی دۆڕاندمان یاریزانكی منگۆلی 
ئاوی ڕژاو و خونی پژاوئاوی ڕژاو و خونی پژاو

شڕی چارەنووسیان تدا مییوە شڕی چارەنووسیان تدا مییوە 
با ناوبژیوانییان دەكات با ناوبژیوانییان دەكات 

تاوانبارە ئمی لبیر نكردووە تاوانبارە ئمی لبیر نكردووە 
دەتوان بو پیتان بماننووستوە دەتوان بو پیتان بماننووستوە 

كنایپ ژیانی ل ككنایپ ژیانی ل ك
كسوكارمان باندە و ئاژە شیردەرەكاننكسوكارمان باندە و ئاژە شیردەرەكانن

 شدارەی نازمان دەكو بنر ئژ ل شدارەی نازمان دەكو بنر ئژ ل
باندەكان كردوویانت ماڵباندەكان كردوویانت ماڵ

قپلك ھلكی ترووكاو بوونت پاشماوە قپلك ھلكی ترووكاو بوونت پاشماوە 
پشانگایك دەكموەپشانگایك دەكموە

پاشماوەكانی تدا پشكش دەكمپاشماوەكانی تدا پشكش دەكم
سبووریم پ دنسبووریم پ دن

بیرەوەری یارمتیمان ناداتبیرەوەری یارمتیمان نادات
كسوكارمانكسوكارمان

ھۆكی گورە لو بردان دروست دەكنھۆكی گورە لو بردان دروست دەكن
ك ھاوشتمان باندەكانك ھاوشتمان باندەكان



سی ساڵ شیعر٢٢٠ سباح رەنجدەر

موانی دوورەدەست و خاندانمان دێ موانی دوورەدەست و خاندانمان دێ 
ل خانووكی پشتگوخراو گاتوگپ دەكنل خانووكی پشتگوخراو گاتوگپ دەكن

ئو دەریاوانیئو دەریاوانی
ڕەوشت فری ماسییكان دەكاتڕەوشت فری ماسییكان دەكات

ئامۆژگاری كردمئامۆژگاری كردم
قفی كۆتایی ئاوەكان پستت دەكنقفی كۆتایی ئاوەكان پستت دەكن

پرسیاری بھبردنتپرسیاری بھبردنت
بۆ لناو پرداخك ئاو دەتوننوە بۆ لناو پرداخك ئاو دەتوننوە 

بیخۆیتوەبیخۆیتوە
شووشی پنجرە ترسناكتر دەبن ل ئاسنشووشی پنجرە ترسناكتر دەبن ل ئاسن

ئاو سزا دەدرێ ئاو سزا دەدرێ 
تیشك دزكی ڕاھندراوە تیشك دزكی ڕاھندراوە 

ل غفتدا پناسی ل گیرفانی دەرھنام ل غفتدا پناسی ل گیرفانی دەرھنام 
تا نتوانم ل ماوە بم دەرەوە تا نتوانم ل ماوە بم دەرەوە 

ئاونی ستایشكراو چاوی ھختاندم ئاونی ستایشكراو چاوی ھختاندم 
الرولنج و ئفسوونی ئومد ماندووی كردووینالرولنج و ئفسوونی ئومد ماندووی كردووین

پۆژە تواونكراوەكان داوم بیرپۆژە تواونكراوەكان داوم بیر
یووسف تواویان دەكات یووسف تواویان دەكات 

ئو ئومدانی نمتوانی لناویان دانیشم ئو ئومدانی نمتوانی لناویان دانیشم 
باخچیك بوون لو خانووەی باخچیك بوون لو خانووەی 

قرەو و قرەو و 
مز و مز و 

كورسی و كورسی و 
ڕادیۆ وڕادیۆ و
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دیوان و دیوان و 
قاوە و قاوە و 

سبووریت لناو دانانسبووریت لناو دانان
گیای نمریی ئاگر دزی فریو دا گیای نمریی ئاگر دزی فریو دا 
قیامتناسكان ویژدانی زەوینقیامتناسكان ویژدانی زەوین

 ردان بوونرگرە سنجنی پنھب ردان بوونرگرە سنجنی پنھب
پنجرە بردەوامپنجرە بردەوام

بدەنگكی ئاراموە بانگمان دەكات دۆست بدەنگكی ئاراموە بانگمان دەكات دۆست 
خوا گرش گرشی ئسترەكانی خوا گرش گرشی ئسترەكانی 
بمنی جوانی ویست فرۆشت بمنی جوانی ویست فرۆشت 

دەست وەشاندنی گوا و برووسك دەست وەشاندنی گوا و برووسك 
ئامادەیی تواوی ئاوازەكاننئامادەیی تواوی ئاوازەكانن

باران گۆرانی پكوە گوتنی ھر ھموومان باران گۆرانی پكوە گوتنی ھر ھموومان 
ئاو ل ھناوی ھورئاو ل ھناوی ھور

بشكۆمندییكی میھرەبان خرۆشاوە بشكۆمندییكی میھرەبان خرۆشاوە 
بھار لف ئستوورەكانیبھار لف ئستوورەكانی

ل ھاووتییان وەرگرتوە ل ھاووتییان وەرگرتوە 
 نكی دانتانی تب نكی دانتانی تب

زەوی باق بووزەوی باق بوو
ستایشی دار و پردووی ستایشی دار و پردووی 

ئاسمان و گرمبوونی خونی ناوڕانی دەكاتئاسمان و گرمبوونی خونی ناوڕانی دەكات
گیای پاراو و وریابوون تكسماگیای پاراو و وریابوون تكسما

چقۆیكی دای برادەرەكیچقۆیكی دای برادەرەكی
پی گوتپی گوت
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دەتوانیت لم چا بچووكی ناوچوانم دەتوانیت لم چا بچووكی ناوچوانم 
ئاسمان بنژی ئاسمان بنژی 

ئم ھموومان بفرمانی سروشتئم ھموومان بفرمانی سروشت
تكڵ خونی ڕژاو بووینتكڵ خونی ڕژاو بووین
بپیسبوونی جلكانمان بپیسبوونی جلكانمان 

زانیمان زەرەرمان ل كوت زانیمان زەرەرمان ل كوت 
ئاو بشۆینوە ئاو بشۆینوە 

پاشان جلكانمانی پ لكشۆر بكینپاشان جلكانمانی پ لكشۆر بكین
با بتكننبا بتكنن

ئوجا ڕگای بدەین جلكانمان وشك كاتوە ئوجا ڕگای بدەین جلكانمان وشك كاتوە 
پشیلی چاو ڕەنگاوڕەنگ پشیلی چاو ڕەنگاوڕەنگ 

ئستا دەتوانین ئستا دەتوانین 
ل شقامكی بئاسایشی خیاڵ سپردراول شقامكی بئاسایشی خیاڵ سپردراو

ڕابردوویكی دوور بكین بابتڕابردوویكی دوور بكین بابت
ل چاو و برۆی قی خاندان پیاس بكینل چاو و برۆی قی خاندان پیاس بكین
نمتوانی ل ئوارانی ناو ھولر ج نمنمنمتوانی ل ئوارانی ناو ھولر ج نمنم
نامیكی دتنگ بۆ ئو دۆستان ننووسم نامیكی دتنگ بۆ ئو دۆستان ننووسم 

ك بدرۆی پتو ك بدرۆی پتو 
كشكۆی خر و سۆز ل گرووی باندە دەننكشكۆی خر و سۆز ل گرووی باندە دەنن

جامخان ندەكانیش لباجامخان ندەكانیش لبا
نھنییكانیش ل جامخان بباك دادەپۆسیننھنییكانیش ل جامخان بباك دادەپۆسین

بو میھرەبانییی یكتر ڕازینبو میھرەبانییی یكتر ڕازین
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كۆنكانی ئاسمانكۆنكانی ئاسمان

بختوەر بوونبختوەر بوون
بلوریان چاالكی خست دی سواری ب بردبووبلوریان چاالكی خست دی سواری ب بردبوو

ئشق پی ل شون پی خوا نا ئشق پی ل شون پی خوا نا 
 رپس ستایھ رپس ستایھ

خۆی بھموومان نیشان دا خۆی بھموومان نیشان دا 
عوداڵ بووین بدوای ناسین و پشوازیعوداڵ بووین بدوای ناسین و پشوازی

زەنگی دەرگا ل ددانی فیل دروست كراوە زەنگی دەرگا ل ددانی فیل دروست كراوە 
چاوم پش جستم ناردە ژوورێ چاوم پش جستم ناردە ژوورێ 

قادرمی پچاوپچ پلكانی دەجنگینقادرمی پچاوپچ پلكانی دەجنگین
كرت مۆمك محجرەی كردە نیشان و ناو كرت مۆمك محجرەی كردە نیشان و ناو 

دەستی خزنی نیشان و ناو یارمتی دام دەستی خزنی نیشان و ناو یارمتی دام 
ڕپدراو و ڕێ پ ندراوڕپدراو و ڕێ پ ندراو

 كی جوانیان كردووەترا و زەنایھ كی جوانیان كردووەترا و زەنایھ
مارش و دەبت ھما و توانا مارش و دەبت ھما و توانا 

بۆ برزایییكانی شاری خاندان ڕاتدەھننبۆ برزایییكانی شاری خاندان ڕاتدەھنن
 كوی چۆلدەرەوەی ك ل كوی چۆلدەرەوەی ك ل

گم ل گۆڕەپانی برگری سرنج ڕادەكشتگم ل گۆڕەپانی برگری سرنج ڕادەكشت
 سروشت دەم كراوەی سروشت دەم كراوەی

ئاگری فوفكانی ئاگری فوفكانی 
ڕەنگاوڕەنگبوونی تاوس سارد دەكاتوە ڕەنگاوڕەنگبوونی تاوس سارد دەكاتوە 

ژووركی الكشیی بقنف پ كرایوە ژووركی الكشیی بقنف پ كرایوە 
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چاوی س كردم چاوی س كردم 
تمومژك لسر چاویلكم كۆ بووەوە تمومژك لسر چاویلكم كۆ بووەوە 

سرنشینكانی مردوونسرنشینكانی مردوون
تماشاكرەكانیش بزۆرەمل پدەكننتماشاكرەكانیش بزۆرەمل پدەكنن
لو مادا ك باخچیان ھتاوی زۆرەلو مادا ك باخچیان ھتاوی زۆرە
 كریكی دروستكردنی كخ كژن كریكی دروستكردنی كخ كژن

كشمیشی لناو فنی تباخكیان بوكردووەتوە كشمیشی لناو فنی تباخكیان بوكردووەتوە 
كوەنترە بۆی كابووەكی كردەوەكوەنترە بۆی كابووەكی كردەوە
 ناو باخچ ی ھاتنردەكڵ مگل ناو باخچ ی ھاتنردەكڵ مگل

ك ببۆنی خزان ھوای خۆش بووە ك ببۆنی خزان ھوای خۆش بووە 
چا بككوە چژدار بكن چا بككوە چژدار بكن 
مارك كراسی ل نوانیان دانامارك كراسی ل نوانیان دانا
خۆی بكرمی ككك شالخۆی بكرمی ككك شال

 رمی ئاشقبوونرگس رمی ئاشقبوونرگس
فیل شفرەی ل ددانم دافیل شفرەی ل ددانم دا

خونی ب پروایی دروود و تاجی باب و باپیرمان خونی ب پروایی دروود و تاجی باب و باپیرمان 
ڕژای ناو النك و قتووی دارینی پایپ و چرخم ڕژای ناو النك و قتووی دارینی پایپ و چرخم 

خونی مردووان ك زەوی پ دەسووڕێ خونی مردووان ك زەوی پ دەسووڕێ 
ھونرمند تابلۆی تازیباری پ ھاوڕەنگ دەكاتھونرمند تابلۆی تازیباری پ ھاوڕەنگ دەكات

ددانكمی ل نوانی ژن و مردەك دانا ددانكمی ل نوانی ژن و مردەك دانا 
مار بپل كراسی كردەوە برمار بپل كراسی كردەوە بر
ل ئاشقبوون پشیمان بووەوە ل ئاشقبوون پشیمان بووەوە 

ئاسمانیی دەتئاسمانیی دەت
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ك دەڕوات بۆ قوویی زەویك دەڕوات بۆ قوویی زەوی
زەویی دەتزەویی دەت

ك دەڕوات بۆ قوویی ئاسمان ك دەڕوات بۆ قوویی ئاسمان 
ئوەی باوەڕ بھن بڕۆیشتن نائومد نابت ئوەی باوەڕ بھن بڕۆیشتن نائومد نابت 

 خشدەب تی گیانی خۆی پدروودەوان خ خشدەب تی گیانی خۆی پدروودەوان خ
تا ھز ل پناوی دەست و دامن بووەستتتا ھز ل پناوی دەست و دامن بووەستت

ڕووباری پ زیندەوەر بۆ ملوانی بھز ڕووباری پ زیندەوەر بۆ ملوانی بھز 
 را و كاروانرەی سستئنك و بوی فش را و كاروانرەی سستئنك و بوی فش

من ئاونی ئزموون پاوتنم من ئاونی ئزموون پاوتنم 
 كھاتنی چاوت ببینرم دەمارەكانی پوەرە ب كھاتنی چاوت ببینرم دەمارەكانی پوەرە ب

خونی ڕەچكپارز تیدا پل دەداخونی ڕەچكپارز تیدا پل دەدا
تای بووملرزە دەموچاوی زەوی سوور كردووە تای بووملرزە دەموچاوی زەوی سوور كردووە 

نڕبووی ڕادەوەشت ووشپكی پاراو پرچی بناز لنڕبووی ڕادەوەشت ووشپكی پاراو پرچی بناز ل
مار ڕاھنری تیپی مۆسیقایتیمار ڕاھنری تیپی مۆسیقایتی

ئی مۆسیقا نازی نخۆشی زەوی رابگرەئی مۆسیقا نازی نخۆشی زەوی رابگرە
ھوری لخوری چوو ل حوشت ھوری لخوری چوو ل حوشت 

دەزێ و گو جۆ و گنم دەزێ و گو جۆ و گنم 
لو ڕستانی ل دەمی قوربانییكان جماونلو ڕستانی ل دەمی قوربانییكان جماون

پرژینت بۆ دەكن پرژینت بۆ دەكن 
دوای ئوەی تای بووملرزە زەوی بردەدادوای ئوەی تای بووملرزە زەوی بردەدا

كور كور 
كڕكڕ
الڵ الڵ 
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چاك دەبنوە چاك دەبنوە 
ئاو دەڕژت باخچی مانئاو دەڕژت باخچی مان
گوكان گفتوگۆیان لگڵگوكان گفتوگۆیان لگڵ

موان و پیژەی پاككراوە دەبتموان و پیژەی پاككراوە دەبت
شونمخواردیان دەكنشونمخواردیان دەكن

زانی ژیری مارۆك خس باخچزانی ژیری مارۆك خس باخچ
ڕۆژی لدایكبوونی منداكان دەزانتڕۆژی لدایكبوونی منداكان دەزانت

ممشممش
بیر ناكینوە بیر ناكینوە 

ممكشیممكشی
دەرگا داخراوندەرگا داخراون

سروشت بدخووە ھتاو و خوناو چواش دەكات سروشت بدخووە ھتاو و خوناو چواش دەكات 
 ممدووش ممدووش

 كی ناسكیخانبا كی ناسكیخانبا
كاتژمرەكانی خوتوونكاتژمرەكانی خوتوون

پردە ڕەنگاوڕەنگكانی ھندراونتوە پردە ڕەنگاوڕەنگكانی ھندراونتوە 
دەكرێ ئم پردان بكرن ئایدەكرێ ئم پردان بكرن ئای

وتكی تازە ئاگرودوو تدا كرایوە وتكی تازە ئاگرودوو تدا كرایوە 
 ممشس ممشس

كی ئاشقردپیرەمكی ئاشقردپیرەم
دیواری ماكانی نووسیوەدیواری ماكانی نووسیوە

یدەغۆ داخوازی كیژان قمئیدەغۆ داخوازی كیژان قمئ
ممچوارشممچوارش
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بایكی شدارە بایكی شدارە 
چاویلككانی ل كردوونچاویلككانی ل كردوون

دروشمی ئاشتییكی ساردوسی پ ناخوندرتوەدروشمی ئاشتییكی ساردوسی پ ناخوندرتوە
ممنجشپممنجشپ

یكپارچ ئاگرە چایكی پ گرم ناكرێ یكپارچ ئاگرە چایكی پ گرم ناكرێ 
دانیشتن چا تیدا دەست گرم نكاتوە دانیشتن چا تیدا دەست گرم نكاتوە 
نابت یادگاری و بیاری ل وەرناگیرێ نابت یادگاری و بیاری ل وەرناگیرێ 

ھینیھینی
نامیكی ترسناك پۆستخان ناورت بیگینت نامیكی ترسناك پۆستخان ناورت بیگینت 

ڕۆژك كودەتایكان دوا دەكونڕۆژك كودەتایكان دوا دەكون
وەرزەكان جاڕی چاودریتان وەرزەكان جاڕی چاودریتان 
بناوچوانی گورگ ھواسنبناوچوانی گورگ ھواسن

 نیكانی دەگھاوڕھار بب زستان كودەتای ل نیكانی دەگھاوڕھار بب زستان كودەتای ل
بھار ل پایز دەیتقنتوە بھار ل پایز دەیتقنتوە 

پایز گم ببختی ھاوین دەكاتپایز گم ببختی ھاوین دەكات
 كرەیكو ممشھاوین ش كرەیكو ممشھاوین ش

گوانی ل دەمی بچووە بختوەرەكانی لوڕژی شیر بووگوانی ل دەمی بچووە بختوەرەكانی لوڕژی شیر بوو
دای دراوسكانی دای دراوسكانی 

ساكان ئوە نتانتوانی ساكان ئوە نتانتوانی 
ھۆیكی چاو بریقدار بكن برادەرمانھۆیكی چاو بریقدار بكن برادەرمان

ھۆ وەك باجگر مایوە ھۆ وەك باجگر مایوە 
واز ل ڕووباری ھفت ناھنینواز ل ڕووباری ھفت ناھنین

ل ناوی مل دەكین تا دەبت كانیل ناوی مل دەكین تا دەبت كانی
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ڕنووس و رزمانی نمریی و ھاوواتای ڕنووس و رزمانی نمریی و ھاوواتای 
بۆ ھمیشیی خرۆشمان برز دەكنوە بۆ ھمیشیی خرۆشمان برز دەكنوە 

كۆرسی ھفتین كۆرسی ھفتین 
گۆرانی ل دەم گۆرانی ل دەم 
وەردەگرینوە وەردەگرینوە 

 رمانی مانگرفختی بپایت فتھ رمانی مانگرفختی بپایت فتھ
دەموێ بچم پانایی زەویدەموێ بچم پانایی زەوی

ب ئارەزووی خۆم پیدا بسووڕموەب ئارەزووی خۆم پیدا بسووڕموە
دوای ئوەی دوای ئوەی 

حوزی ملكردنی حوش بچووك بووەوە حوزی ملكردنی حوش بچووك بووەوە 
جانتام ل زینی پایسكیلم بستجانتام ل زینی پایسكیلم بست

چووم سر ڕووبارك چووم سر ڕووبارك 
ئارەقم بمعكڕۆنییوە خواردەوە ئارەقم بمعكڕۆنییوە خواردەوە 

خاولییكمم تڕ كرد و كردم كپری سرم خاولییكمم تڕ كرد و كردم كپری سرم 
كمك كولیچم خواردكمك كولیچم خوارد
ئی بئاگایی دیكتاتۆرئی بئاگایی دیكتاتۆر

ڕگام دەدەیت بئومدی خون بنووم ڕگام دەدەیت بئومدی خون بنووم 
خون ھزی ڕزگاركرە ل ژیان خون ھزی ڕزگاركرە ل ژیان 

 ر ڕووبارەكسی لو ژنئ ر ڕووبارەكسی لو ژنئ
ستك جلی گوشراوی بدەستوە بووستك جلی گوشراوی بدەستوە بوو

بینی كف ب ال ڕوومتكم وشك بووەتوە بینی كف ب ال ڕوومتكم وشك بووەتوە 
ھزم نماوە بیتراشم ھزم نماوە بیتراشم 

دی داموە دی داموە 
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ئیسفنجی میكیاجی دەرھنا و پاكی كردەوە ئیسفنجی میكیاجی دەرھنا و پاكی كردەوە 
ھموو سوورایی دەموچاویھموو سوورایی دەموچاوی
داچۆڕای شون پیكانی داچۆڕای شون پیكانی 

كی نیشتیمانییرمانفكی نیشتیمانییرمانف
شون پیكانی بكین بشاری خاندان شون پیكانی بكین بشاری خاندان 

ئی ھزی زەویئی ھزی زەوی
ژەنڕاڵ فرمانی بھزەكانی داوە ژەنڕاڵ فرمانی بھزەكانی داوە 

خۆ ئامادە بكنخۆ ئامادە بكن
بۆ گمكردن بقرتارەیك موژی مام زۆراببۆ گمكردن بقرتارەیك موژی مام زۆراب

 رخۆشس باخچ ك لردپیرەم رخۆشس باخچ ك لردپیرەم
 شت دەبھب ڵ بكت شت دەبھب ڵ بكت

گم بو خۆخ و ھووژان دەكا گم بو خۆخ و ھووژان دەكا 
دوای خواردنوەی ماوەتوە دوای خواردنوەی ماوەتوە 

دەیوت بیھاوت ناو قرتارەی فریو و فیندەیوت بیھاوت ناو قرتارەی فریو و فین
ئادەم ل كۆنكان ئادەم ل كۆنكان 

 نتخھ رمی پكی گكیژ نتخھ رمی پكی گكیژ
زانیارییكانی تڕایی ناو دەم زانیارییكانی تڕایی ناو دەم 

بكات توانای فربوونبكات توانای فربوون
گیان و ھستكانی ڕبوارانگیان و ھستكانی ڕبواران

ل شقام قباغكانیل شقام قباغكانی
شاری خاندان كوتوونشاری خاندان كوتوون

 ریانوان و چاودفیل پاس ریانوان و چاودفیل پاس
ئسپی كوڕە گورەیئسپی كوڕە گورەی
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ماڵ و ئاونی جادووگر ماڵ و ئاونی جادووگر 
ل پشبكی گمكردن ل پشبكی گمكردن 

بموژی مام زۆراب و تكبوون ب بھشتبموژی مام زۆراب و تكبوون ب بھشت
بوون ب برادەربوون ب برادەر

ئاونی جادووگرئاونی جادووگر
ڕەفتاری توندوتیژ و دەم پیس بووڕەفتاری توندوتیژ و دەم پیس بوو

لگڵ ئسپی ڕاھندراولگڵ ئسپی ڕاھندراو
گوتی پلم و لناو سد ئازار و سۆراخ دەتلموە گوتی پلم و لناو سد ئازار و سۆراخ دەتلموە 

 داندایكبوونی شاری خانوی لنگی شئاھ داندایكبوونی شاری خانوی لنگی شئاھ
منی داوا كردووە مۆمك بئاگركممنی داوا كردووە مۆمك بئاگركم

شاری خاندان خرۆشاشاری خاندان خرۆشا
مناو ڕووناكیدا خلمناو ڕووناكیدا خل
دیواری یانی ئاھنگدیواری یانی ئاھنگ

بھواسینی یادگارییكانی ڕازاوەتوە بھواسینی یادگارییكانی ڕازاوەتوە 
 ی یانباخچ تدانیشتووان ڕژاون ی یانباخچ تدانیشتووان ڕژاون

یاداشتنامی شاری خاندان یاداشتنامی شاری خاندان 
دەخوننوە و سروودی ستایشدەخوننوە و سروودی ستایش

ھزی گوێ دەپاوێ ھزی گوێ دەپاوێ 
لوول ھم ل كون لووتی ئسپلوول ھم ل كون لووتی ئسپ

بوون بدوو شقامی ڕاست و چپ بوون بدوو شقامی ڕاست و چپ 
ب لفافك سری پچاوەتوە ب لفافك سری پچاوەتوە 

خون ل لفافكدا خون ل لفافكدا 
تابلۆیكی دروست كردووە تابلۆیكی دروست كردووە 
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تارمایییوان قمسیك تارمایییوان قمسیك 
لبر منداكی موژ بدەست دەكاتلبر منداكی موژ بدەست دەكات
بپۆژەی ھرا و زەنایكی جوانوە بپۆژەی ھرا و زەنایكی جوانوە 

دەچت ئاھنگی شوی لدایكبوونی شاری خانداندەچت ئاھنگی شوی لدایكبوونی شاری خاندان
ل شون گشتییكان چادر ھدەداتل شون گشتییكان چادر ھدەدات

پرداخك ئاوی ترێ پرداخك ئاوی ترێ 
بۆنخۆش بمیوەكانی دیك دەخواتوە بۆنخۆش بمیوەكانی دیك دەخواتوە 

ترسناكی نییترسناكی نیی
ھیچ شتك ڕوونادات لرە ھیچ شتك ڕوونادات لرە 

 رترین شاسواری ڕووی زەمیندان دلھیچ ڕوون رترین شاسواری ڕووی زەمیندان دلھیچ ڕوون
خوودەیكی مسی لسرەخوودەیكی مسی لسرە

ھاروھاج برد دەگرن خوودەكی ھاروھاج برد دەگرن خوودەكی 
بردەكان پش ئوەی بر خوودەك بكونبردەكان پش ئوەی بر خوودەك بكون

بردەبنوەبردەبنوە
دەبن بكاتژمری چامی دیواری ما گوران دەبن بكاتژمری چامی دیواری ما گوران 

ڕاكڕاك
 ركنازی كات و كاتژم ت پگیرفانی د ركنازی كات و كاتژم ت پگیرفانی د

فیلك خریكی لستنوەی پنجكانی خۆیتی فیلك خریكی لستنوەی پنجكانی خۆیتی 
شمشركیش كوتووە شمشركیش كوتووە 

زی دەداتشنگ ھپ ك كندرمھونزی دەداتشنگ ھپ ك كندرمھون
لناو پستی خۆشكراوی گادالناو پستی خۆشكراوی گادا

ڕەنگكان تكڵ دەكاتڕەنگكان تكڵ دەكات
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كۆنكانی ئاوكۆنكانی ئاو

ئوانی بمن دەچن زۆربیان مردوون ئوانی بمن دەچن زۆربیان مردوون 
كووپیكی پ ئاویشیان كووپیكی پ ئاویشیان 

بۆ قازو مراوی جھشتووە بۆ قازو مراوی جھشتووە 
ب برادەریی دەریاوانب برادەریی دەریاوان
خۆم ھناختنمخۆم ھناختنم

ب ج پی شادمانی سرزەوی جوانیب ج پی شادمانی سرزەوی جوانی
دەكوم ڕی دچاكی و داددەكوم ڕی دچاكی و داد

شڕی بھوودەییی تكبوونشڕی بھوودەییی تكبوون
ھموومان ل بیركردنوەی تنیایی و جاویدانیداینھموومان ل بیركردنوەی تنیایی و جاویدانیداین

تا دووگردی تا دووگردی 
نوژ و پنجرەو پردەی ژوور و گۆپیشنوژ و پنجرەو پردەی ژوور و گۆپیش

وەیۆپ لمانایی گ بوەیۆپ لمانایی گ ب
بۆ چوون ژوورەوە دەیژنینبۆ چوون ژوورەوە دەیژنین

ل ھاتن دەرەوەش دەیمرنین ل ھاتن دەرەوەش دەیمرنین 
چوار دیواری ژووری مام چوار دیواری ژووری مام 

ڕەنگین بڕەنگی ئو خوداوەندانیڕەنگین بڕەنگی ئو خوداوەندانی
پش من بكریان گرتبووپش من بكریان گرتبوو

پستیان بووەت تابلۆ و پی دیوارپستیان بووەت تابلۆ و پی دیوار
لگڵ تابلۆ و پكان لگڵ تابلۆ و پكان 

منی گفتوگۆمان بووەتھمنی گفتوگۆمان بووەتھ
مشتومكی دژوار و درژخاینمشتومكی دژوار و درژخاین
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ھندەی من ڕانامننھندەی من ڕانامنن
ئو ڕۆژەی ل سوی بھرەمند ھنگوین ڕسكائو ڕۆژەی ل سوی بھرەمند ھنگوین ڕسكا

شیر و سوزە و میوەشیر و سوزە و میوە
گۆرانی كولرەیان سندەوە گۆرانی كولرەیان سندەوە 

ئامادە بووم بۆ گشتئامادە بووم بۆ گشت
ئو شارە خاندانی ئو شارە خاندانی 

موانداریمی كردە ئای شكاوەیموانداریمی كردە ئای شكاوەی
و دایكیش منداو دایكیش مندا

ڕووبارەكانی لوان لوی تریفنڕووبارەكانی لوان لوی تریفن
كۆنی بئسترەنكۆنی بئسترەن

ئاسمانیشی گۆڕەپانی تۆپنئاسمانیشی گۆڕەپانی تۆپن
ل مانگی سوزبوونی زەوی ل مانگی سوزبوونی زەوی 

گنجینی بتان بردراوی دەستنتوە گنجینی بتان بردراوی دەستنتوە 
دەیبخشت نوەی پی بچن گشتدەیبخشت نوەی پی بچن گشت

ئو مندانی ئو مندانی 
لخۆ ئامادەكردن بۆ گشت مردن لخۆ ئامادەكردن بۆ گشت مردن 

لناو كووپ دەیاننژینلناو كووپ دەیاننژین
ھنارك ببازنیی كووپدا غلۆر دەكینوە ھنارك ببازنیی كووپدا غلۆر دەكینوە 

ھنار ئم ڕاستگۆیییی ك ئاو ھنار ئم ڕاستگۆیییی ك ئاو 
ل فرھنگی خۆیدا ھی بژردا كشا ل فرھنگی خۆیدا ھی بژردا كشا 

ئاو ڕوخسار و لنجوالریئاو ڕوخسار و لنجوالری
ئاسكی ھی و دی دڕندەئاسكی ھی و دی دڕندە

یییگل و پردەش بلیییگل و پردەش بل
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ك برادەر و خوشك و خزم و كسیك برادەر و خوشك و خزم و كسی
بسر دەپڕنتوە بسر دەپڕنتوە 

ئاسككی ل ھۆشخۆچووئاسككی ل ھۆشخۆچوو
ھوری جوانیھوری جوانی

ئاو دەپژنت سر دەموچاویئاو دەپژنت سر دەموچاوی
دارگالسی حوشمان دارگالسی حوشمان 

 روانتام و بۆ و پكانی كردوون بلك روانتام و بۆ و پكانی كردوون بلك
ل دەشت و دەر بوی كردوونتوە ل دەشت و دەر بوی كردوونتوە 

ل پیمانی پتوی سروشتی داھنر دەڕواننل پیمانی پتوی سروشتی داھنر دەڕوانن
ئو خوداوەندانی ل ڕۆیشتنیان لسرەخۆن ئو خوداوەندانی ل ڕۆیشتنیان لسرەخۆن 

دەچن ناو ئو خانووەی دەچن ناو ئو خانووەی 
ھشتان مندای تدا ل دایك نبووەھشتان مندای تدا ل دایك نبووە

بم پیری ل مردوونبم پیری ل مردوون
بارانی خاوەن گش و دەرھنری دەنگی كپی زەویبارانی خاوەن گش و دەرھنری دەنگی كپی زەوی

منداكی ل ڕەچك پرشان كراویمنداكی ل ڕەچك پرشان كراوی
ۆزەكانئا زانناو خۆزەكانئا زانناو خ

ترساندوومیترساندوومی
برووسكیك دەموچاوی ئاشكرا كرد برووسكیك دەموچاوی ئاشكرا كرد 

تارمایی دەستی نای سر دەممتارمایی دەستی نای سر دەمم
نیھشت ھاوارم ببیسترێ نیھشت ھاوارم ببیسترێ 

كسكی خرۆشاو كسكی خرۆشاو 
نانی ئوارە درەنگ دەخوات نانی ئوارە درەنگ دەخوات 

دەرچوونی بۆ ڕۆخ دەرچوونی بۆ ڕۆخ 
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ئاو و دۆ بقاز و مراوییكان ئاو و دۆ بقاز و مراوییكان 
چاوی پ كردووە ل خواست چاوی پ كردووە ل خواست 

چاویلكی چوارچوە پالستیكم چاویلكی چوارچوە پالستیكم 
خستوە ناو كیفیخستوە ناو كیفی

بكیسی نایلۆنی پ میوە و لشگران بكیسی نایلۆنی پ میوە و لشگران 
ب برباران كتبی كراوەی ماڵ گڕاندمیوە ب برباران كتبی كراوەی ماڵ گڕاندمیوە 

شقامم ل دوای خۆم تنیا و ب كسوكار كرد شقامم ل دوای خۆم تنیا و ب كسوكار كرد 
ساقۆی خوریم دۆپ بارانی لسر وەستا بوون ساقۆی خوریم دۆپ بارانی لسر وەستا بوون 

لبر ھیوان ساقۆم داتكاند لبر ھیوان ساقۆم داتكاند 
سۆبی ئم دیوی پنجرە دسۆزی نواند سۆبی ئم دیوی پنجرە دسۆزی نواند 

بئاگری شین و جوانموە خۆشبختیم بۆت بئاگری شین و جوانموە خۆشبختیم بۆت 
 وانداریم بكرموو مف وانداریم بكرموو مف

چووم چووم 
ژنكم ستك ھلكی ل وەرگرتم ژنكم ستك ھلكی ل وەرگرتم 

بدەنگكی نزمیش ئو گۆرانییی بۆ گوتم بدەنگكی نزمیش ئو گۆرانییی بۆ گوتم 
ك ھردووكمان حزی ل دەكینك ھردووكمان حزی ل دەكین

چاوە ڕوونكانی لناو برژانگی درژی چاوە ڕوونكانی لناو برژانگی درژی 
شتك بوون وەك شتك بوون وەك 

قاز و مراوی ناو ئاوی خومارقاز و مراوی ناو ئاوی خومار
منجی خواردن منجی خواردن 

ھم بانگواز بۆ پگیشتنی دەكاتھم بانگواز بۆ پگیشتنی دەكات
كمك خۆراكم ل خواردنی گوناه خواردكمك خۆراكم ل خواردنی گوناه خوارد

تمی ئارەزوو بووە كاتكی شاد تمی ئارەزوو بووە كاتكی شاد 
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پلكزین تیدا ھات ژوورەوەپلكزین تیدا ھات ژوورەوە
پی گوتم دەتوانم ببم برادەرت پی گوتم دەتوانم ببم برادەرت 

بو برادەریی ئاوی چاوی خۆم دا بو برادەریی ئاوی چاوی خۆم دا 
 نھریمواو ئئاو ت نھریمواو ئئاو ت

زووش پشیمان دەبتوە دەست و نزا زووش پشیمان دەبتوە دەست و نزا 
چاو ھدەھن و ختووكش دەداچاو ھدەھن و ختووكش دەدا

 چووبووماین دوای بانگی سۆبر بگئ چووبووماین دوای بانگی سۆبر بگئ
ڕووبڕووی ئم جنگ پراوزیی ندەبووم ڕووبڕووی ئم جنگ پراوزیی ندەبووم 

مائاواییم مائاواییم 
ل دانی خو خۆش و خانووی پشوودان كردل دانی خو خۆش و خانووی پشوودان كرد

مای خاوەن ناوی زۆرمای خاوەن ناوی زۆر
پنجرەی ڕووەو خیاڵ كراوەتوە پنجرەی ڕووەو خیاڵ كراوەتوە 

شۆستی شقام نرمن شۆستی شقام نرمن 
پی منداكان ئم شاھدیییان بۆ دا پی منداكان ئم شاھدیییان بۆ دا 

بلووزكی مرەزم بلووزكی مرەزم 
كردە بر و جانتای پ كلوپلی گشتیشكردە بر و جانتای پ كلوپلی گشتیش

ب ھیچ نیازك گشتم پش خست ب ھیچ نیازك گشتم پش خست 
بچوون گشتم بچوون گشتم 

قاز و مراوی ل گۆمی دڵ ھنافن قاز و مراوی ل گۆمی دڵ ھنافن 
گشتم ل جست و بینینی ژنكی بلیمت گشتم ل جست و بینینی ژنكی بلیمت 

ل چوون گشتم لسرەخۆم ل چوون گشتم لسرەخۆم 
 رەخۆیسڕۆیشتنیدا ل و خوداوەندەی لئ رەخۆیسڕۆیشتنیدا ل و خوداوەندەی لئ
زەوی پاكتك جغارەی دەدات و پی دەتزەوی پاكتك جغارەی دەدات و پی دەت
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ل پیاسیكدا ك سرقایی چاخ درینكان ل پیاسیكدا ك سرقایی چاخ درینكان 
قسی تدا دەكرتقسی تدا دەكرت

بیكش و بیر ل بینیبیكش و بیر ل بینی
لك و پۆپ و بھزبوونی قدی س بكرەوەلك و پۆپ و بھزبوونی قدی س بكرەوە

ختی دەریات بردەكوێ ختی دەریات بردەكوێ 
خانۆكۆنی چاوەڕوانی فسا لخانۆكۆنی چاوەڕوانی فسا ل

مۆسیقایكی نرمیمۆسیقایكی نرمی
پرۆڤكراوی بیرەوەری و بیركردنوە و ئارەزووپرۆڤكراوی بیرەوەری و بیركردنوە و ئارەزوو

دەستی بسر و قژی داھنایندەستی بسر و قژی داھناین
گوتی سو ل بختگشیتانگوتی سو ل بختگشیتان

گشتكی خۆشگشتكی خۆش
ڕووناكی ل برزببتوە ڕووناكی ل برزببتوە 
بایكی ب ھز فرموویبایكی ب ھز فرمووی

 نژتدا ناوم بھنو ل نژتدا ناوم بھنو ل
گوناھكانت دەبن قاز و مراویگوناھكانت دەبن قاز و مراوی

ل درەختی لشت دەفنل درەختی لشت دەفن
گیان دەیوێ خونك تواو پشنگداری كات گیان دەیوێ خونك تواو پشنگداری كات 

كخستنی باخچئارەزووی ڕكخستنی باخچئارەزووی ڕ
ل ژوورەوە ھراسانی كردم ل ژوورەوە ھراسانی كردم 

ھاتم دەرێ ھاتم دەرێ 
چند ئندامكچند ئندامك

ل بنمای ل گو ھرۆكانی باپیرم ل بنمای ل گو ھرۆكانی باپیرم 
ھاتن بخرھاتنم ھاتن بخرھاتنم 
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درەختكان پش ئوەی درەختكان پش ئوەی 
بگڕنوە ناو خۆڵ و ئاو بگڕنوە ناو خۆڵ و ئاو 
تبس كانیان كرد بلكتبس كانیان كرد بلك

ما ھژارك نانی تیری لسر ھدەخنما ھژارك نانی تیری لسر ھدەخن
ژن و پیاو منداكانی پكوە ژن و پیاو منداكانی پكوە 

لگڵ كازوە و ئومد و سروود دەپیڤنلگڵ كازوە و ئومد و سروود دەپیڤن
تۆپكی پالستیكم فدای دەریاتۆپكی پالستیكم فدای دەریا

ھڕەشی شپۆل و نقوم نبوونی تۆپھڕەشی شپۆل و نقوم نبوونی تۆپ
خونك بوو بینیم تواو گیانی پشنگدار كردم خونك بوو بینیم تواو گیانی پشنگدار كردم 

لگڵ ئو خون سما دەكم تا دەمكوژێ لگڵ ئو خون سما دەكم تا دەمكوژێ 
ئی جنگڵ مۆسیقایكم ئی جنگڵ مۆسیقایكم 

ل ئاھنگ گورەكانی سری سان دەكوژرم ل ئاھنگ گورەكانی سری سان دەكوژرم 
خونكم بخرایی تیشكدانی گۆپخونكم بخرایی تیشكدانی گۆپ

ھۆشی جوانمردی كۆدەكاتوە ھۆشی جوانمردی كۆدەكاتوە 
ئو مندای دەبت یاداشتنووسی پاوانكانئو مندای دەبت یاداشتنووسی پاوانكان

شیدای دەبتشیدای دەبت
پم ل پۆتین دەردەھنم پم ل پۆتین دەردەھنم 

دەیھاوم دەریا دەیھاوم دەریا 
پیكانم گیانداری ئاوینپیكانم گیانداری ئاوین

بۆ زانینی ھزی فینی قاز و مراویبۆ زانینی ھزی فینی قاز و مراوی
دەچم بربارانی تونددەچم بربارانی توند
ل لدایكبوونی من ل لدایكبوونی من 

مامم ھناركی ھاوشت ناو ئاو مامم ھناركی ھاوشت ناو ئاو 
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بانگوازی كردبانگوازی كرد
مانكماردەوامی و وجاغی بنب مئمانكماردەوامی و وجاغی بنب مئ

ك یكم ددانم ل دەم ڕواك یكم ددانم ل دەم ڕوا
بردمیان نزیك ئاوكبردمیان نزیك ئاوك

شیرینییان بپرچموە گرێ داشیرینییان بپرچموە گرێ دا
بۆ ئوەی لگڵ ددان ڕوانمدا بۆ ئوەی لگڵ ددان ڕوانمدا 

سرم نیت ژان و بخت بڕوومدا بكرتوە سرم نیت ژان و بخت بڕوومدا بكرتوە 
شیرینییان ل پرچم كردەوە شیرینییان ل پرچم كردەوە 

ھاوشتییان دەریاھاوشتییان دەریا
گوتیان ئاو بیتونتوە گوتیان ئاو بیتونتوە 

تمنی لگڵ تمنی ئاو ڕەنگاوڕەنگ دەبتتمنی لگڵ تمنی ئاو ڕەنگاوڕەنگ دەبت
 ی دەپرسدەریا ل ی دەپرسدەریا ل

 ی چییمندا ی چییمندا
 شی مننیوەی ل ئاو دە شی مننیوەی ل ئاو دە

زەوی دەبت میدانی زەوی دەبت میدانی 
ڕاو و خۆ تاقیكردنوە بۆیڕاو و خۆ تاقیكردنوە بۆی
 ئاسمانی ڕووتیش دە ئاسمانی ڕووتیش دە

ئسترە ئسترە 
مانگ مانگ 
ھورھور

 واگ واگ
باران باران 
بفربفر



سی ساڵ شیعر٢٤٠ سباح رەنجدەر

ینزلكپینزلكپ
ببیارەكانی ئو پستیان دەبریسكتوە ببیارەكانی ئو پستیان دەبریسكتوە 

كشتییك ل ناوەڕاستی دەریا كشتییك ل ناوەڕاستی دەریا 
مانگ گمارۆی داوە مانگ گمارۆی داوە 

 برای شیریی و پشتگیریم برای شیریی و پشتگیریم
 ی پشوودانگج كناو ڕووناكییل ی پشوودانگج كناو ڕووناكییل

گمارۆ دەشكنم گمارۆ دەشكنم 
 وەیوان من و مانگ ئجیاوازی ن وەیوان من و مانگ ئجیاوازی ن

ئو كمتر ل من ڕادەمنتئو كمتر ل من ڕادەمنت
تابلۆ و پكانی دیواری ژوورەكشم تابلۆ و پكانی دیواری ژوورەكشم 
وەك سركردەی سوپایكی پرشانوەك سركردەی سوپایكی پرشان

گوایی ئو ئامۆژگارییانم ك دەتگوایی ئو ئامۆژگارییانم ك دەت
ل باخچیكدا ك تیشكی چاوی خودا ل باخچیكدا ك تیشكی چاوی خودا 

ھز دەدات دەركوتنیھز دەدات دەركوتنی
كتبك ك دە سرەكییكانی ھرگیز دیارنین كتبك ك دە سرەكییكانی ھرگیز دیارنین 

دەكوت كۆشتدەكوت كۆشت
بشانازی و نازەوە بشانازی و نازەوە 

نزدەرگای خكانی كردوومن بدەستنزدەرگای خكانی كردوومن بدەست
بترپی دڵ دەكرتوە و دادەخرێ بترپی دڵ دەكرتوە و دادەخرێ 

بیرخرەوە ورووژنرەكانی بیرخرەوە ورووژنرەكانی 
منداكی بدەمودوو بوونمنداكی بدەمودوو بوون

پرچی لووسی ڕژابووە سر دەموچاویپرچی لووسی ڕژابووە سر دەموچاوی
ڕستی دەریا خۆماینڕستی دەریا خۆماین
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دەتوان نامی پ بنووسی دەتوان نامی پ بنووسی 
پۆستچی بیگینت بمۆزەخانی شاری خاندانپۆستچی بیگینت بمۆزەخانی شاری خاندان

ئاو ژووركی بچكۆی بۆنخۆش بووئاو ژووركی بچكۆی بۆنخۆش بوو
ماسی گشتی بلیمتی خۆی لناو تواو كردماسی گشتی بلیمتی خۆی لناو تواو كرد

شپ و ھۆڕی دا و سركوتشپ و ھۆڕی دا و سركوت
یی پڕاوچیش نامیی پڕاوچیش نام
كس لی وەرناگرتكس لی وەرناگرت

 ریكی خواردنی دەم قوالبماسی خ ریكی خواردنی دەم قوالبماسی خ
منیش ل خونكی خمیو بجوانی منیش ل خونكی خمیو بجوانی 

برەو مستبوونم برەو مستبوونم 
پری بانگیان كردم پری بانگیان كردم 

 ببین م جوانییڕی ئش ببین م جوانییڕی ئش
ئگر حیكمتكی ھی پت ڕابسپرێ ئگر حیكمتكی ھی پت ڕابسپرێ 

برفرمانی بیتبرفرمانی بیت
بوام بچاوی خۆم نكردبوام بچاوی خۆم نكرد

 ی بینیبو جوانییانواو ئت ی بینیبو جوانییانواو ئت
كووپیكم لوڕژ ل شونم دانا كووپیكم لوڕژ ل شونم دانا 

پ بزەویش ھتم پ بزەویش ھتم 
قسكردن و نكردن ھر ھمووی گوماننقسكردن و نكردن ھر ھمووی گومانن

بوا ب چی بھنمبوا ب چی بھنم
 كژیان زم لح تبھ كژیان زم لح تبھ

تواناو پاكی وەك خونچ دەمی تدا بكاتوەتواناو پاكی وەك خونچ دەمی تدا بكاتوە
لناو تمكی تكڵ بترس دەیدركنملناو تمكی تكڵ بترس دەیدركنم
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دەریا ماسوولككانی سست بووە دەریا ماسوولككانی سست بووە 
ئسككانیشی نرمئسككانیشی نرم

سووڕی گشسندنی ل سندراوەتوە سووڕی گشسندنی ل سندراوەتوە 
دەریا ل تقینوەی ھزی سروشتدەریا ل تقینوەی ھزی سروشت

چووە ناو ئاھنگی نبردیچووە ناو ئاھنگی نبردی
بوام بنبردی ھنابوام بنبردی ھنا

سوپاس بۆ ڕەنگی قاوەییسوپاس بۆ ڕەنگی قاوەیی
خونی دەریایكی شینی بینیوەخونی دەریایكی شینی بینیوە

شپۆلكانی غاف بنشپۆلكانی غاف بن
نوژ بۆ ھاتنی بختیاری دەكم نوژ بۆ ھاتنی بختیاری دەكم 
بختیارییكی پاراو بمبات گشتبختیارییكی پاراو بمبات گشت

میوەی ڕژاو بكات بواری پڕینوە ل الفاو میوەی ڕژاو بكات بواری پڕینوە ل الفاو 
تبردی سیزفی كردە تۆپی سكی خودم بشبتبردی سیزفی كردە تۆپی سكی خودم بشب

بشكی دیك پرسیبشكی دیك پرسی
ھونرە جوانكانی ساڕژبوونی برین ل كووە دتھونرە جوانكانی ساڕژبوونی برین ل كووە دت

تڕی دەنووكی قاز و مراویتڕی دەنووكی قاز و مراوی
برینكانی پاك دەكاتوەبرینكانی پاك دەكاتوە

ئارەزووی ڕكخستنی باخچ وای ل كردمئارەزووی ڕكخستنی باخچ وای ل كردم
ڕوو ل تكا ورد بكمڕوو ل تكا ورد بكم

وانی بوایشتییتیم كیمنداوانی بوایشتییتیم كیمندا
ماسی پشبكی لگڵ سوڵ وەشاندنی من ماسی پشبكی لگڵ سوڵ وەشاندنی من 

 بدۆڕاندبووای بدۆڕاندبووای
بیریش لو گیانداران بكموە بیریش لو گیانداران بكموە 
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لگڵ یكم نم بارانی پایزان لگڵ یكم نم بارانی پایزان 
گیانیان دەبت دۆپ ئاوك و دەڕژت زەوی گیانیان دەبت دۆپ ئاوك و دەڕژت زەوی 

زەوی تواو گیانی پشنگدار كردم زەوی تواو گیانی پشنگدار كردم 
چرایكی كم ڕووناك چرایكی كم ڕووناك 

ستایشی ئاشتی و خزمتگوزاری باخچی كردستایشی ئاشتی و خزمتگوزاری باخچی كرد
پپوول لناو گو پست سوورەكانپپوول لناو گو پست سوورەكان

یكتریان ڕاو دەنا یكتریان ڕاو دەنا 
مین نازیان دەنواندمین نازیان دەنواند

نرینش ھز نرینش ھز 
ئو ھموو ناز و ھزەی ئاماژەمان بۆ كردئو ھموو ناز و ھزەی ئاماژەمان بۆ كرد

پویست بب بووپویست بب بوو
ئلبوومی نھنیی ھاوبشكانم ئلبوومی نھنیی ھاوبشكانم 
لناو كیف نایلۆنكیدا دەرھنالناو كیف نایلۆنكیدا دەرھنا

ل ونكت تماشای دەریات دەكردل ونكت تماشای دەریات دەكرد
گژەن چۆن باجگری كنارەكانیگژەن چۆن باجگری كنارەكانی
ڕادەكشای ناو ببزەیی خۆیڕادەكشای ناو ببزەیی خۆی

ماسییكانیش دەمامكیان دەكردەوە و دەیانگوتماسییكانیش دەمامكیان دەكردەوە و دەیانگوت
ئوەی گژەن دەیتئوەی گژەن دەیت

حیكمتی ئاوە بۆ ئمی سبووی ناویحیكمتی ئاوە بۆ ئمی سبووی ناوی
دەریای چاونز ڕازی دەبت بپڕموە دەریای چاونز ڕازی دەبت بپڕموە 

 نك چاوەڕوانی بشكیم دیوتدا ئال نك چاوەڕوانی بشكیم دیوتدا ئال
ببم برادەری ماسی فرۆشكان ببم برادەری ماسی فرۆشكان 

ئو ماسی فرۆشی بالیفی خۆی پڕە كردەوە ئو ماسی فرۆشی بالیفی خۆی پڕە كردەوە 
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گیانی ل قۆچی گایكی گۆشتن ڕواندگیانی ل قۆچی گایكی گۆشتن ڕواند
دەریاوان دەموچاوی دەریاوان دەموچاوی 

بخوناوی ئو گیای ڕسكا بخوناوی ئو گیای ڕسكا 
چاوی داخست چاوی داخست 

چووە ناو ئاماژەكانی قوربانی و ب پرواییچووە ناو ئاماژەكانی قوربانی و ب پروایی
بیابان بلوی گشاوەیوە بیابان بلوی گشاوەیوە 

ببن پووی داھاتببن پووی داھات
داوای ل كرد دەتوانم خۆمت پ بناسنمداوای ل كرد دەتوانم خۆمت پ بناسنم

بۆ ئوەی فری ھونری سدەكانی درین بم بۆ ئوەی فری ھونری سدەكانی درین بم 
وردە وردە بۆی دەدوتوردە وردە بۆی دەدوت

ڕەنگ تكڵ دەبنڕەنگ تكڵ دەبن
زەبر و زەنگ زەبر و زەنگ 
ھرا و زەنا ھرا و زەنا 

فریا و ھۆگریفریا و ھۆگری
 مژدە و زای مژدە و زای

ھمووی دەگۆڕنھمووی دەگۆڕن
ھاموشۆ ل زەوی كۆتایی پ دێ ھاموشۆ ل زەوی كۆتایی پ دێ 

تختی نوستن تختی نوستن 
ئلبوومی ونی ڕەش و سپیئلبوومی ونی ڕەش و سپی

ڕادیۆی پاتری كزڕادیۆی پاتری كز
پشبكی ناوچوان تۆماركردن پشبكی ناوچوان تۆماركردن 

پوەندی وەرزەكان پوەندی وەرزەكان 
ی ڕۆژنامنامپرسی ڕۆژنامنامپرس
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سانامی بشك یادگاری لسر نووسراوسانامی بشك یادگاری لسر نووسراو
ی قوتابخانگكی ڕتری ناو دەستی قوتابییچی قوتابخانگكی ڕتری ناو دەستی قوتابییچ

رەور قدراوی ژی فچو ف بۆیرەور قدراوی ژی فچو ف بۆی
دەفتری نیوە نووسراوی یاداشت دەفتری نیوە نووسراوی یاداشت 

كورسی بتای باكۆن كورسی بتای باكۆن 
بخر بمننبخر بمنن

رومس كسارومس كسا
باجگرەكان چاوانیان بووەت گچی مردووباجگرەكان چاوانیان بووەت گچی مردوو

باران ڕگ و ئاراستی دابارینی ل ون بووەباران ڕگ و ئاراستی دابارینی ل ون بووە
زەویش دەستی بستراوەتوە زەویش دەستی بستراوەتوە 
ئاماژەی بانگكردنی بۆ ناكرێ ئاماژەی بانگكردنی بۆ ناكرێ 

دەریا سكای پشكش بدەریا پارز كرد دەریا سكای پشكش بدەریا پارز كرد 
باجگرەكان خانكانی ویژدانیان بكرێ داوەباجگرەكان خانكانی ویژدانیان بكرێ داوە

سزاش ندرانسزاش ندران
منداك دەنگوباس دەخونتوەمنداك دەنگوباس دەخونتوە
سردی ھواكان ل بارەیسردی ھواكان ل بارەی

ئو خوداوەندەی ئاراستی گرداوی گۆڕیئو خوداوەندەی ئاراستی گرداوی گۆڕی
ئوە بۆن ئو بریئوە بۆن ئو بری

ل چاوەڕوانیتان ھنارك فدەدەم ناو ئاول چاوەڕوانیتان ھنارك فدەدەم ناو ئاو
سروودیش بۆ مندان دەكم دروودسروودیش بۆ مندان دەكم دروود

كشتییوانك ڕنمایی باجگرەكان دەكاتكشتییوانك ڕنمایی باجگرەكان دەكات
چاوی چۆلك پشتی بۆ دنت بر بینین چاوی چۆلك پشتی بۆ دنت بر بینین 

ناتوانین ئا ل چقی سری ھدەین ناتوانین ئا ل چقی سری ھدەین 
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ئوەی ڕوواوڕووش بت دەبت پرسیاركر ئوەی ڕوواوڕووش بت دەبت پرسیاركر 
ئرێ برادەرئرێ برادەر
 یچی ھ یچی ھ
چی نییچی نیی

ئی شینایی دەنگ و بدەنگی ئی شینایی دەنگ و بدەنگی 
ماسی بارمتی ئاوەماسی بارمتی ئاوە

متمانی دەریای ل دەست دامتمانی دەریای ل دەست دا
ی كردووموو دوودواڵ و خمبیانی تبی كردووموو دوودواڵ و خمبیانی تب

ژیانیش ھندە بگرینگ نازانمژیانیش ھندە بگرینگ نازانم
 پیر بووم پیر بووم

ئسككانیشم نرم ئسككانیشم نرم 
ئاسككی گۆشتن شاخكانی لك و پۆپیان داوە ئاسككی گۆشتن شاخكانی لك و پۆپیان داوە 

ب یارمتی وەرگرتن ب یارمتی وەرگرتن 
بدبرزییوە دتبدبرزییوە دت

سر دەن بسری ئسپی گشت و ڕاومسر دەن بسری ئسپی گشت و ڕاوم
نوژی ناوەخت و كاروانكردنی ب سرا و ئشق نوژی ناوەخت و كاروانكردنی ب سرا و ئشق 

تواو ئھریمنن تواو ئھریمنن 
ر شۆستسك لردەرۆزەكر شۆستسك لردەرۆزەك

پووش و پش و پارچ ڕۆژنامی فدراو پووش و پش و پارچ ڕۆژنامی فدراو 
گمارۆی سریان داوە گمارۆی سریان داوە 

 ون ببینخ ڕەنگ ون ببینخ ڕەنگ
ل خونكیدا ل نزیك یكك ل دەریاكان ل خونكیدا ل نزیك یكك ل دەریاكان 

دەرگای ماڵ و خانوویكی س نھۆمی دەكاتوەدەرگای ماڵ و خانوویكی س نھۆمی دەكاتوە
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ل پنجرەكانی درەخت ھاتوونت ژوورێ ل پنجرەكانی درەخت ھاتوونت ژوورێ 
پردە دانادرتوە پردە دانادرتوە 
بیر لوە دەكاتوەبیر لوە دەكاتوە

 دەزان و شتانبارەی ئ ئایا ل دەزان و شتانبارەی ئ ئایا ل
ك پشتر ھی دەریا بوونك پشتر ھی دەریا بوون

زەوی لناو لف و دۆشكی شینی خودا نوستووەزەوی لناو لف و دۆشكی شینی خودا نوستووە
ئی یای ئسپی چاالك ئی یای ئسپی چاالك 

بئارامیی پغمبرك بوام بتۆ ھنابئارامیی پغمبرك بوام بتۆ ھنا
كوا ئارامییك بۆ منی ھۆی لدانی دی زەوی كوا ئارامییك بۆ منی ھۆی لدانی دی زەوی 

 ھار ڕۆژی خۆش كردووینرمایی بگ ھار ڕۆژی خۆش كردووینرمایی بگ
ڕۆژكی ھمن بۆ یاریڕۆژكی ھمن بۆ یاری

یادی ھموو بیرەوەرییكانی تدا دەكرتوەیادی ھموو بیرەوەرییكانی تدا دەكرتوە
بم تیپی برامبر نھاتوونبم تیپی برامبر نھاتوون

 نزیك یاریگ نزیك یاریگ
دەریایكی خاووخلیچك دەریایكی خاووخلیچك 

چتری خست كنارەكانیچتری خست كنارەكانی
یان نییناو دراوسی لما ك كدەریاوانیان نییناو دراوسی لما ك كدەریاوان

شوەیك بۆ خۆی وەردەگرێ شوەیك بۆ خۆی وەردەگرێ 
شپقیكی ل پست دروستكراوشپقیكی ل پست دروستكراو

سبری بۆ چاوی كردووەسبری بۆ چاوی كردووە
ڕەنگكانی خۆر ئاوابوونڕەنگكانی خۆر ئاوابوون

دەیبات بر ئاونی ئاۆزی دەریا دەیبات بر ئاونی ئاۆزی دەریا 
كس بۆی ناكرێ كس بۆی ناكرێ 
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گفتوگۆی لگڵ دەریا یكال بكاتوەگفتوگۆی لگڵ دەریا یكال بكاتوە
پیتكانی شوەی بۆ خۆی وەرنگرتووە پیتكانی شوەی بۆ خۆی وەرنگرتووە 

ھمنی و ھشیی ئاوھمنی و ھشیی ئاو
وتی ال كدوورگوتی ال كدوورگ
لنگری كشتی لنگری كشتی 

پردی پپردی پ
تۆڕی گران تۆڕی گران 

ڕزمانی ئم زماننڕزمانی ئم زمانن
ھموو شتك ھموو شتك 

بسو و ڕۆژباشیشوە بسو و ڕۆژباشیشوە 
ئامادەن بۆ قسكردنكی تواوئامادەن بۆ قسكردنكی تواو
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كۆنكانی زەویكۆنكانی زەوی

كۆنكانی زەوی ك پیدا دتكۆنكانی زەوی ك پیدا دت
زەوی بھاری گشبینی كرد بكتبكی كراوەزەوی بھاری گشبینی كرد بكتبكی كراوە

منداك تیدا بقس ھاتمنداك تیدا بقس ھات

كۆنكانی ئاسمانكۆنكانی ئاسمان

كۆنكانی ئاسمان ك پیدا دتكۆنكانی ئاسمان ك پیدا دت
ئاسمان ئفسان ئاشناكانی كرد بكتبكی داخراوئاسمان ئفسان ئاشناكانی كرد بكتبكی داخراو

ژەنڕاك بۆ ڕاھنانی لشكرەكی كردییوە ژەنڕاك بۆ ڕاھنانی لشكرەكی كردییوە 

كۆنكانی ئاوكۆنكانی ئاو

كۆنكانی ئاو ك پیدا دت و دەڕواتكۆنكانی ئاو ك پیدا دت و دەڕوات
ئاو ب یارمتی وەرگرتن لناو زگی زەوی وەرزش بماسوولككانی دەكاتئاو ب یارمتی وەرگرتن لناو زگی زەوی وەرزش بماسوولككانی دەكات

شمشری بخون گرم و بدبرزییوە سو وەرناگرتوەشمشری بخون گرم و بدبرزییوە سو وەرناگرتوە

ھولر ھولر ١٩٩٦١٩٩٦ -  - ١٩٩٥١٩٩٥
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خونی خوداییخونی خودایی
خونی سروشتخونی سروشت

گیان لناو قفسگیان لناو قفس
بھموو شوەیك ستایشی مانوە دەكاتبھموو شوەیك ستایشی مانوە دەكات

نیس چی دەگفناو قستایش لنیس چی دەگفناو قستایش ل
ئگر مانایكی نگیاندئگر مانایكی نگیاند

زەمینییكان گیانیان بچووك دەبتوە زەمینییكان گیانیان بچووك دەبتوە 
ل بچووكبوونوەیان تووشی ھیچ گرفتك دەبن ل بچووكبوونوەیان تووشی ھیچ گرفتك دەبن 

ئی ئگر گیاندی ئی ئگر گیاندی 
پینگكان دارستان بۆ خزان كمئندامكان جدەھن پینگكان دارستان بۆ خزان كمئندامكان جدەھن 

لناویدا ترمسكیان پ ئاوی سارد بكنلناویدا ترمسكیان پ ئاوی سارد بكن
ب باك بشكۆمندییوە بیر ل خولیایان بكنوە ب باك بشكۆمندییوە بیر ل خولیایان بكنوە 

دوای ئم چنبازیی سغتكرەدوای ئم چنبازیی سغتكرە
 مردن بوێ چی بی ژیان دەیمان ناپ مردن بوێ چی بی ژیان دەیمان ناپ

مشتومو گفی ناقۆی مردن خاوبووەوە مشتومو گفی ناقۆی مردن خاوبووەوە 
پیاسی نابدیش تواو پیاسی نابدیش تواو 

ئی ژیان دەب تۆ چی بیت ئی ژیان دەب تۆ چی بیت 
لم نگوتن ڕابردوویكی بھز لم نگوتن ڕابردوویكی بھز 

بباندە كۆچریی تادارەكانی ڕاگیاندبباندە كۆچریی تادارەكانی ڕاگیاند
ل كۆچ پشیمان ببنوە ل كۆچ پشیمان ببنوە 
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سمفۆنیایكی دەومند بخیای ھاتوچوونسمفۆنیایكی دەومند بخیای ھاتوچوون
ستیتانشاری مستیتانشاری م

چاوە تادارەكان بكرنوە چاوە تادارەكان بكرنوە 
دەن چ شونكی دگیرەدەن چ شونكی دگیرە
ەوایرماندا فمنی تھەوایرماندا فمنی تھ

لم ئاسوودەیییی لوانلو ل پیمان لم ئاسوودەیییی لوانلو ل پیمان 
تا چاویان بردەداتا چاویان بردەدا

دەچن خونی ئوانی بیریان دەكندەچن خونی ئوانی بیریان دەكن
گشتیان لناو ئو دارستانیگشتیان لناو ئو دارستانی

بپینگكانیان جھشتبپینگكانیان جھشت
تنیا دەب و گۆشگیریان مستترتنیا دەب و گۆشگیریان مستتر

تخت ڕەشك تخت ڕەشك 
لالپڕەی مۆزەخانیكی زمانپاراولالپڕەی مۆزەخانیكی زمانپاراو

 وە ناچالیس بك وە ناچالیس بك
ل بشكی بختكل بشكی بختك

ك چاو پشووی تدا دەدات نووسراوەك چاو پشووی تدا دەدات نووسراوە
دۆدۆ

ڕێ ڕێ 
میمی
فافا
سۆسۆ
الال

سیسی
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ل بشكی ترل بشكی تر
فرموودەی دگشك ئاگادارت دەكاتوە فرموودەی دگشك ئاگادارت دەكاتوە 

س نابینون بۆ كس خكس نابینون بۆ كس خك
كی دەبین ھاووتی دارستانكی سرنجاكشكی دەبین ھاووتی دارستانكی سرنجاكش

ئم خونی بولبولك بووئم خونی بولبولك بوو
ڕی پ دام ل بری ئو بیبینم ڕی پ دام ل بری ئو بیبینم 

شیر یان شھنشیر یان شھن
شمشر یان شونم شمشر یان شونم 

شمشاڵ یان شڕانگز شمشاڵ یان شڕانگز 
شراب یان شرم شراب یان شرم 
شازادە یان شكستشازادە یان شكست
دەمانكات بخاوەنیدەمانكات بخاوەنی

چ شڕ و گژەن و چپی ساردوسی ناو ھۆڵچ شڕ و گژەن و چپی ساردوسی ناو ھۆڵ
بۆنكان تواو بوونبۆنكان تواو بوون

چوون سنگرچوون سنگر
ل گۆڕنان ل گۆڕنان 

چلی ماتمینیچلی ماتمینی
سایادی كۆچسایادی كۆچ

جوانی و سۆز و بیرەوەرییان تدا نما جوانی و سۆز و بیرەوەرییان تدا نما 
 نراش زمان دەردەھكی دەمھوەك مندا نراش زمان دەردەھكی دەمھوەك مندا

ئی ناولنری ھموو شتكان ئی ناولنری ھموو شتكان 
ب ئوەی سكایان ل بكی ب ئوەی سكایان ل بكی 

مساڵ دواخھاری ئبمساڵ دواخھاری ئب
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باران ھشتانباران ھشتان
ئزموونی تواوی خۆی ئزموونی تواوی خۆی 

بۆ زەوی ندركاندووە بۆ زەوی ندركاندووە 
ڕەگكان بئاسانی دەتواننڕەگكان بئاسانی دەتوانن

ف و چنبازی لگڵ بكن ف و چنبازی لگڵ بكن 
كوژراوەكان فرمانیان دا كوژراوەكان فرمانیان دا 

پاش كمكی تر كتبكانی قوربانی پاش كمكی تر كتبكانی قوربانی 
ل تاقیگیكدا تاقی بكرنوە ل تاقیگیكدا تاقی بكرنوە 

 رەكانیان نیازیان واینووس رەكانیان نیازیان واینووس
لو نھنیی دنیامان كنلو نھنیی دنیامان كن

قوربانییكان ل باوەشی بۆس سرمایان بووە قوربانییكان ل باوەشی بۆس سرمایان بووە 
ل ئامزی ژنان گرمیان نابتوە ل ئامزی ژنان گرمیان نابتوە 

ببوورن بۆ نوراونببوورن بۆ نوراون
 ڕەیم الپكانی ئڕست ڕەیم الپكانی ئڕست

مست و دلر بكنمست و دلر بكن
 رم بووبتاو گر ھبك لشنی ئاوچ رم بووبتاو گر ھبك لشنی ئاوچ

كۆتر نتوان بیخواتوە كۆتر نتوان بیخواتوە 
 ماناكانی بۆس ب فسانئ ماناكانی بۆس ب فسانئ

بوون بمانا بۆ باندە گۆشتخۆرەكان بوون بمانا بۆ باندە گۆشتخۆرەكان 
باخچوانكی پیر بوو بگۆرانی خوەتباخچوانكی پیر بوو بگۆرانی خوەت

بتنیشتمان تپڕیبتنیشتمان تپڕی
كتبكانی لناو كپرە دارینكی كردە منداككتبكانی لناو كپرە دارینكی كردە منداك

بدەوریدا پیكانی توند بووبدەوریدا پیكانی توند بوو
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بختوەری كلیل لناو قوفی دەرگاكیدابختوەری كلیل لناو قوفی دەرگاكیدا
ھواڵ یان ھاژەھواڵ یان ھاژە

ھتاو یان ھقونھتاو یان ھقون
ھوار یان ھاوھوار یان ھاو

ھنگوین یان ھاوارھنگوین یان ھاوار
ھۆ یان ھیوا ھۆ یان ھیوا 
دەبت خاوەنیدەبت خاوەنی

باخچوان ئكتری شانۆیك نمایش ناكرێ باخچوان ئكتری شانۆیك نمایش ناكرێ 
ونكشك چوو ل نزیك كپرەكداونكشك چوو ل نزیك كپرەكدا

یاری قرەجانی كرد و ب ستوونكی گوت یاری قرەجانی كرد و ب ستوونكی گوت 
ئی بلیمتی گورە ئی بلیمتی گورە 

كی شانۆگری باخچوان نمایش دەكرێ كی شانۆگری باخچوان نمایش دەكرێ 
لك و گكان لناو ھۆڵ لك و گكان لناو ھۆڵ 

دەنگ دەنگی سغتكربن دەنگ دەنگی سغتكربن 
مۆسیقاژەنی چارەنووس ڕوونمۆسیقاژەنی چارەنووس ڕوون

برامبر ئینجانی پ گوی ڕووخۆشبرامبر ئینجانی پ گوی ڕووخۆش
 ك دەتاسبۆ ماوەی ك دەتاسبۆ ماوەی

دەموچاوی پمان دە چاوەڕوان بن دەموچاوی پمان دە چاوەڕوان بن 
قس تژاوی دشك بدوای تاوقس تژاوی دشك بدوای تاو

وا دەزان پاوانی دارستان ھاتووەت الیوا دەزان پاوانی دارستان ھاتووەت الی
ئاگری بۆ كردووەتوە ئاگری بۆ كردووەتوە 

گرمایی گیشت بای باندەكانی گرمایی گیشت بای باندەكانی 
شوە و ڕەوشتیان دەچتوە سر ڕەچك گوپنكانیان شوە و ڕەوشتیان دەچتوە سر ڕەچك گوپنكانیان 
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شمشمكورەی ھمیش گوان ھختنریششمشمكورەی ھمیش گوان ھختنریش
بئسترەی ھۆشمند و ھزی گوت بئسترەی ھۆشمند و ھزی گوت 

ئی خاوەنی ھموو زەویئی خاوەنی ھموو زەوی
ئگر برادەرایتیم قبووڵ بكیئگر برادەرایتیم قبووڵ بكی

دخۆشی كروشك گۆشتنكانت بۆ دەھنم دخۆشی كروشك گۆشتنكانت بۆ دەھنم 
لخۆبردووی پ نھنیلخۆبردووی پ نھنی

ئو كس كی نھنییكانی پدەیئو كس كی نھنییكانی پدەی
لناو ھی تلفۆن چاوە گورەكانتم بینی لناو ھی تلفۆن چاوە گورەكانتم بینی 

دەلیلی بدالش ماكتی پیشان دام دەلیلی بدالش ماكتی پیشان دام 
ب ھستیش زانیاری تواوم ل بارەتوە زانیب ھستیش زانیاری تواوم ل بارەتوە زانی

ماتمات
ھور ڕەنگ دەدات گۆپكانی ھور ڕەنگ دەدات گۆپكانی 

باران مز و قنفكانی دەستوە باران مز و قنفكانی دەستوە 
دایكدایك

ئو دایكی ھموومان بتاسوەین ئو دایكی ھموومان بتاسوەین 
سبینیك برچاییمان بۆ بكاتسبینیك برچاییمان بۆ بكات

قاپ و كووپی چات دەشوا قاپ و كووپی چات دەشوا 
ئی ناولنری ھموو شتكانئی ناولنری ھموو شتكان
ب ئوەی سكایان ل بكی ب ئوەی سكایان ل بكی 

خمساڵ دوا مھاری ئبخمساڵ دوا مھاری ئب
باران ئزموونی تواوی خۆی باران ئزموونی تواوی خۆی 

بۆ زەوی دركاندووە بۆ زەوی دركاندووە 
ڕەگكان بئاسانی ناتوانن ڕەگكان بئاسانی ناتوانن 
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ف و چنبازی لگڵ بكن ف و چنبازی لگڵ بكن 
ئیسرافیلئیسرافیل
عزرائیلعزرائیل

میكائیل میكائیل 
جوبرائیل جوبرائیل 

ل شوی برات ھاتن الم ل شوی برات ھاتن الم 
لگمدا نانیان خواردلگمدا نانیان خوارد
دواتر ددانیان شوشتدواتر ددانیان شوشت

ل مائاواییدا ئم سرووشیان جھشتل مائاواییدا ئم سرووشیان جھشت
دووماسی لناو ئاودا گیانی بگیانی بووندووماسی لناو ئاودا گیانی بگیانی بوون

قسیان ل قسی یك ندەكردقسیان ل قسی یك ندەكرد
بیكوە دەچوون سردانیبیكوە دەچوون سردانی

خزمكانیان و سیرانیان دەكردخزمكانیان و سیرانیان دەكرد
شپۆل فیدان كنارشپۆل فیدان كنار
ترسی مردن وای كردترسی مردن وای كرد

قس ل قسی یك بكن قس ل قسی یك بكن 
ڕابردوویانیش تاوانباركن ڕابردوویانیش تاوانباركن 

ڕاوچی ترمیانی لسر سبتیك دانا ڕاوچی ترمیانی لسر سبتیك دانا 
ژن ڕۆبكی لیمۆیی لبردا بووژن ڕۆبكی لیمۆیی لبردا بوو
ترمكانی خستن زەمبیلیك ترمكانی خستن زەمبیلیك 
فنی تباخكیانی گرم كردفنی تباخكیانی گرم كرد

مردەكشی لسر ئسكمیلكی قۆدار مردەكشی لسر ئسكمیلكی قۆدار 
گوی دابووە گۆرانیگوی دابووە گۆرانی
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بیری لوە دەكردەوە بیری لوە دەكردەوە 
پاراستنی خونی ڕەچكی دەیكات ب چیپاراستنی خونی ڕەچكی دەیكات ب چی

منداكانی بدەورییوە دانیشتبوونمنداكانی بدەورییوە دانیشتبوون
متی بۆ ھدەھنان متی بۆ ھدەھنان 

باوكایتیشی بۆ دەكردن حیكمت و پند باوكایتیشی بۆ دەكردن حیكمت و پند 
لرە ھموومان ل جنگ گڕاوینتوە لرە ھموومان ل جنگ گڕاوینتوە 

بۆ ئوی پشوودان بۆ ئوی پشوودان 
ئوێ ئوێ 

پانتایی ئو جنگی بپینگكانیان جھشتپانتایی ئو جنگی بپینگكانیان جھشت
بڕەزامندی بچۆرە ناویبڕەزامندی بچۆرە ناوی

بختك بدە بپاشماوەكان بختك بدە بپاشماوەكان 
تر سۆز و پكنین بن تر سۆز و پكنین بن 

سۆز و پكنین سۆز و پكنین 
نكانیان بۆ دەشكتكایی ترسناكی ناو حلكھنكانیان بۆ دەشكتكایی ترسناكی ناو حلكھ

ڕەشنووسی فاچییكانیش پاكنووس دەكاتڕەشنووسی فاچییكانیش پاكنووس دەكات
گشت بوون ل جانتات ھگرەگشت بوون ل جانتات ھگرە

 دیانكئومواوی ئارەزووەوە بتب دیانكئومواوی ئارەزووەوە بتب
برەو شونك یكمین تاوانی تدا ساوەتوە برەو شونك یكمین تاوانی تدا ساوەتوە 

ئی پنجرە ك چاوی خانووەكانی ئی پنجرە ك چاوی خانووەكانی 
یارمتیم بدە تا مردووەكانم بنژم یارمتیم بدە تا مردووەكانم بنژم 

داوای لبووردنیش لو برادەرە دەكم داوای لبووردنیش لو برادەرە دەكم 
 گۆڕستان چاوەڕوانم ل گۆڕستان چاوەڕوانم ل

مردووەكی لگڵ بدەموە خاك مردووەكی لگڵ بدەموە خاك 
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ناوەڕۆكی ب بوای مردن وای كردووە ناوەڕۆكی ب بوای مردن وای كردووە 
ئاو ڕەنگاوڕەنگ و ئاو ڕەنگاوڕەنگ و 

ئاگر ڕەنگاوڕەنگ و ئاگر ڕەنگاوڕەنگ و 
ئاسمان ڕەنگاوڕەنگ و ئاسمان ڕەنگاوڕەنگ و 
زەوی ڕەنگاوڕەنگ و زەوی ڕەنگاوڕەنگ و 

جست ڕەنگاوڕەنگ و جست ڕەنگاوڕەنگ و 
گیان ڕەنگاوڕەنگ و گیان ڕەنگاوڕەنگ و 

ئاھنگ ڕەنگاوڕەنگ و ئاھنگ ڕەنگاوڕەنگ و 
شیوەن ڕەنگاوڕەنگشیوەن ڕەنگاوڕەنگ

ببینم و بن پووی ماندووم ببینم و بن پووی ماندووم 
بپنجی كۆرپیییان بشلن بپنجی كۆرپیییان بشلن 

ھستیش بگرمایی خونیان نكم ھستیش بگرمایی خونیان نكم 
سیرە پنجی منداڵ گرمایی تدا مردبتسیرە پنجی منداڵ گرمایی تدا مردبت

ئفسان بدبختی كردوونئفسان بدبختی كردوون
ژمارە بشومارەكان بیانییك دوایژمارە بشومارەكان بیانییك دوای

دەموچاو شوشتن دەموچاو شوشتن 
بھچوونوە داوام كردبھچوونوە داوام كرد

یبادەم و گوزەرانی ساكاران موڕەبای گو ئارەزووم لیبادەم و گوزەرانی ساكاران موڕەبای گو ئارەزووم ل
 كی دارینژیان سندووق كی دارینژیان سندووق

چامیكی ڕاستقین جامخانیتیچامیكی ڕاستقین جامخانیتی
خرا بیكرەوەخرا بیكرەوە

نناو دەربھری یاداشتی لدەفتنناو دەربھری یاداشتی لدەفت
ییقینم ڕاستناوماڵ و وچانی ئ مردن خانووی پییقینم ڕاستناوماڵ و وچانی ئ مردن خانووی پ
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ك تۆ وریاییت لی نبووك تۆ وریاییت لی نبوو
ئی دانیشتووی ئو شونانیئی دانیشتووی ئو شونانی

لوێ شتكان كۆتایییان پ دێ لوێ شتكان كۆتایییان پ دێ 
زەوی زەردەخن گرتیزەوی زەردەخن گرتی

 منیش برادەرایتی  منیش برادەرایتی 
كم قبوونگای شوگیانی ڕگیانی بكم قبوونگای شوگیانی ڕگیانی ب

ھشتان بلووعكانی ھشتان بلووعكانی 
دەموچاوی لبر نشۆراوندەموچاوی لبر نشۆراون

ئامۆژگاری برادەركی ئامۆژگاری برادەركی 
گیانی بگیانی غفت كوژكراوم یادی خستموە گیانی بگیانی غفت كوژكراوم یادی خستموە 

بگومانوە بچم ناو سرەتاكان بگومانوە بچم ناو سرەتاكان 
سرەتاكان ھمیش گوماننسرەتاكان ھمیش گومانن
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خونی زیندووانخونی زیندووان

كوری دەمپاك كوری دەمپاك 
ب دووعا برزكردنوە و وزەی ئفسانیی ب دووعا برزكردنوە و وزەی ئفسانیی 
پووی دەكرنوە و بخۆشحای دەگات پووی دەكرنوە و بخۆشحای دەگات 

 واھییگ تقیقو ھدا و ئاواز و دەنگی ئناو سل واھییگ تقیقو ھدا و ئاواز و دەنگی ئناو سل
ھوا ل گردی قالینج ئاغا بپاورێھوا ل گردی قالینج ئاغا بپاورێ

لقلق چاالك دەفت و خۆ ھدەخا لقلق چاالك دەفت و خۆ ھدەخا 
باڵ ك محكووم بگنجین پاراستن باڵ ك محكووم بگنجین پاراستن 

 ی ڕووناكی دەچنسدەست ی ڕووناكی دەچنسدەست
ترمی گۆرانیبژانی ترمی گۆرانیبژانی 

ل گۆرانی گوتن مردەمرگ بوول گۆرانی گوتن مردەمرگ بوو
شقامی شاریان كردووە بقومری نوستووشقامی شاریان كردووە بقومری نوستوو

بترمی فلووتژەنانیشبترمی فلووتژەنانیش
دوژمن و دۆست ل دوورەوە دیاردەخاتدوژمن و دۆست ل دوورەوە دیاردەخات

چاوی ئاژەی دڕندە و ممكی مردوو چاوی ئاژەی دڕندە و ممكی مردوو 
 دوا كوتنی پۆستی دەریایی دوا كوتنی پۆستی دەریایی

ڕكخری پالماركن ڕكخری پالماركن 
مۆڕەیان ل چراھگر كرد مۆڕەیان ل چراھگر كرد 

ئمیش بپل جانتای كۆچی سرگردانی زنجیردا ئمیش بپل جانتای كۆچی سرگردانی زنجیردا 
ھر لبردەرگا دەستی مائاوایی و ڕزی ھر لبردەرگا دەستی مائاوایی و ڕزی 

بسنگوە گرت و سوی ستایشی وەرگرتوە بسنگوە گرت و سوی ستایشی وەرگرتوە 
بانگی ھدا ئم كۆچ كوشتنكی دواخراوە بانگی ھدا ئم كۆچ كوشتنكی دواخراوە 
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نوەستا تا چاویلك ل چاو بكم نوەستا تا چاویلك ل چاو بكم 
بنرم غارك بیری بھنموە بنرم غارك بیری بھنموە 

ھشتان بچووە ئاسك ھشتان بچووە ئاسك 
لبر بارانن نگیشتوونتوە لبر بارانن نگیشتوونتوە 

حوشوبانی بنخش و نیگار بۆندار بكن حوشوبانی بنخش و نیگار بۆندار بكن 
 كوانمان ئاون كوانمان ئاون

ئاگری ھموو ڕۆژی تدا دەكوژتوە ئاگری ھموو ڕۆژی تدا دەكوژتوە 
كورسییكی ب پشتیكورسییكی ب پشتی
نرم بكوی برخ نرم بكوی برخ 

ل بشی شكۆ و شانازیل بشی شكۆ و شانازی
بۆ فرمانەوا خۆش كراوەبۆ فرمانەوا خۆش كراوە

لسر كورسی ب پشت بیر بكاتوە لسر كورسی ب پشت بیر بكاتوە 
ككی چی لی دەداككی چی لی دەدا

خوندنی كوندەبۆ یان دەنگی شادبینی فلووت خوندنی كوندەبۆ یان دەنگی شادبینی فلووت 
پی ندەویستپی ندەویست

بو شوەی سواری پیتوون بووینبو شوەی سواری پیتوون بووین
تاوسمان لسر دەستمان ڕاگرتتاوسمان لسر دەستمان ڕاگرت

بھمان شوەشبھمان شوەش
سبینان ئاوی گرم بدەموچاومان دادەكین سبینان ئاوی گرم بدەموچاومان دادەكین 

ڕووخۆشییكانیڕووخۆشییكانی
شتی برنج و پڕەمووچی پرییان گایانوە شتی برنج و پڕەمووچی پرییان گایانوە 

ڕاما و سیری چاككاری كرد ڕاما و سیری چاككاری كرد 
شكۆی دا ببرادەرییشكۆی دا ببرادەریی
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ھۆ برادەرەكم چرا ھگری كمدوو ھۆ برادەرەكم چرا ھگری كمدوو 
بدەنگی ئم تارمایی دەبت خوداوەند بدەنگی ئم تارمایی دەبت خوداوەند 

سدارە ل میدانكان الدەدا سدارە ل میدانكان الدەدا 
بقوربانییانیش دە تاجتان دەدرەوشتوە بقوربانییانیش دە تاجتان دەدرەوشتوە 

پلكی چنار كوتووەت سر دەست و پنجی فلووتژەن پلكی چنار كوتووەت سر دەست و پنجی فلووتژەن 
سمای شمشرە فرموونسمای شمشرە فرموون

شازادە وەفای ھۆگری ڕگا میھرەبانكان كردووە شازادە وەفای ھۆگری ڕگا میھرەبانكان كردووە 
شای ب تاج بو ڕگایوە شای ب تاج بو ڕگایوە 

 نینایگ ك نینایگ ك
ل ئاھنگی خت دابشكردن ل ئاھنگی خت دابشكردن 
 دەكۆشر تكوكی دژوور ل دەكۆشر تكوكی دژوور ل

ڕاز ل پنجرەكانی مردوونڕاز ل پنجرەكانی مردوون
بنمیچیش ل بیانووە بنمیچیش ل بیانووە 

سبری لسر البدات سبری لسر البدات 
ڕۆژ ڕۆژ 

فتھفتھ
مانگمانگ
ساڵ ساڵ 

كلوپلی باخچی ساوایاننكلوپلی باخچی ساوایانن
چاودری ھلك ترووكان و كابوونوەی جلوبرگی بھارچاودری ھلك ترووكان و كابوونوەی جلوبرگی بھار

باشیری ڕەنگاوڕەنگی كرد بتباشیری ڕەنگاوڕەنگی كرد بت
تختڕەشك ل برەكانی شڕتختڕەشك ل برەكانی شڕ
بۆ ونكردنی درەختی برداربۆ ونكردنی درەختی بردار
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تختڕەشكیش ل ئاھنگكانی ئاشتیتختڕەشكیش ل ئاھنگكانی ئاشتی
بۆ قوپی سرچاوەبۆ قوپی سرچاوە

دیواربندی جوانیشدیواربندی جوانیش
ل چتری پاسكانی ناو شارل چتری پاسكانی ناو شار

بۆ بیركردنوەی نوانمان بۆ بیركردنوەی نوانمان 
ڕەنگ دەومندن ب ناوداریڕەنگ دەومندن ب ناوداری

 ڕۆژ  ڕۆژ 
 فتھ فتھ
مانگ مانگ 
ساڵساڵ

ھمووی دووبارەكردنوەی یك ڕووداونھمووی دووبارەكردنوەی یك ڕووداون
ئم دەزانین باپیرەكانمان ئم دەزانین باپیرەكانمان 

ل پناو چیدا جنگان ل پناو چیدا جنگان 
بم نازانین خۆمان ل پناو چیدا دەجنگین بم نازانین خۆمان ل پناو چیدا دەجنگین 

لبرچاوانیشمان لبرچاوانیشمان 
لقلق خۆراكی بچووەكانی بردە ناو دەنووكیان لقلق خۆراكی بچووەكانی بردە ناو دەنووكیان 

چند قسیكی ب مبستم كرد چند قسیكی ب مبستم كرد 
ئندشم ماندوو بووئندشم ماندوو بوو

بردەوام ل لكدانوەی ئوەمبردەوام ل لكدانوەی ئوەم
ست چییبم ی بقسست چییبم ی بقس

شاری پاكزادی تاھتایی ل گرفت نقوومشاری پاكزادی تاھتایی ل گرفت نقووم
بینینی نجۆشا بینینی نجۆشا 

بانگوازەكانی ھر ھمووی ھیچبانگوازەكانی ھر ھمووی ھیچ
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سو ئی ل پشووكوتووسو ئی ل پشووكوتوو
مۆزەخان بدخۆشییكی زۆرەوەمۆزەخان بدخۆشییكی زۆرەوە

دەرزی ل ئسك دروستكراوی دای دەستم دەرزی ل ئسك دروستكراوی دای دەستم 
فرمووی كرد وەرە ناوم فرمووی كرد وەرە ناوم 

ناودارمك و كراسك بدرووە ناودارمك و كراسك بدرووە 
ھموو شتكت ل بارەی خۆم پ دەمھموو شتكت ل بارەی خۆم پ دەم

پیاوی ھبزڕكاویشپیاوی ھبزڕكاویش
شتكانی زەمینی پ ژیان بھزی چاوشتكانی زەمینی پ ژیان بھزی چاو

 نوە و دەڕسكدەخوات و دەخوات نوە و دەڕسكدەخوات و دەخوات
گیاش بواری گشكردنی ل وەردەگرێ گیاش بواری گشكردنی ل وەردەگرێ 

خۆبختكری ھموو شونكانیش دن الیخۆبختكری ھموو شونكانیش دن الی
دیوانی ڕەش و سپی ئادەمیزادەدیوانی ڕەش و سپی ئادەمیزادە

ھیچیش لبیر ناكات ھیچیش لبیر ناكات 
 كانی سرووشرزایییوتی بكم ھما كانی سرووشرزایییوتی بكم ھما

سرڕژە لو درەختانیسرڕژە لو درەختانی
بروبووم و ئزموون بسروشت دەدەن بروبووم و ئزموون بسروشت دەدەن 
چراھگر ل پیاسی زۆر درەوشاوەیچراھگر ل پیاسی زۆر درەوشاوەی

قاچكی شپك بووقاچكی شپك بوو
 سپ ببیدەتوانی سواری ئن سپ ببیدەتوانی سواری ئن

بردەوام نزا بۆ ئسپ دەبابردەوام نزا بۆ ئسپ دەبا
 مریی ژیان پیرۆزكسكی نیی و فرممیشی سۆزی ھئ مریی ژیان پیرۆزكسكی نیی و فرممیشی سۆزی ھئ

 كی جوانمنییڕاو ھ كی جوانمنییڕاو ھ
گرمی قیی شقام پ داخ ناكاتگرمی قیی شقام پ داخ ناكات
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گۆڕەپانی گۆڕەپانی 
 گر ڕووناك و ئاراموەك دەموچاوی چراھ گر ڕووناك و ئاراموەك دەموچاوی چراھ

خوداوەند تیدا خوداوەند تیدا 
خریكی بای خرتل خۆشكردن بۆ نیخریكی بای خرتل خۆشكردن بۆ نی

می ماسیگرانیش ئامادەیلبمی ماسیگرانیش ئامادەیلب
ئی كوا ئی كوا 

دەگی بكوێ دەگی بكوێ 
نخشی كراسی ڕاوكرنخشی كراسی ڕاوكر

ل ئاسمانی بئسترە وەرگیراوە ل ئاسمانی بئسترە وەرگیراوە 
سروەری دەستی پ كرد سروەری دەستی پ كرد 

ئاویش بتینووتی دە گورەم ئاویش بتینووتی دە گورەم 
بۆنی بخوور بووەت سرداری بھار و نرگسبۆنی بخوور بووەت سرداری بھار و نرگس

ل شرمان ڕوومتی پلی دەدال شرمان ڕوومتی پلی دەدا
تاق تاقكری سر درەختیشتاق تاقكری سر درەختیش

تپی بۆ ورچ لدەداتپی بۆ ورچ لدەدا
ب گاتجاڕییك ك ھی دی بووب گاتجاڕییك ك ھی دی بوو

دووبارەی دەكردەوە دووبارەی دەكردەوە 
ڕگاكان چراھگریان جارس و ماندوو كردووەڕگاكان چراھگریان جارس و ماندوو كردووە

قاچی شپك شوشتن و پۆدرەی ناوێ قاچی شپك شوشتن و پۆدرەی ناوێ 
دەتوان ببت ھاودەمی كورسی گڕۆك دەتوان ببت ھاودەمی كورسی گڕۆك 

مانگشو ب ئندازە مانگشو ب ئندازە 
كانی و حوز نازفرۆش دەكات كانی و حوز نازفرۆش دەكات 

دەچت بری ل چاوەڕوانی دەمنتوە دەچت بری ل چاوەڕوانی دەمنتوە 



سی ساڵ شیعر٢٦٧ سباح رەنجدەر

چۆن جوانی دابش دەكرێ چۆن جوانی دابش دەكرێ 
قامیشی شكر كی پدەگا قامیشی شكر كی پدەگا 

كدوولیفك چۆن دەستی كیژی پارچ دەالونتوە كدوولیفك چۆن دەستی كیژی پارچ دەالونتوە 
نیژەن چ كاتك بای خرتل كون دەكات نیژەن چ كاتك بای خرتل كون دەكات 

شقام بۆ قبوویتی ب خیاكان ببن بار بسریوە شقام بۆ قبوویتی ب خیاكان ببن بار بسریوە 
 كانماوی ئاسمانكی جگر كوڕچراھ كانماوی ئاسمانكی جگر كوڕچراھ

زەوی وەری گرت زەوی وەری گرت 
توانی ل ترۆپكی چیای ھست توانی ل ترۆپكی چیای ھست 

ببت بشك ل ڕۆشناییببت بشك ل ڕۆشنایی
ڕەچكی بنوە ناویڕەچكی بنوە ناوی

لقلقك ئاشتیی دەروونی خۆیلقلقك ئاشتیی دەروونی خۆی
ل ڕووبری دەمی بوڕكان تۆمار كردووە ل ڕووبری دەمی بوڕكان تۆمار كردووە 

 س نییبیری كس لتا سنووری ك س نییبیری كس لتا سنووری ك
 با بب و چی دەب ھار بككانی بتحیكموا بب با بب و چی دەب ھار بككانی بتحیكموا بب

یكم ئارەزوویكم ئارەزوو
دایك دایك 
باوك باوك 

خوشك خوشك 
برا برا 

برادەربرادەر
نیشتیمان نیشتیمان 
سروشتسروشت

گیانداری مایگیانداری مای
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تۆڕی چاوتۆڕی چاو
بھرە ل باندەی گشبینبھرە ل باندەی گشبین

فریونخواردن ل ئژدیھاكوژی گندە خۆرفریونخواردن ل ئژدیھاكوژی گندە خۆر
وتووژی بۆنخۆشی بیرەوەریوتووژی بۆنخۆشی بیرەوەری

ئو خزانی بمردن كم ناكا ئو خزانی بمردن كم ناكا 
خیای پاگژ وەك ئاسمانی سامای ناو ڕەزخیای پاگژ وەك ئاسمانی سامای ناو ڕەز

ك میوە پدەگاتك میوە پدەگات
ئمان ھر ھموویان و درەخت بردارەكانیئمان ھر ھموویان و درەخت بردارەكانی

باخچی خودا پارزگاریت دەكن باخچی خودا پارزگاریت دەكن 
 خودا جوانیی و ویژدانی ئاسوودەییی خودا جوانیی و ویژدانی ئاسوودەییی

 ب ژیان دەی بقووب ب ژیان دەی بقووب
ئرێ ھۆ ژیان كن لالت ئرێ ھۆ ژیان كن لالت 

 یھیچ ناسیاوی منی ل یھیچ ناسیاوی منی ل
بم الت یان لسر حوزو ئاویبم الت یان لسر حوزو ئاوی

بووك گواستنوەی قاز و قورینگان ڕكوتم دەكی بووك گواستنوەی قاز و قورینگان ڕكوتم دەكی 
تماشای ئلبوومی پاوانكان بكین تماشای ئلبوومی پاوانكان بكین 

ناسیاوم منداكانیان ناسیاوم منداكانیان 
دەبن پیاوی نبرد و ڕازنامی دەبن پیاوی نبرد و ڕازنامی 

بیركردنوە و بباكی سیمرخی ونبیركردنوە و بباكی سیمرخی ون
خواردن بڕۆنی مامز دەخۆنخواردن بڕۆنی مامز دەخۆن

قاوەی بھل كوتراو موان بخرھاتن دەكات قاوەی بھل كوتراو موان بخرھاتن دەكات 
گڕەككانی ئاگر ھز بھانایانوە دێ گڕەككانی ئاگر ھز بھانایانوە دێ 

ئاگر بانگ ھدەدائاگر بانگ ھدەدا
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 یك میوەم پیزەمبیل كینی خئ یك میوەم پیزەمبیل كینی خئ
 ویستند بیانووم پشكردنی چبۆ داب ویستند بیانووم پشكردنی چبۆ داب

ل سووڕی سروشتی پگیشتنمان گیشتین ل سووڕی سروشتی پگیشتنمان گیشتین 
ئو ئاراستیی ھی بلمكانمان دەستوە ئو ئاراستیی ھی بلمكانمان دەستوە 

 ییمان دەداتفسانكی ئمان دەكات و وزەیكت ییمان دەداتفسانكی ئمان دەكات و وزەیكت
ڕكوتی ئژدیھاكوژی گندەخۆرم كردڕكوتی ئژدیھاكوژی گندەخۆرم كرد

چاوانی لناو دەموچاوە باینجانیی پ گۆشتكیچاوانی لناو دەموچاوە باینجانیی پ گۆشتكی
شاویان دنا شاویان دنا 

دەمیشی لژر لووتییوە دەمیشی لژر لووتییوە 
وەكو ھاشی ترسناكی الفاو وەكو ھاشی ترسناكی الفاو 

ل گوی كیسی خان و مان ل گوی كیسی خان و مان 
ك ھلكی ل كنارە نزیككان دانابتك ھلكی ل كنارە نزیككان دانابت

بانگ ھدەدات نووسراوەكان ھموو لناو دەبم بانگ ھدەدات نووسراوەكان ھموو لناو دەبم 
قم بۆ ئھریمن قم بۆ ئھریمن 

ئی ملوانی گمژە ئی ملوانی گمژە 
الفاو ڕووی زەوی سپی ھگڕاندووە الفاو ڕووی زەوی سپی ھگڕاندووە 

 ڕەنگی مردنی داوەت ڕەنگی مردنی داوەت
بی ئاژووشتنی بلمت بی ئاژووشتنی بلمت 

ببووك شووشی مندان دەكوێ ببووك شووشی مندان دەكوێ 
بووكشووشی سزادراوبووكشووشی سزادراو

دەموێ بدەنگیت بدونم دەموێ بدەنگیت بدونم 
 گر دەیویست چی برێ چراھئ گر دەیویست چی برێ چراھئ

ھشتان ھیچم نبیستووە ھشتان ھیچم نبیستووە 
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پوەندیی یكگرتووەكانی نوان زەوی و ئاو پوەندیی یكگرتووەكانی نوان زەوی و ئاو 
بسووكی پپوول پایزە برەو ھوا برزبوونوە بسووكی پپوول پایزە برەو ھوا برزبوونوە 

ئو تارمایییی بوو بخوداوەندئو تارمایییی بوو بخوداوەند
 دەواسكان ھیییختدەرگا تخت بب دەواسكان ھیییختدەرگا تخت بب

بانگ ھدەداتبانگ ھدەدات
بسووكی بای ئو لقلق ڕاكن بسووكی بای ئو لقلق ڕاكن 

ئاشتی دەروونی خۆیئاشتی دەروونی خۆی
ل ڕووبری دەمی بوڕكان تۆمار كردووەل ڕووبری دەمی بوڕكان تۆمار كردووە

 وەچ كی برمشی تموەك خۆ وەچ كی برمشی تموەك خۆ
بسر ئو ئاوە مایوە بسر ئو ئاوە مایوە 

بوار دەدات بۆ پڕینوە بوار دەدات بۆ پڕینوە 
پرچی درژی ئاو گرانی كردبوو پرچی درژی ئاو گرانی كردبوو 
نیدەھشت با داو داوی بكاتنیدەھشت با داو داوی بكات

 زی بچتك بۆ دەزووی كۆالرەی حتا مندا زی بچتك بۆ دەزووی كۆالرەی حتا مندا
 ئاسمان ب منداڵ كۆالرەی ل ئاسمان ب منداڵ كۆالرەی ل

چی داوە ل ڕوونبوونوەی باكۆن چی داوە ل ڕوونبوونوەی باكۆن 
ئاگرم بۆ كردەوە و گنمشامی برژاند ئاگرم بۆ كردەوە و گنمشامی برژاند 

گرمایی درۆی لگڵ نكردگرمایی درۆی لگڵ نكرد
گرداو دەنگی ھختنریگرداو دەنگی ھختنری

بۆ بردی خز و چرووكی ناو ئاو داوە بۆ بردی خز و چرووكی ناو ئاو داوە 
 مۆسیقا كراسی زەمین مۆسیقا كراسی زەمین
دكرم كراسی دەخواتدكرم كراسی دەخوات

بفریش كللی منارەی خانقای دەمامكدار كردووەبفریش كللی منارەی خانقای دەمامكدار كردووە
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لقلق بسری ندەمایوە لقلق بسری ندەمایوە 
ئو لقلقی ئاشتی دەروونی خۆیئو لقلقی ئاشتی دەروونی خۆی

ل ڕووبری دەمی بوڕكان تۆمار كردووە ل ڕووبری دەمی بوڕكان تۆمار كردووە 
خووی داوەت بفرە خلیسكن خووی داوەت بفرە خلیسكن 

زەویش چشنی ژنكی ھوەسگرم زەویش چشنی ژنكی ھوەسگرم 
لبر باران چاوی خومار ببوون لبر باران چاوی خومار ببوون 

ئو شقامی دەرمانخانی ئو شقامی دەرمانخانی 
ئشكگری شاری دەكوت ناو ئشكگری شاری دەكوت ناو 

شوی لناو ڕووناكیداشوی لناو ڕووناكیدا
 یوە و مردنیشی لساوەتح یوە و مردنیشی لساوەتح

ئم شارە ھندە سرساردە ئم شارە ھندە سرساردە 
ھوا لی ترساوە و بناڕكی پخش دەبتھوا لی ترساوە و بناڕكی پخش دەبت

یو گرد و گر بۆس ندەش بھیو گرد و گر بۆس ندەش بھ
دا سستینی تھاوارە و ف كپارچوای یھدا سستینی تھاوارە و ف كپارچوای یھ

لسرساردی و بۆسیلسرساردی و بۆسی
 سروشت ناتوان سروشت ناتوان

 شیان بناسروەردە بكات و كڕووەك پ شیان بناسروەردە بكات و كڕووەك پ
بیانییان بدەم ڕگای چوون كاربیانییان بدەم ڕگای چوون كار

تمی ڕۆشن تمی ڕۆشن 
ل ڕووی ئادەمیزاد ل ڕووی ئادەمیزاد 

 ئاونگی مازوو و بۆنی قۆزاخ تبب ئاونگی مازوو و بۆنی قۆزاخ تبب
لگڵ ھتاو تكگیشتنیان ھبتلگڵ ھتاو تكگیشتنیان ھبت
دەمو ئوارە زەوی ل باران دەترسا دەمو ئوارە زەوی ل باران دەترسا 
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بناو باخچی سارد و بتای شار گڕاموە بناو باخچی سارد و بتای شار گڕاموە 
كاتژمری چامی دیواری ماڵكاتژمری چامی دیواری ماڵ

 ندھ فمان لچاوی گ ندھ فمان لچاوی گ
درەوشانوە پ شۆڕشكانی كتبی سوودمندیدرەوشانوە پ شۆڕشكانی كتبی سوودمندی

ھرك دیتت تقی ل بك و بیكوژە ھرك دیتت تقی ل بك و بیكوژە 
قسیكی لگڵ پیەوكرانیقسیكی لگڵ پیەوكرانی

واق وڕماوی ھبوو كردیواق وڕماوی ھبوو كردی
ندروستی باشتارمایی تندروستی باشتارمایی ت

شراب بقامیش دەخواتوە شراب بقامیش دەخواتوە 
دەموچاوی بقوماشی كتان پچاوەتوە دەموچاوی بقوماشی كتان پچاوەتوە 
ھزی ل تیژی چاوی گورگ وەرگرتووە ھزی ل تیژی چاوی گورگ وەرگرتووە 

جادووش ل مردەزمی خنكنرجادووش ل مردەزمی خنكنر
ڕستیكی تواو لسر بردكڕستیكی تواو لسر بردك
ك زەوی شانازی پوە دەكاتك زەوی شانازی پوە دەكات

دەبت جژنی چاودەبت جژنی چاو
مردن لسر كوی شر مانا تباكانی ژیان مردن لسر كوی شر مانا تباكانی ژیان 
ل پۆلی ڕاھنانی مندای زەوی لك دەداتوەل پۆلی ڕاھنانی مندای زەوی لك دەداتوە

ھواك زاری بختمان ھدەدا ھواك زاری بختمان ھدەدا 
برزایییكانی ك پكوە بشداریمان تیدا كرد برزایییكانی ك پكوە بشداریمان تیدا كرد 

تارمایی ل بووە خوداوەندتارمایی ل بووە خوداوەند
ئی خوداوەندئی خوداوەند

 وەت ئامادەیی ددان شوشتن و جل و پاككردنچف وەت ئامادەیی ددان شوشتن و جل و پاككردنچف
درەنگانی شو بكوە ڕێ درەنگانی شو بكوە ڕێ 
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مانگی نیاز باشی بگردمانگی نیاز باشی بگرد
بئاسمانوە دادەبزت ماكت بئاسمانوە دادەبزت ماكت 

دەفتری نۆتی سروودی سری ساڵ دەبشتوە دەفتری نۆتی سروودی سری ساڵ دەبشتوە 
فستق و گۆشتی زۆر كوو دەخوات فستق و گۆشتی زۆر كوو دەخوات 

خون و سرووشی مندای دەگن فریایخون و سرووشی مندای دەگن فریای
ھكانی یكم ئادەمیزاد دەكات تابلۆھكانی یكم ئادەمیزاد دەكات تابلۆ

 ت ناسراوی جیھانكی دەنووسیگۆشل ت ناسراوی جیھانكی دەنووسیگۆشل
بیانی دوای ڕۆژباش و گفتوگۆ خۆشكردن بیانی دوای ڕۆژباش و گفتوگۆ خۆشكردن 
 نوت بوشح داوا دەكات دار باوی ل نوت بوشح داوا دەكات دار باوی ل

لبارەی نریت گشتییكان و چۆنیتی گونجاندنی لبارەی نریت گشتییكان و چۆنیتی گونجاندنی 
نگوستیلر و ئنجئاقیقی مشتووی خنگوستیلر و ئنجئاقیقی مشتووی خ

كۆم سرنج و تبینیت بۆ یاداشت دەكات كۆم سرنج و تبینیت بۆ یاداشت دەكات 
 قس تی دتۆوە دب قس تی دتۆوە دب

چرا ھگرچرا ھگر
ماچی دەستی دایكی بقولل و دواپنا زانیماچی دەستی دایكی بقولل و دواپنا زانی

لقلقیش ل ئفسان ئاسمانییكانوە لقلقیش ل ئفسان ئاسمانییكانوە 
نیشت سر منارەی خانقانیشت سر منارەی خانقا

باكانی دای بر ھزی خۆرەتاوباكانی دای بر ھزی خۆرەتاو
نھنییكانی لناو سندووقكنھنییكانی لناو سندووقك

بساكاری سپاردبساكاری سپارد
ك كلیل و قفی تنیا ڕازە ك كلیل و قفی تنیا ڕازە 

ژووری چاوەڕوانكردن كاتژمری نوستووە ژووری چاوەڕوانكردن كاتژمری نوستووە 
نیتوانی تیدا بمنتوە نیتوانی تیدا بمنتوە 
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ی زەویید ی كرد كلك مگۆم لی زەویید ی كرد كلك مگۆم ل
باھاوشتنكانی یاداشت كردباھاوشتنكانی یاداشت كرد

سوی ئم لدانایی بووسوی ئم لدانایی بوو
ل پیتكانی قالینج ئاغال پیتكانی قالینج ئاغا

ك گشت لیوە بووە ئینجانیك بیرەوەریك گشت لیوە بووە ئینجانیك بیرەوەری
ناكسبچ بوەمیان ناكسبچ بوەمیان 

شمشریان ل كاتی ڕووخۆشی دا شمشریان ل كاتی ڕووخۆشی دا 
تۆڕە كراوەكان دەنگیان برز كردەوە تۆڕە كراوەكان دەنگیان برز كردەوە 

 مدەرگای ئ مدەرگای ئ
فرامۆشییكی بخشراو و ژیانكی تواوەفرامۆشییكی بخشراو و ژیانكی تواوە

چوار خوداوەندی ئفسوون زادە چوار خوداوەندی ئفسوون زادە 
دەمپاك دەمپاك 

فلووتژەن فلووتژەن 
لقلقلقلق

چراھگرچراھگر
ھمنی دەموچاویان گۆڕی ھمنی دەموچاویان گۆڕی 

ل ناڕەزایییان كوتوە ل ناڕەزایییان كوتوە 
خون نوژە نیازی كردخون نوژە نیازی كرد

مژدەی دا مژدەی دا 
تارمایی بوون بخوداوەندتارمایی بوون بخوداوەند

ئمین لناو كگی خزان دین و دەچین ئمین لناو كگی خزان دین و دەچین 
بسرووش و بھرە دەین جوانیبسرووش و بھرە دەین جوانی
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خونی مردووانخونی مردووان

نیشتیمان كپ تاجی ھزی سروشتی لسر نانیشتیمان كپ تاجی ھزی سروشتی لسر نا
ئشق جما و ئسپ و گالیسكی دا ھموومان ئشق جما و ئسپ و گالیسكی دا ھموومان 

بخۆی و ڕۆژی درەوشاوەیبخۆی و ڕۆژی درەوشاوەی
 رەتای كاروانكردندە سنن سپوا بب ریكخ رەتای كاروانكردندە سنن سپوا بب ریكخ

 كاروان سووڕی ژیان كاروان سووڕی ژیان
ژەنڕاڵ گوی ل ئاوازكی ناسراوی میللی گرت ژەنڕاڵ گوی ل ئاوازكی ناسراوی میللی گرت 

ل كتبی مژووی كۆن ل كتبی مژووی كۆن 
مردووەكانی دۆزییوە مردووەكانی دۆزییوە 

كارتی فریاكوتنی بخشیكارتی فریاكوتنی بخشی
زەمبیلی زی لسر خوان دانا زەمبیلی زی لسر خوان دانا 

چۆكی نوژی چۆكی نوژی 
بۆ یكمین قوربانی ل دووگرد خشاند بۆ یكمین قوربانی ل دووگرد خشاند 

بینینوەی خونی نمرەكانی كردبینینوەی خونی نمرەكانی كرد
بسرەتای ئومدبسرەتای ئومد

چاوەڕوانی خزنی پغمبریشی ل كس نكردچاوەڕوانی خزنی پغمبریشی ل كس نكرد
شقدایم كی مۆسیقا لتیپشقدایم كی مۆسیقا لتیپ

گشتك ل وچان و بوای تواوی گشتك ل وچان و بوای تواوی 
دەستی پ كردووە دەستی پ كردووە 

یانلژ پگۆرانیب تاخمیانلژ پگۆرانیب تاخم
ن بكانیان بكگۆرانیین بكانیان بكگۆرانیی

قای گوگوی كورسی ژەنڕاڵقای گوگوی كورسی ژەنڕاڵ
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دەموچاوی ڕوون و پ خونیدەموچاوی ڕوون و پ خونی
ئسترەی سر ل ئوارەیان ل قبووڵ بكاتئسترەی سر ل ئوارەیان ل قبووڵ بكات

بدخۆشییوە پدەكننبدخۆشییوە پدەكنن
گوایی ئامۆژگارییكانی داپیرەن گوایی ئامۆژگارییكانی داپیرەن 

داپیرە پاك و خاونكانی باولیان نھنی داپیرە پاك و خاونكانی باولیان نھنی 
بانگوازی یكمین كتبی تدا پارزراوە بانگوازی یكمین كتبی تدا پارزراوە 

سپی شۆڕشگئسپی شۆڕشگئ
كار ئاسكی ئازاكار ئاسكی ئازا

نرگز فرۆشی خندەدارنرگز فرۆشی خندەدار
ڕەزەوانی برھم ڕسكاوڕەزەوانی برھم ڕسكاو

ك بینییان جاجاۆك پردە و كوللی ك بینییان جاجاۆك پردە و كوللی 
لسر مینای كاتژمری مۆزەخان ھداوە لسر مینای كاتژمری مۆزەخان ھداوە 

ماتی و واق وڕماوییان ڕەوییوەماتی و واق وڕماوییان ڕەوییوە
ڕەوینوەیان كرد بسرەتایك ڕەوینوەیان كرد بسرەتایك 

لگڵ یك بسادەیی دوان لگڵ یك بسادەیی دوان 
باوەڕیان پك ھنا باوەڕیان پك ھنا 

بدنیایییوە تكڵ ڕمھاوژەكان بوونبدنیایییوە تكڵ ڕمھاوژەكان بوون
وریایییكی ئاشكرا وریایییكی ئاشكرا 

وەك شازادە بسر شقامكانوە وەك شازادە بسر شقامكانوە 
درژە بگڕانیان دەدەندرژە بگڕانیان دەدەن

دەبن بخاوەنی ھموو زەویدەبن بخاوەنی ھموو زەوی
ژەنڕاڵ ئی خواناسی فرامۆشی ژەنڕاڵ ئی خواناسی فرامۆشی 

كی خاوەنی ھموو زەویكی خاوەنی ھموو زەوی
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باران شاژنی جوانی باران شاژنی جوانی 
ساقۆیكی ل پستی ئاژە كوی لبرە ساقۆیكی ل پستی ئاژە كوی لبرە 

تا ملی بزریزە داخستووە تا ملی بزریزە داخستووە 
خانم ژن خانم ژن 

 دەموچاوت گرینگ نیی ستمبت مقس دەموچاوت گرینگ نیی ستمبت مقس
ئی دەموچاو سبووری و نامی گیشتووئی دەموچاو سبووری و نامی گیشتوو

پنجكان خوتوونپنجكان خوتوون
پنجرەش داوا دەكن بكرنوەپنجرەش داوا دەكن بكرنوە

تریسكی دخۆش و بۆنخۆشی سر دەریا تریسكی دخۆش و بۆنخۆشی سر دەریا 
ئی بھشتی ئارەزووكراو ئی بھشتی ئارەزووكراو 

 رایباس و ھ ر زەمین پس رایباس و ھ ر زەمین پس
 بماوە ھاوار نن گۆرانی پ  بماوە ھاوار نن گۆرانی پ 

شمشای سفرشمشای سفر
شمشای جاوشمشای جاو

 ی باغشمشا ی باغشمشا
شمشای ئسك شمشای ئسك 

دوازدە مانگی ساڵ دوازدە مانگی ساڵ 
 ەی باز ناناسڕەش و سیلی ققیغ ەی باز ناناسڕەش و سیلی ققیغ

بھاری گمژەبھاری گمژە
قومرییكی ون ل ھر لكك نیشتوە قومرییكی ون ل ھر لكك نیشتوە 

بمای خۆی نزانیبمای خۆی نزانی
چووە نزیك ھر ئاوكچووە نزیك ھر ئاوك

ئاگاداری كردەوە ئاگاداری كردەوە 
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بای تنوویتیت بمخۆرەوە بای تنوویتیت بمخۆرەوە 
پلوپۆم لناو نشۆیپلوپۆم لناو نشۆی

 ختپردی ت ختپردی ت
پردی ئاسن پردی ئاسن 

پردی چیمنتۆپردی چیمنتۆ
پردی جگیرپردی جگیر

پردی گڕۆك پردی گڕۆك 
پردك بۆ كرانوەی كتبپردك بۆ كرانوەی كتب

تا ل سیرانی خزانییتا ل سیرانی خزانیی
بناو دەكانی بگڕنوە ماكانمان بناو دەكانی بگڕنوە ماكانمان 

ماكانی داپیرە پاك و خاونكان ماكانی داپیرە پاك و خاونكان 
تیدا دەبن بسمرەیی گوڵتیدا دەبن بسمرەیی گوڵ

پاشماوەی خواردن بۆ ئو ئاژە كوییان ج بھین پاشماوەی خواردن بۆ ئو ئاژە كوییان ج بھین 
ین بستیان دەكپ كین بستیان دەكپ ك

 مسق مسق
 جانتای قوتابخان جانتای قوتابخان

جانتای بچووكی دەستی كیژەكانمان جانتای بچووكی دەستی كیژەكانمان 
كات ببووك دەچن كات ببووك دەچن 

جانتای كلوپل تایبتییكانی كسایتیمان جانتای كلوپل تایبتییكانی كسایتیمان 
 واننجپ واننجپ

 نلبوومی وئ نلبوومی وئ
جزدانی پارەجزدانی پارە

 كیفی چاویلك كیفی چاویلك
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ژنكانمان ددووی نمرین ژنكانمان ددووی نمرین 
خوداوەند خۆویست نایوێ بمرتخوداوەند خۆویست نایوێ بمرت

ھاواركردن بۆ خۆشییكی بردەوام ھاواركردن بۆ خۆشییكی بردەوام 
خۆشییكی بردەوام بۆ تۆخۆشییكی بردەوام بۆ تۆ

ئی تریسكی دخۆش و بۆنخۆشی سر دەریا ئی تریسكی دخۆش و بۆنخۆشی سر دەریا 
ل ملوانی ناو ئاوكی تیژ ل ملوانی ناو ئاوكی تیژ 

بیر ل ماسی ڕووناكبیر كردنوە بیر ل ماسی ڕووناكبیر كردنوە 
ھلكی زیندەوەرەكان بترووكنھلكی زیندەوەرەكان بترووكن

ئاگر نھنییكانی خۆی ئاشكرا دەكاتئاگر نھنییكانی خۆی ئاشكرا دەكات
زەوی ماوەیك فری ئو خووە خراپ بووە زەوی ماوەیك فری ئو خووە خراپ بووە 

نھنییكانی خۆی دەشارتوە نھنییكانی خۆی دەشارتوە 
ھاوخون ل نوان ھاوخون ل نوان 

نھنی ئاشكراكردن و شاردنوەدا تواو دەبین نھنی ئاشكراكردن و شاردنوەدا تواو دەبین 
ئاگر و زەوی فریشكی گوكانیان خستئاگر و زەوی فریشكی گوكانیان خست

گوكان سردانی شون فرامۆشكراوەكان دوابخنگوكان سردانی شون فرامۆشكراوەكان دوابخن
ئۆه خۆت تفرە نداوەئۆه خۆت تفرە نداوە

گوت دانخستووە گوت دانخستووە 
بوەژنكی دووگیان بوەژنكی دووگیان 

پرسیار لو كۆرپی دەكاتپرسیار لو كۆرپی دەكات
ك مندادانی پ خون و جوو و گم كردووە ك مندادانی پ خون و جوو و گم كردووە 

ستایشی چی دەكیت ستایشی چی دەكیت 
 وەی داوایمی ئمیش وەئ وەی داوایمی ئمیش وەئ
داستان چۆن دروست دەبتداستان چۆن دروست دەبت
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خیانت ھستكانت بشونی خیانت ھستكانت بشونی 
قسیك كراوە مرج نیی حیكمت بت قسیك كراوە مرج نیی حیكمت بت 

 نك دەنوینگك پدارستان نك دەنوینگك پدارستان
 نك دەنوك ماسییڕووبار نك دەنوك ماسییڕووبار
 نك دەنوك كۆترئاسمان نك دەنوك كۆترئاسمان
 نك دەنوبوارك ڕگایڕ نك دەنوبوارك ڕگایڕ
زەوی ڕزگاركراو ل الفاو زەوی ڕزگاركراو ل الفاو 
نیزانی ستایشیان بكات نیزانی ستایشیان بكات 

یان سرنجی پنجرە بدات یان سرنجی پنجرە بدات 
چند الپڕەیك یاداشت بخات ناو جانتاكیوە چند الپڕەیك یاداشت بخات ناو جانتاكیوە 

دروود بۆ ئو نیشتمانی مندای ژەنڕای پاراستدروود بۆ ئو نیشتمانی مندای ژەنڕای پاراست
شكۆی پاراستنت پشكۆی پاراستنت پ

جوامر زادەیكی ئمبر و ئوبر گڕاوی كلكش جوامر زادەیكی ئمبر و ئوبر گڕاوی كلكش 
ل جنشینكی ڕووبر گچكی پرسیل جنشینكی ڕووبر گچكی پرسی

یوتن بۆ كركسیوتن بۆ كركس
ئی حكایت خوانیئی حكایت خوانی

دەموچاوی كمخونی زەویدەموچاوی كمخونی زەوی
ك ل گرمایی ھاوینیش گرمی نابتوەك ل گرمایی ھاوینیش گرمی نابتوە

دەموچاوی پ دەنگی ئاسمان دەموچاوی پ دەنگی ئاسمان 
ك ل ئارەزووی وەرزەكان ك ل ئارەزووی وەرزەكان 

دەنگكانی بۆشایی كۆ دەكاتوە دەنگكانی بۆشایی كۆ دەكاتوە 
 ردەوام لدەموچاوی ب ردەوام لدەموچاوی ب

خندەی داپیرەی پاك و خاون خندەی داپیرەی پاك و خاون 
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ك ژیان وەك بای باز ك ژیان وەك بای باز 
ل بردەمی دەكرتوە ل بردەمی دەكرتوە 
 ردەوام لدەموچاوی ب ردەوام لدەموچاوی ب

 ستی باپیرەی پیس و پۆخپ ستی باپیرەی پیس و پۆخپ
ك ژیان وەك بای قلڕەشك ژیان وەك بای قلڕەش

ل بردەمی دادەخرێ ل بردەمی دادەخرێ 
ڕەنگ ھمنكانی دیمنی سنووری مندایت ڕەنگ ھمنكانی دیمنی سنووری مندایت 

وریایان دەكنوە ڕیاكار نین وریایان دەكنوە ڕیاكار نین 
نای بھشتییك نای بھشتییك 

بدبین سوورە ل پیالن بدبین سوورە ل پیالن 
بینینی ژەنڕای شاد و گشاوەبینینی ژەنڕای شاد و گشاوە

بوشیاری ل شقامی بیرەوەری ھكشاوەبوشیاری ل شقامی بیرەوەری ھكشاوە
قاز و قورینگ و ك كوی قاز و قورینگ و ك كوی 

پیاسی لگڵ دەكن پیاسی لگڵ دەكن 
لسر دوگمی ئۆرگۆنیش دادەنیشن لسر دوگمی ئۆرگۆنیش دادەنیشن 

ئمی ل دوایی جماو قمی دەست و پی شكا ئمی ل دوایی جماو قمی دەست و پی شكا 
ژەنڕاڵ گڕایوە سریژەنڕاڵ گڕایوە سری

دەستی لسر ناوچوانی ھبزڕكاوی دانا دەستی لسر ناوچوانی ھبزڕكاوی دانا 
ببزەیی و دنرمییوە پی گوت ببزەیی و دنرمییوە پی گوت 

ھز بنوە بر خۆت ھز بنوە بر خۆت 
تۆش دەتوانی گیا بخۆیت تۆش دەتوانی گیا بخۆیت 

بم گیایكی كاتیبم گیایكی كاتی
خیایش ك بوات پی ھنا خیایش ك بوات پی ھنا 
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دەبت كووپی پ ئاوی مرازدەبت كووپی پ ئاوی مراز
كلكشی بوری و تواناییكلكشی بوری و توانایی

فینی داوەت بای بازفینی داوەت بای باز
دەستمۆییش توانا و ھزی دەستمۆییش توانا و ھزی 

فینی ل بای كۆتر كوشتووە فینی ل بای كۆتر كوشتووە 
دیكتاتۆر بئارەزووی خۆی وان دەدات گردەنكچدیكتاتۆر بئارەزووی خۆی وان دەدات گردەنكچ

دواتر ل وانكیدا بۆ ھمیشیی دیلی دەكاتدواتر ل وانكیدا بۆ ھمیشیی دیلی دەكات
 نگی جپراز تر ددانی بسخوانی دیل ل نگی جپراز تر ددانی بسخوانی دیل ل

دا نییژنی تنی دیل جوتنی منداخدا نییژنی تنی دیل جوتنی منداخ
دا نییژنی تنی دیل جی منداسادا نییژنی تنی دیل جی منداسا

قوتابخانی مندانی دیل قوتابخانی مندانی دیل 
دا نیینی تیاری تۆپ تۆپدا نیینی تیاری تۆپ تۆپ

ژووری مندانی دیلژووری مندانی دیل
دا نییی تنری ودەفتدا نییی تنری ودەفت

دەش مۆسیقازانی سروشتخواز دەش مۆسیقازانی سروشتخواز 
تارمایی خوداوەندك بووبتتارمایی خوداوەندك بووبت

پاشان دار اللنگی ل دەم ئاوان ڕواندبت پاشان دار اللنگی ل دەم ئاوان ڕواندبت 
دروود دەبت گومان دروود دەبت گومان 

ندكراوی دڵ نییسگومان پندكراوی دڵ نییسگومان پ
مردن و ژیان مردن و ژیان 

ل مۆسیقازانی سروشتخواز جگای بووەتوە ل مۆسیقازانی سروشتخواز جگای بووەتوە 
ئی بۆچی مۆسیقازانی سروشتخوازئی بۆچی مۆسیقازانی سروشتخواز
لناو ڕووناكایی چاوی ھۆ نبتلناو ڕووناكایی چاوی ھۆ نبت
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ھنگوین و گوڵ خۆی پیشان ناداتھنگوین و گوڵ خۆی پیشان نادات
تاو خۆشكی ڕۆشن و ھئاسمان شینتاو خۆشكی ڕۆشن و ھئاسمان شین

گردك لناویدا دەستی برز كردووەتوە گردك لناویدا دەستی برز كردووەتوە 
ھشتان ڕاسپاردەی ماوە بۆ زەویھشتان ڕاسپاردەی ماوە بۆ زەوی

یكوڕێ دەچت خوەتی ترسناكی شترەنجیكوڕێ دەچت خوەتی ترسناكی شترەنج
 نپرزی دەسلووتبربازی بپالنی س نپرزی دەسلووتبربازی بپالنی س

ب ئاماژەیك ب ئاماژەیك 
ئامادەی ھرشی كتوپیان دەكاتئامادەی ھرشی كتوپیان دەكات

شاشا
وەزیروەزیر
پیادە پیادە 
فیل فیل 

ئسپ ئسپ 
قق

دەن میدانی جنگ ماندووە دەن میدانی جنگ ماندووە 
ل مای ئومدەوە ورشیك بۆ پشوودان ل مای ئومدەوە ورشیك بۆ پشوودان 

باندەیكی ز ھنی ھنای مات باندەیكی ز ھنی ھنای مات 
منداكی ز كرەستكانی گمی ل مات پاك كردەوەمنداكی ز كرەستكانی گمی ل مات پاك كردەوە

دایككی ز وەك درەخت لسر یك قاچ ل مات وەستاوەدایككی ز وەك درەخت لسر یك قاچ ل مات وەستاوە
ھوركی ز سرمای ل مات كوشتووەھوركی ز سرمای ل مات كوشتووە

بمبخش ئی شازادەی ئستابمبخش ئی شازادەی ئستا
شتكان دووبارە دەبنوەشتكان دووبارە دەبنوە

لسر ھموو درەختكان باندە كوژراوە لسر ھموو درەختكان باندە كوژراوە 
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ل منارەش حاجی لقلقل منارەش حاجی لقلق
ڕوخساری فریودەری سبیڕوخساری فریودەری سبی

زی ناقۆر مسلزی ناقۆر مسل
خونی دەكات بئاماژەی پ سۆزخونی دەكات بئاماژەی پ سۆز

كرە و ھنجیر دەخواتكرە و ھنجیر دەخوات
تارمایییكی پرشان دەستكانی دەلرزینتارمایییكی پرشان دەستكانی دەلرزین
كپووی بردە ناو كۆمك گی خنییكپووی بردە ناو كۆمك گی خنیی

ئاماژەی بوەدائاماژەی بوەدا
سما ل كللی بردیدا مستی كردسما ل كللی بردیدا مستی كرد

چی ل كوێ چی ل كوێ 
گوللی ڕۆشنكرەوە و گوللی دووكڵ گوللی ڕۆشنكرەوە و گوللی دووكڵ 

شوە و دایكی ئاڵ شوە و دایكی ئاڵ 
قغان و دەفقغان و دەف

ژەھر و دەرمان ژەھر و دەرمان 
شمام و گوژاكشمام و گوژاك

پغمبر و فریودەرپغمبر و فریودەر
و ھ وشو ھ وش

شوە و شونشوە و شون
جوانی یزدانی و كۆشكی ڕەنگاوڕەنگ جوانی یزدانی و كۆشكی ڕەنگاوڕەنگ 

ك تاریكی پنجرەكانی ئشكنج دەداتك تاریكی پنجرەكانی ئشكنج دەدات
كافتریای سر دەریا و زبدانكافتریای سر دەریا و زبدان

ل ب بایخكردنی مدالیای ئازاییل ب بایخكردنی مدالیای ئازایی
بزەیی دایك و ڕقی وەردیان بزەیی دایك و ڕقی وەردیان 
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زستانی توندوتیژ و ھاوینی چاو خومارزستانی توندوتیژ و ھاوینی چاو خومار
نازی بھار و ئومدی كوژراوی چاوە زەردەكانی پایزنازی بھار و ئومدی كوژراوی چاوە زەردەكانی پایز

قس نستقكانی قس نستقكانی 
لدایكنبوویك و زۆربیی پككوتوویكی بدخونلدایكنبوویك و زۆربیی پككوتوویكی بدخون

توانای خۆت بنون ئی خۆشبختیتوانای خۆت بنون ئی خۆشبختی
چاوی كورسی ژوورەكم دەبین چ كاتكچاوی كورسی ژوورەكم دەبین چ كاتك

ڕگاوبانی باندان قرەباغ دەب و چ دەمكیش چۆڵ ڕگاوبانی باندان قرەباغ دەب و چ دەمكیش چۆڵ 
بفر شوونپی برادەرە سرگردانكانمی بفر شوونپی برادەرە سرگردانكانمی 

كردووە بمۆزەخانیكی ب بایخكردووە بمۆزەخانیكی ب بایخ
كتوپ یاری پ كراكتوپ یاری پ كرا

ببوورن سكراو بدار نبووەوەببوورن سكراو بدار نبووەوە
ئشق مردئشق مرد

زەردەی ھتاو دواكوتزەردەی ھتاو دواكوت
غریبی ئوارە پاشماوە ئاۆزییكانی لوول داغریبی ئوارە پاشماوە ئاۆزییكانی لوول دا

شمشری فدای ناو كتبخانكان شمشری فدای ناو كتبخانكان 
 ناوی ڕەت بون بوە خنوارە دەپاڕئ ل ناوی ڕەت بون بوە خنوارە دەپاڕئ ل

فریشتی بخشندەفریشتی بخشندە
بووك شووش و دەستنووسكانی سبووریبووك شووش و دەستنووسكانی سبووری

بباندەی ڕەنگاوڕەنگ دەسپرێ بباندەی ڕەنگاوڕەنگ دەسپرێ 
ئی باندەئی باندە

دانیشتووی ئاسمان دەمودوویان خۆش و چاككارن دانیشتووی ئاسمان دەمودوویان خۆش و چاككارن 
ئو ڕگایی دەشب بتۆئو ڕگایی دەشب بتۆ

ئی چیۆكی ڕووناكییكانی ئسترەی گورەئی چیۆكی ڕووناكییكانی ئسترەی گورە
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سكۆی ڕسكان و ڕوڕەسمیسكۆی ڕسكان و ڕوڕەسمی
یییفسانكی ئیخانشكردنمان بات دابخیییفسانكی ئیخانشكردنمان بات دابخ

دەرگای چوون ناو پنجرەیدەرگای چوون ناو پنجرەی
تماشاكردنی پاراون بسرنجی خوداییتماشاكردنی پاراون بسرنجی خودایی

بای داستانبژبای داستانبژ
زەوی ئاگاداركردنوە ل سرچاوە ڕا مكنزەوی ئاگاداركردنوە ل سرچاوە ڕا مكن

تۆوی گوی پشوودانم ھناوەت باخچی شار تۆوی گوی پشوودانم ھناوەت باخچی شار 
ژیان خرۆشاژیان خرۆشا

دیاریی بۆ ھمووتان دیاریی بۆ ھمووتان 
باندەیك خوەت و ھلكی باندەیك خوەت و ھلكی 

لناو لك و پۆپ ھستدارەكانی دانالناو لك و پۆپ ھستدارەكانی دانا
 نیكانی الفاو ڕابگترسییدرا م وای پب نیكانی الفاو ڕابگترسییدرا م وای پب

تیشك ساباتی ھاوینی و زستانی بسردا بستتیشك ساباتی ھاوینی و زستانی بسردا بست
كتبی ھزو ڕۆشنایی شاقوویكتبی ھزو ڕۆشنایی شاقووی

 رستك دەپندەیبا رستك دەپندەیبا
مۆسیقای ڕۆمانسیمۆسیقای ڕۆمانسی
مۆسیقای جنگمۆسیقای جنگ

مۆسیقای ماتمینی مۆسیقای ماتمینی 
مۆسیقای ھراو ھۆریا مۆسیقای ھراو ھۆریا 

مۆسیقای دنیاییمۆسیقای دنیایی
بۆ ئوەی ل مۆسیقایكان حای بینبۆ ئوەی ل مۆسیقایكان حای بین

ویستجاڕیمان پتكی گاند خۆپیشاندانچویستجاڕیمان پتكی گاند خۆپیشاندانچ
ل كۆشك دادەبزینل كۆشك دادەبزین



سی ساڵ شیعر٢٨٧ سباح رەنجدەر

دەرگای مامان ڕووەو شقام و باخچی گشتی دەكینوە دەرگای مامان ڕووەو شقام و باخچی گشتی دەكینوە 
پیاس موومان دەچینر ھھپیاس موومان دەچینر ھھ

ل پیاس دەفتری تبینی دەردەھنین ل پیاس دەفتری تبینی دەردەھنین 
گرینگین یان نا گرینگین یان نا 

ب ئۆرگۆنوە دەكوین ب ئۆرگۆنوە دەكوین 
بنیمچ بھۆشییوە بیرمان دەكوتوە بنیمچ بھۆشییوە بیرمان دەكوتوە 

گرینگ نین گرینگ نین 
برادەركمان بوو فی مای لسر ق دانا برادەركمان بوو فی مای لسر ق دانا 

فك ل دەروونی ساویلكی دەیكاتفك ل دەروونی ساویلكی دەیكات
بای بقرز وەرگرتووەبای بقرز وەرگرتووە

دوای سمایكی سوور دادەبزێ دوای سمایكی سوور دادەبزێ 
خون ئی ڕەنگی ونبووی ناو تابلۆخون ئی ڕەنگی ونبووی ناو تابلۆ

 زكھدەنگی سۆز ب زكھدەنگی سۆز ب
 منون ھی ناو خو قسساڵ خۆش منون ھی ناو خو قسساڵ خۆش

ئی خودا وا لرەم ئی خودا وا لرەم 
ك بوو بانگی كردمك بوو بانگی كردم
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خونی سروشتخونی سروشت

گیانكان بچووك بوونوە لباخچی گڕەك میللییكان گیانكان بچووك بوونوە لباخچی گڕەك میللییكان 
ڕووەك چواروەرزییكان ل خۆیانی نزیك كردنوە ڕووەك چواروەرزییكان ل خۆیانی نزیك كردنوە 

چاوی دا بڕوبان و ل ئم شوقیان داچاوی دا بڕوبان و ل ئم شوقیان دا

خونی زیندووانخونی زیندووان

چراھگر ل پیاسیك لگڵ دەست برای سروەرییچراھگر ل پیاسیك لگڵ دەست برای سروەریی
حاجی لقلقی ل بووە ھلكی ققنسحاجی لقلقی ل بووە ھلكی ققنس
لسر كارتی ڕەنگاوڕەنگی پۆست ناسییوەلسر كارتی ڕەنگاوڕەنگی پۆست ناسییوە

خونی مردووانخونی مردووان

قس نستقكان ل چاوی ژەنڕاڵ بوون ب تارماییقس نستقكان ل چاوی ژەنڕاڵ بوون ب تارمایی
نیتوانی ببت گۆرانی ئاھنگكانی سری ساڵنیتوانی ببت گۆرانی ئاھنگكانی سری ساڵ
بوو بسروودی بۆنكانی یاقووت ل ئا دەڕژێبوو بسروودی بۆنكانی یاقووت ل ئا دەڕژێ

١٩٨٩١٩٨٩ -  - ١٩٩٩١٩٩٩ ھولر ھولر
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سرووشسرووش

١١
ئوی ل ھموو شتك دروستكراوئوی ل ھموو شتك دروستكراو

تواو مست ب ھموو شتكتواو مست ب ھموو شتك
كتبی چی ئمی ھنا بكراوەییكتبی چی ئمی ھنا بكراوەیی

ل دەست گوناه نكردووەكانی بووە گیانكی شیاو دابزیی سر زەویل دەست گوناه نكردووەكانی بووە گیانكی شیاو دابزیی سر زەوی
گریان ھندك شتی دەھنایوە بھشتی پ ئاوازی بداركردنوەگریان ھندك شتی دەھنایوە بھشتی پ ئاوازی بداركردنوە

ناوچوان دەمار دەرپڕیوەكی بۆن دەكردناوچوان دەمار دەرپڕیوەكی بۆن دەكرد
لسرەخۆ سووتانی دەنۆشیلسرەخۆ سووتانی دەنۆشی

چاوە سە بریقدارەكانی لگڵ درەكان ل خۆشییكی بردەوامدا بوونچاوە سە بریقدارەكانی لگڵ درەكان ل خۆشییكی بردەوامدا بوون
درەكانیش ھمیش ببرادەری یادو دروودیان دەزانیدرەكانیش ھمیش ببرادەری یادو دروودیان دەزانی

بھردوو دەست توند ژیانی گرت و دەمی كردەوەبھردوو دەست توند ژیانی گرت و دەمی كردەوە
بوای كرد ب بازكی ژیر بۆ حیكمتكانی ڕووناككرەوەی چاو و نیگابوای كرد ب بازكی ژیر بۆ حیكمتكانی ڕووناككرەوەی چاو و نیگا

ئاسمانی سرگردانی ب ئاسوودەیی پوائاسمانی سرگردانی ب ئاسوودەیی پوا

خون وا خۆی خون وا خۆی 
گایوهگایوه
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تۆی تكڵ ب نازو منزڵ و نیازمتۆی تكڵ ب نازو منزڵ و نیازم
بۆچی بوو ئی ئاسمانبۆچی بوو ئی ئاسمان

ڕبواری ماندوو ب ھموو ڕگاكانی تپڕیڕبواری ماندوو ب ھموو ڕگاكانی تپڕی
خوای دكش و ئارام ب جوانییخوای دكش و ئارام ب جوانیی

ل دەموچاوی ڕوون و ب بزەیی كتب ھات دەرێل دەموچاوی ڕوون و ب بزەیی كتب ھات دەرێ
ددانكانی گوشیددانكانی گوشی

ئاگری داھنائاگری داھنا
گكانی درەختی ناوبانگ شادو پسندنگكانی درەختی ناوبانگ شادو پسندن
دەبن ب كاغزی برەكت و بتگرەییدەبن ب كاغزی برەكت و بتگرەیی

ننی بۆ دەھنۆشی خۆشبزووان كسرووشننی بۆ دەھنۆشی خۆشبزووان كسرووش
ھمنن ل ئاخاوتنھمنن ل ئاخاوتن

نام ئاوگۆڕكردنی نوان ئادەم و حوا ھاوسنگی زەویی تكدانام ئاوگۆڕكردنی نوان ئادەم و حوا ھاوسنگی زەویی تكدا
ملوانی لناو شپۆلی تووڕە و توند و ھچووملوانی لناو شپۆلی تووڕە و توند و ھچوو

كان دەكاتنی ماسوولكخوكان دەكاتنی ماسوولكخو
دارگالسكی وشكبووەوەی لبیركراودارگالسكی وشكبووەوەی لبیركراو

شپۆلك گومان تووڕەو توندو ھچووی كردبتشپۆلك گومان تووڕەو توندو ھچووی كردبت
مریی نییرمی نرگسمریی نییرمی نرگس

ل پناكانی ژیانل پناكانی ژیان
فریشتیكی ڕەخسیوی ساكار بپی كوتراو ڕادەكاتفریشتیكی ڕەخسیوی ساكار بپی كوتراو ڕادەكات

مندادان و كفنمندادان و كفن
النك و گۆڕالنك و گۆڕ

بوچان بدوایوەنبوچان بدوایوەن
ئاوی ببزەییئاوی ببزەیی
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گیای دەقگیای دەق
نووسری ھموو ژیان لناو خون كوت سۆراخی ناونیشاننووسری ھموو ژیان لناو خون كوت سۆراخی ناونیشان

گیشت ب گورەترین ڕۆشناییگیشت ب گورەترین ڕۆشنایی
ك ما ڕووناككیتیك ما ڕووناككیتی

یان دڵ و ھۆش و یكم بیانییان دڵ و ھۆش و یكم بیانی
ڕەنگی پردەی پنجرەی ژووری نووستنیڕەنگی پردەی پنجرەی ژووری نووستنی

ل ڕەنگی چاوی ژنكی وەرگرتووەل ڕەنگی چاوی ژنكی وەرگرتووە
چرچفی مزی نووسین و تختی نووستنیشچرچفی مزی نووسین و تختی نووستنیش

لناو ڕووناكی ھموو شتكان ب ئاووایی نابیندرنلناو ڕووناكی ھموو شتكان ب ئاووایی نابیندرن
تۆی تكڵ ب نازو منزڵ و نیازمتۆی تكڵ ب نازو منزڵ و نیازم

بۆچی بوو ئی ئاوواییبۆچی بوو ئی ئاووایی
نۆت دەستنووسكانی دانانۆت دەستنووسكانی دانا

باران سری ڕۆشنی ب دۆستی ھرە نزیكیباران سری ڕۆشنی ب دۆستی ھرە نزیكی
زەوی ھمیش بواپكراو كردزەوی ھمیش بواپكراو كرد

ئمیش ب ڕۆشنایی نۆت دەستنووسكانیئمیش ب ڕۆشنایی نۆت دەستنووسكانی
فرمانەوای دارستان ھڕەش ل بازی پیر دەكاتفرمانەوای دارستان ھڕەش ل بازی پیر دەكات

نرەی داناكشستترووكاندن ئن لكبازی پیریش ترس و بیری ھنرەی داناكشستترووكاندن ئن لكبازی پیریش ترس و بیری ھ
مۆزەخانیكی ل ھفتی ئاسوودەیی مستتر ل ڕابردوومۆزەخانیكی ل ھفتی ئاسوودەیی مستتر ل ڕابردوو

پیاوكی ل ھفتی ئاسوودەیی چاو ڕوونتر ل ئاگرپیاوكی ل ھفتی ئاسوودەیی چاو ڕوونتر ل ئاگر
گودانكی ل ھفتی ئاسوودەیی بدیدارتر ل پنجرەگودانكی ل ھفتی ئاسوودەیی بدیدارتر ل پنجرە

ماسیكی ل ھفتی ئاسوودەیی دخۆشتر ل ئاوماسیكی ل ھفتی ئاسوودەیی دخۆشتر ل ئاو
درەختكی ل ھفتی ئاسوودەیی ب برھمتر ل دارستاندرەختكی ل ھفتی ئاسوودەیی ب برھمتر ل دارستان

گۆپكی ل ھفتی ئاسوودەیی سرەتاییتر ل خونگۆپكی ل ھفتی ئاسوودەیی سرەتاییتر ل خون
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بیركردنوەیكی نا ئاشكرا یان خیاكی ترسناكبیركردنوەیكی نا ئاشكرا یان خیاكی ترسناك
ھفتی ئاسوودەیی ئی بردەوام ل پشبك و پشوازیھفتی ئاسوودەیی ئی بردەوام ل پشبك و پشوازی

ئم گیتارو ئاوازە دیاری خوای دكش و ئارام بجوانیی بوو بۆ منئم گیتارو ئاوازە دیاری خوای دكش و ئارام بجوانیی بوو بۆ من
نیانھشت ل ئاھنگی سركوتنمنیانھشت ل ئاھنگی سركوتنم

بیانكم سروودی گوی ل سبر گشكردوویبیانكم سروودی گوی ل سبر گشكردووی
ئو موانانی ب فرمانی نووسری ھموو ژیانئو موانانی ب فرمانی نووسری ھموو ژیان

لبر تیشكی برھمی بپرواییلبر تیشكی برھمی بپروایی
پرستراو و سروشت و خونیان دەگشاندەوەپرستراو و سروشت و خونیان دەگشاندەوە

نیازەكانیان لدایك دەبوونیازەكانیان لدایك دەبوو
نو ئاو تبكانی سگرانییبازی باڵ بۆنخۆش دنو ئاو تبكانی سگرانییبازی باڵ بۆنخۆش د

میوە و دەموچاو ئاوازی بۆ دادەننمیوە و دەموچاو ئاوازی بۆ دادەنن
دوو قاچی بھز خۆیان ل چیاكان دزییوەدوو قاچی بھز خۆیان ل چیاكان دزییوە

شقامكانیش وەك مۆمیاشقامكانیش وەك مۆمیا
یان وەك پیاوە دارین ڕگای دان لیوە بۆنیان وەك پیاوە دارین ڕگای دان لیوە بۆن

ڕستیكی تواوڕستیكی تواو
دوو چاوی نیوەكراوەی قاچ بھزەكاندوو چاوی نیوەكراوەی قاچ بھزەكان
پاراستنی تایبتمندییكانی ئو ئاوەنپاراستنی تایبتمندییكانی ئو ئاوەن

ژەنگ دا لی تورەكشتی الفاوە گستاش كئ كژەنگ دا لی تورەكشتی الفاوە گستاش كئ ك
گژەن شاباشگژەن شاباش

لشكرك بدیل گیرالشكرك بدیل گیرا
سرلشكریان كشتییوان بووسرلشكریان كشتییوان بوو

یلكژی ھو ڕی لالنونی بازی بینی ھخیلكژی ھو ڕی لالنونی بازی بینی ھخ
ر بكت باش چاودنزونی ماندوو خی خئر بكت باش چاودنزونی ماندوو خی خئ
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یمانپئاگایی ب ی بكلیل و قوفیمانپئاگایی ب ی بكلیل و قوف
ئاسمان ل كوێ شكۆی ئسترەی ت دەكوتئاسمان ل كوێ شكۆی ئسترەی ت دەكوت

ئسترە شكۆدارە یان نائسترە شكۆدارە یان نا
زەوی لكوێ شكۆی كگی ت دەكوتزەوی لكوێ شكۆی كگی ت دەكوت

كگ شكۆدارە یان ناكگ شكۆدارە یان نا
ئاو ل كوێ شكۆی میوەی گییووی ت دەكوتئاو ل كوێ شكۆی میوەی گییووی ت دەكوت

میوەی گییوو شكۆدارە یان نامیوەی گییوو شكۆدارە یان نا
ئی داھنری ئاگری ئمكدارئی داھنری ئاگری ئمكدار

ژیانی سرزەمینژیانی سرزەمین
ژیانی ناو ئاسمانژیانی ناو ئاسمان

چییان پ بخشیچییان پ بخشی
چیشیان ل ستاندیچیشیان ل ستاندی

ھشتیان ڕزی پاشڕۆژ بگریتھشتیان ڕزی پاشڕۆژ بگریت
ب ت شتما مۆسیقا لب ت شتما مۆسیقا ل

ندا بناسڕووناكی خۆی ت باكانك بچرایندا بناسڕووناكی خۆی ت باكانك بچرای
مشتومی زیندووانمشتومی زیندووان

لكحای نبوونی مردووانلكحای نبوونی مردووان
زیندووییزیندوویی
مردووییمردوویی

بای بۆنخۆشی یك بازنبای بۆنخۆشی یك بازن
زەمینی وشكزەمینی وشك

ئاسمانی ببارانئاسمانی بباران
ئوانیش بای بۆنخۆشی یك بازنئوانیش بای بۆنخۆشی یك بازن
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باك ھندەی دووگردی نوژ دنیا و ئازاد و بند و ب پیمانباك ھندەی دووگردی نوژ دنیا و ئازاد و بند و ب پیمان
تنیایی ئی قووترین ڕاستی ب ھموو زەمیندا تپڕەتنیایی ئی قووترین ڕاستی ب ھموو زەمیندا تپڕە

با ھی كرد ھات ناو دارستانبا ھی كرد ھات ناو دارستان
النرمی ناو ھی گلكقاندنی ھڕاش دەستی ئاشنابوو بالنرمی ناو ھی گلكقاندنی ھڕاش دەستی ئاشنابوو ب

باز نھنییكانتان الی كیژی كافرۆش بدركننباز نھنییكانتان الی كیژی كافرۆش بدركنن
بوای پبكن ئگر فرمووی نیازم ژیان بكم باخی گشتیبوای پبكن ئگر فرمووی نیازم ژیان بكم باخی گشتی

ب ھموو ڕوخساركی حز ل ئاخاوتن ئاشناب ھموو ڕوخساركی حز ل ئاخاوتن ئاشنا
یان بیكم كاتژمركی بواپكراو ل دەستی ھمووتانیان بیكم كاتژمركی بواپكراو ل دەستی ھمووتان

چی ژیانی بزەوی بخشیچی ژیانی بزەوی بخشی
زەوی چی بژیان بخشیزەوی چی بژیان بخشی
ژیان چی ب زەوی بخشیژیان چی ب زەوی بخشی
موو ژیاننی ھمردن نھموو ژیاننی ھمردن نھ

كیژی كافرۆش ھر تۆنی دەژیتكیژی كافرۆش ھر تۆنی دەژیت
ب ژیانت جوانییكان ئازاد دەبنب ژیانت جوانییكان ئازاد دەبن

پیكانی بسر تپی كانزایی پش دەمی درژكردوونپیكانی بسر تپی كانزایی پش دەمی درژكردوون
كورسی پالستیكیشی ب پشتدا شكاندووەتوەكورسی پالستیكیشی ب پشتدا شكاندووەتوە
تا خونی ب وەفا لسر پنجكانی بگڕتوەتا خونی ب وەفا لسر پنجكانی بگڕتوە

قۆپچی برۆنزی ب كراسی ئو مندان دەدرەوشنوەقۆپچی برۆنزی ب كراسی ئو مندان دەدرەوشنوە
ل برامبری گمان دەكنل برامبری گمان دەكن

ئو ب شوق و تاسی مندان دڵ توندەئو ب شوق و تاسی مندان دڵ توندە
دەتوانین لناو درەوشانوەی قۆپچكاندەتوانین لناو درەوشانوەی قۆپچكان

دوا ونی دارستانك بكشیندوا ونی دارستانك بكشین
نووسری ھموو ژیان بگات ناوینووسری ھموو ژیان بگات ناوی
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كشمیش و شیری كوو و موژ و برنج بخواتكشمیش و شیری كوو و موژ و برنج بخوات
گ تنیزو ھۆش دەگبازیش ھگ تنیزو ھۆش دەگبازیش ھ

تبو س زەمبیل ندەكر شدەك ولكانی ئنند ورمھون تدەبتبو س زەمبیل ندەكر شدەك ولكانی ئنند ورمھون تدەب
دەشتایی ڕووت و ئاسمانی نائومد دەبن ب نچیری الوازدەشتایی ڕووت و ئاسمانی نائومد دەبن ب نچیری الواز

ڕووباری كنار پ مرواری و ماسیگرەڕووباری كنار پ مرواری و ماسیگرە
باوەشی دەكاتوە جگرگۆشكانی دەژمرتباوەشی دەكاتوە جگرگۆشكانی دەژمرت

سبری بسر برد و درەخت ئارەزوو برزەكان درژ دەبووەوەسبری بسر برد و درەخت ئارەزوو برزەكان درژ دەبووەوە
شار لناو تریفی شوی قی مردانشار لناو تریفی شوی قی مردان
باخچكانی پ مندای گشبین دەبوونباخچكانی پ مندای گشبین دەبوون

باخچكانیش باخچوان زیرەككانیان دەدواندباخچكانیش باخچوان زیرەككانیان دەدواند
ڕگا فرمووی دەنگی كلیلی دەرگاكان مۆسیقایك بۆ خرۆشانی ھاوبشڕگا فرمووی دەنگی كلیلی دەرگاكان مۆسیقایك بۆ خرۆشانی ھاوبش

شار ب پبوونی مندای گشبینشار ب پبوونی مندای گشبین
باخچی فریای پاكنووسكردنی یادگارییكانی دەكوێباخچی فریای پاكنووسكردنی یادگارییكانی دەكوێ

دەریاش ب كشتی گورەو بچووك و قوالب فدان ناویدەریاش ب كشتی گورەو بچووك و قوالب فدان ناوی
ل سرك شپق پووشكی ب ھوادا ھدال سرك شپق پووشكی ب ھوادا ھدا

ب ل خۆڕازیبوون و دەموچاوی گشیوە توند چپی سركوتنی لداب ل خۆڕازیبوون و دەموچاوی گشیوە توند چپی سركوتنی لدا
سركوان خۆشییكانی ل ژیانت بینیونسركوان خۆشییكانی ل ژیانت بینیون

دەتوانی چندیان بژمریتدەتوانی چندیان بژمریت
سبر ل ھاوین وشیارەسبر ل ھاوین وشیارە
ھستی مندایی ڕبوارانھستی مندایی ڕبواران

ل گۆرانیدا دەكات پاداشتی ژیاننووسل گۆرانیدا دەكات پاداشتی ژیاننووس
ھتاو ل زستان وشیارەھتاو ل زستان وشیارە

ھستی مندایی ڕبوارانھستی مندایی ڕبواران
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ل گۆرانیدا دەكات یاداشتی ژیاننووسل گۆرانیدا دەكات یاداشتی ژیاننووس
داھنری ئاگری ئمكدارداھنری ئاگری ئمكدار

برینكانی لشی ب ڕۆنی بڕوو تیمار دەكاتبرینكانی لشی ب ڕۆنی بڕوو تیمار دەكات
ھشتان بھار الوە گیایكانی بۆ دەرمان دەشنھشتان بھار الوە گیایكانی بۆ دەرمان دەشن

بۆنی گیای تڕو پاراوی پ وزەبۆنی گیای تڕو پاراوی پ وزە
سپن جمانی ئخۆشی و خودسپن جمانی ئخۆشی و خود

نیی ر پیالنگبس ل نئاونیی ر پیالنگبس ل نئاو
ھاوپیمان لگڵ ڕاستگۆیی ڕۆشناییھاوپیمان لگڵ ڕاستگۆیی ڕۆشنایی

ئی داھنری ئاگری ئمكدارئی داھنری ئاگری ئمكدار
ھموومان دەپرسین ھنگاونان برەو تۆ خیاڵ خۆش دەكاتھموومان دەپرسین ھنگاونان برەو تۆ خیاڵ خۆش دەكات

چلكی گوڵ دەپپ ستمان لپچلكی گوڵ دەپپ ستمان لپ
ل تمكی چوری نابینا چاوت بكرنوەل تمكی چوری نابینا چاوت بكرنوە

ل یكتر ئاشكرابین نبی ب بكوژمانل یكتر ئاشكرابین نبی ب بكوژمان
ئی دەموچاو ھاوار بك پوجووت كوتوونئی دەموچاو ھاوار بك پوجووت كوتوون

ڕگا جادووبازە ب ئاوازی مارش و بزەی فوییوەڕگا جادووبازە ب ئاوازی مارش و بزەی فوییوە
بوات پدەھن بكویت ناویبوات پدەھن بكویت ناوی

دەتپشكن زەردەوادەتپشكن زەردەوا
جنگ نمرەكانیش بڕت دەكنجنگ نمرەكانیش بڕت دەكن

ئندامانی خزان ل شكۆداری خۆیان گڕانوەئندامانی خزان ل شكۆداری خۆیان گڕانوە
نای برۆنزی ئسپیاننای برۆنزی ئسپیان

وەك شمشری تازە تیژكراوە دەتریسكایوەوەك شمشری تازە تیژكراوە دەتریسكایوە
مزی نانخواردنمزی نانخواردن

ل كیفخۆشی بخرھاتنوەیان ھستای پیانل كیفخۆشی بخرھاتنوەیان ھستای پیان
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دەستیك گوی نازكشانی خست دەستیاندەستیك گوی نازكشانی خست دەستیان
مۆم پرچی ڕووناك بوومۆم پرچی ڕووناك بوو

داھنری ئاگری ئمكدار چووە سرمزی نووسینداھنری ئاگری ئمكدار چووە سرمزی نووسین
لگڵ دایكی نازكشی خیاڵ ھموو شونك گڕالگڵ دایكی نازكشی خیاڵ ھموو شونك گڕا

گیشت بھشتی ھستگیشت بھشتی ھست
ل درەوشانوەی گیشتنی ژیان دەبت ھی ھموومانل درەوشانوەی گیشتنی ژیان دەبت ھی ھموومان

ھموومان دەبین بیرەوەری خۆشیی نووسری ھموو ژیانھموومان دەبین بیرەوەری خۆشیی نووسری ھموو ژیان
كتبی چی ئمی ھنا بخشینی ل ناوەندەكان ھنای كناركتبی چی ئمی ھنا بخشینی ل ناوەندەكان ھنای كنار

كنار شاباشكنار شاباش
دەرەوە ھوای سارد و پرشاندەرەوە ھوای سارد و پرشان

ۆز دەبئا كانمانی لپرچی منداۆز دەبئا كانمانی لپرچی مندا
بار دەبب كانمانی لوی مندالبار دەبب كانمانی لوی مندال
شدەق كانمانی لی منداپشدەق كانمانی لی منداپ
دەڕەنج كانمانی لی منداددەڕەنج كانمانی لی منداد
شاباش نھامتی منداكانمانشاباش نھامتی منداكانمان

ناوبانگژوورەوە بناوبانگژوورەوە ب
داھنری ئاگری ئمكدار ب كۆنی پشی تدەپڕێداھنری ئاگری ئمكدار ب كۆنی پشی تدەپڕێ

كتبكی دەستنووس ل ڕووی كۆن دیواری ڕۆچوو ماوەتوەكتبكی دەستنووس ل ڕووی كۆن دیواری ڕۆچوو ماوەتوە
زەوی شدار زیاتر داچتزەوی شدار زیاتر داچت

بازی ھۆگری چاوی خومار و دی وریای دیواربازی ھۆگری چاوی خومار و دی وریای دیوار
كاغزو قمی داواكردووەكاغزو قمی داواكردووە

زۆرانبازی ئسپ یاداشت دەكاتزۆرانبازی ئسپ یاداشت دەكات
دوو بازی وشیار و دسۆزدوو بازی وشیار و دسۆز



سی ساڵ شیعر٢٩٨ سباح رەنجدەر

بسر دەرگای دیواری نووسراوبسر دەرگای دیواری نووسراو
ماتی و بدەنگییان دروست كردماتی و بدەنگییان دروست كرد

چیم نپرسیچیم نپرسی
دوو بازی وشیارو دسۆزدوو بازی وشیارو دسۆز

بسر دەرگای دیواری نووسراوبسر دەرگای دیواری نووسراو
ماتی و بدەنگییان شكاندماتی و بدەنگییان شكاند

چییان نپرسیچییان نپرسی
باز مرد پانگیشتباز مرد پانگیشت

ھلككانی بترووكن و بچووەكانی تواو ئاشق و بباك بكاتھلككانی بترووكن و بچووەكانی تواو ئاشق و بباك بكات
باز ئی گیانی پتیباز ئی گیانی پتی

بخۆت و ئو بچووانت دەتوێ چی بكیبخۆت و ئو بچووانت دەتوێ چی بكی
ناكامییكانی خون وریایان نكردیوەناكامییكانی خون وریایان نكردیوە

ئسپكم نزیك كوختكی دارین ل پاوانی خودایی مست كردئسپكم نزیك كوختكی دارین ل پاوانی خودایی مست كرد
تا فریا بكوم گشتكم تواو بكمتا فریا بكوم گشتكم تواو بكم

ڕزكم بۆ ئسپ داناڕزكم بۆ ئسپ دانا
ئسپ بكلكشی دەومندەئسپ بكلكشی دەومندە

سپو ئئ ئاوی دای كسپو ئئ ئاوی دای ك
لخۆبایی كردلخۆبایی كرد

ك ئو ئسپی ل ئاو ڕەواندەوەك ئو ئسپی ل ئاو ڕەواندەوە
دشكاوی كرددشكاوی كرد

جۆگلیكی مودا كورت و ناڕك ب ماسی ئاو زادەی گوتجۆگلیكی مودا كورت و ناڕك ب ماسی ئاو زادەی گوت
ئاشقی ئاو نیتئاشقی ئاو نیت

ل وڕنی تنوویك ك گومان تووڕەی كردبوو كوتیی ناویل وڕنی تنوویك ك گومان تووڕەی كردبوو كوتیی ناوی
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ناچاركرای نگڕیتوە مای وشكایی خۆتناچاركرای نگڕیتوە مای وشكایی خۆت
باران ل شقامكان ب ڕازاندنوە كوتووەباران ل شقامكان ب ڕازاندنوە كوتووە
كروشكی نشمیالنو ئادەمیی خرۆشانكروشكی نشمیالنو ئادەمیی خرۆشان

جامی ئۆتۆمبلكم كردەوەجامی ئۆتۆمبلكم كردەوە
دابزیم ناو شقامدابزیم ناو شقام

لگڵ باران ب گش كوتملگڵ باران ب گش كوتم
وا بزانم چاوم بوو نیزانی بۆنی ژیان ل كوێ پخشكات و ھی پكردموا بزانم چاوم بوو نیزانی بۆنی ژیان ل كوێ پخشكات و ھی پكردم

٭٭٭٭٭٭
ڕۆشنایی ل ماكانداڕۆشنایی ل ماكاندا

ڕەنگ و ڕووی منداكانی كردووەتوەڕەنگ و ڕووی منداكانی كردووەتوە
خودا ئی ھمیش دگرمخودا ئی ھمیش دگرم

ھمیش دنرمھمیش دنرم
ھمیش سادەھمیش سادە

تاریكی ل دارستانكانداتاریكی ل دارستانكاندا
ڕەنگ و ڕووی ئاسككانی ھبزڕكاندووەڕەنگ و ڕووی ئاسككانی ھبزڕكاندووە

ڕاوكر ئی ھمیش دساردڕاوكر ئی ھمیش دسارد
ھمیش دەقھمیش دەق
ھمیش ئاۆزھمیش ئاۆز

ماڵ و دارستانماڵ و دارستان
بشدارییان ل نووسینی كتبی چی ئمی ھنا كردبشدارییان ل نووسینی كتبی چی ئمی ھنا كرد

٭٭٭٭٭٭
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كتبی چی ئمی ھناكتبی چی ئمی ھنا
خونم ل تۆدا كس دوورەكانی بینیخونم ل تۆدا كس دوورەكانی بینی

قسم ل تۆدا بووە گۆرانیقسم ل تۆدا بووە گۆرانی
ھنگاوم ل تۆدا جۆگلی دەرەوەی پرژینی ھنا ناو ڕەزھنگاوم ل تۆدا جۆگلی دەرەوەی پرژینی ھنا ناو ڕەز

ئام ل تۆدا ئاڕمی ڕۆژی چاپ كردئام ل تۆدا ئاڕمی ڕۆژی چاپ كرد
مندا ناو ننراوەكانی نیشتیمانی ل سبر دادەنینمندا ناو ننراوەكانی نیشتیمانی ل سبر دادەنین

جۆری خونی خۆیانیان پدەتجۆری خونی خۆیانیان پدەت
ب ستایشكردنی دەمارە ھستیارەكانیب ستایشكردنی دەمارە ھستیارەكانی

نگاو و ئاو ھون و قسخنگاو و ئاو ھون و قسخ
ڕەوك بازی ڕۆشن دەبن ب پنجمۆریڕەوك بازی ڕۆشن دەبن ب پنجمۆری

دەموچاوی دەكانی كتبی سرەتاییتر ل خوندەموچاوی دەكانی كتبی سرەتاییتر ل خون
ب ئومدی دیداری خوا مشق بۆ ڕاستقینترین قوربانی دەكنب ئومدی دیداری خوا مشق بۆ ڕاستقینترین قوربانی دەكن
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٢٢
دوو كتبوان كوڕە گورەی ئاسمان و زەوی یان ئا و نادوو كتبوان كوڕە گورەی ئاسمان و زەوی یان ئا و نا

ل ژووركی الكوت ئمیان دۆزییوەل ژووركی الكوت ئمیان دۆزییوە
ب لوی وشك و قاقای ل خۆڕازیبوونوە ھاواریان بسردا كردینب لوی وشك و قاقای ل خۆڕازیبوونوە ھاواریان بسردا كردین

یمانپكی بماوەییمانپكی بماوەی
ماو ماڵماو ماڵ

كۆنو كۆنكۆنو كۆن
گڕەكو گڕەكگڕەكو گڕەك

شارەو شارشارەو شار
بڕووشكاوییوە بدواتان وینبڕووشكاوییوە بدواتان وین

ئاسمانیان ل زەوی ھان دائاسمانیان ل زەوی ھان دا
كورسی لسرنشینكورسی لسرنشین

باز ل كرانوەی ئاسمان و باڵ و پارچ گۆشتیباز ل كرانوەی ئاسمان و باڵ و پارچ گۆشتی
سرپنجكانی بازەوانی نیتپاكسرپنجكانی بازەوانی نیتپاك

ل سدارەدانی گوڵ بۆ شكۆ شكاندنی بھارل سدارەدانی گوڵ بۆ شكۆ شكاندنی بھار
 نی دەدركالنپۆل دەدا نیازی ھئاسمان ش باز چاوی ل نی دەدركالنپۆل دەدا نیازی ھئاسمان ش باز چاوی ل

بۆ ئوەی دلری ل برزایییكان وەك شمشری ھكشراو ناز بكابۆ ئوەی دلری ل برزایییكان وەك شمشری ھكشراو ناز بكا
س نییین بستی فست و مبنیا متبس نییین بستی فست و مبنیا متب

گوللی نتقندراو ئیرەیی ب ممكی گرمبوو ب شیر دەباگوللی نتقندراو ئیرەیی ب ممكی گرمبوو ب شیر دەبا
كتب ئی سرووشی ئاژاوەكتب ئی سرووشی ئاژاوە

ل كگی لۆك قوڕگی كیژیل كگی لۆك قوڕگی كیژی
چاوڕەش و كراس ئاوواو پرچ حلوایی و كمرە شلیان بیچاوڕەش و كراس ئاوواو پرچ حلوایی و كمرە شلیان بی
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نوا ببنوا بب
وشكانت ل ناوەندی زەوی نیوە تواو پرتوبو كردەوەوشكانت ل ناوەندی زەوی نیوە تواو پرتوبو كردەوە

بۆ وات كردبۆ وات كرد
بختوەریت ل تواوی زەوی وەرگرتوەبختوەریت ل تواوی زەوی وەرگرتوە

ئاویش شھیدی ب ئینتیمائاویش شھیدی ب ئینتیما
ئاسمان بدەست ئسترە ڕژاوەكانیئاسمان بدەست ئسترە ڕژاوەكانی

جوانییكی تخ یان ڕوومتكی ئفسانییجوانییكی تخ یان ڕوومتكی ئفسانیی
ەوایرمانناوبانگ و فموو ژیان بری ھنووسەوایرمانناوبانگ و فموو ژیان بری ھنووس
پویستی بناونیشان و كات دیاریكردن بۆ دیدارپویستی بناونیشان و كات دیاریكردن بۆ دیدار

زەوی و ئاوو ئاسمانی خست برنیشان و ئقی كوانزەوی و ئاوو ئاسمانی خست برنیشان و ئقی كوان
لبرچی نھنیی ھموو چاوەكانت دزیلبرچی نھنیی ھموو چاوەكانت دزی

بب چاودریش ڕیان ندای ناسیارو كسوكارت ببینیبب چاودریش ڕیان ندای ناسیارو كسوكارت ببینی
چاوك بب چاودریكردن ڕووگی ل بینین بچووكبووەتوەچاوك بب چاودریكردن ڕووگی ل بینین بچووكبووەتوە

ئی بۆ ھزت دای خیای باوەڕ پنكراوئی بۆ ھزت دای خیای باوەڕ پنكراو
نتھشــت بازی دەنگ گرم ببتــ بیرەوەرییكی لھتاوی چاوســاغ نتھشــت بازی دەنگ گرم ببتــ بیرەوەرییكی لھتاوی چاوســاغ 

موتوربكراوموتوربكراو
یان دخۆشی موانكانی ئاھنگیان دخۆشی موانكانی ئاھنگ

دزەكانی دەریات دەومندكردن بوون ب ڕابردزەكانی دەریات دەومندكردن بوون ب ڕابر
ڕووەكی تمبی برسبری دارستانی گورەڕووەكی تمبی برسبری دارستانی گورە

وین نازانئ كولتووری دەوەن بوین نازانئ كولتووری دەوەن ب
وینپشتی ئخانوو پا زەوی ڕازاوە بوینپشتی ئخانوو پا زەوی ڕازاوە ب

منداكانی كتب بسر چندین كیشوەر دابش كراونمنداكانی كتب بسر چندین كیشوەر دابش كراون
زمان لگتۆماریان بزمان لگتۆماریان ب
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منداك گودانی ژووری باوكی دزیمنداك گودانی ژووری باوكی دزی
بردی لناو كتبكانی كردی بپاسوانبردی لناو كتبكانی كردی بپاسوان
یان باوك گودانی ژووری خۆی بۆ بردیان باوك گودانی ژووری خۆی بۆ برد

كردی ب پاسوانی كتبكانیكردی ب پاسوانی كتبكانی
نووسری ھموو ژیانی ناوەند ل ونبوونووسری ھموو ژیانی ناوەند ل ونبوو

فرمانی ل وش وەرگرت كوت برزەبری ویژدانفرمانی ل وش وەرگرت كوت برزەبری ویژدان
ب شرموە قه ه مكشی خۆی داپۆشیب شرموە قه ه مكشی خۆی داپۆشی
پاشای مرگ ھراسان و تووڕەو توندەپاشای مرگ ھراسان و تووڕەو توندە

ھمیش بیارمتی و ئاگاداركردنوە دەرگاكان دەكاتوەھمیش بیارمتی و ئاگاداركردنوە دەرگاكان دەكاتوە
جوانیی ل درەختی برداری حوش دەكوژێجوانیی ل درەختی برداری حوش دەكوژێ
زەوی دوای باران دخۆشیی خۆی دەپارزێزەوی دوای باران دخۆشیی خۆی دەپارزێ

بردەوامیش دووبارەی دەكاتوەبردەوامیش دووبارەی دەكاتوە
ساماو جۆگ خامۆشكانی ناو دارستانی سنوبرساماو جۆگ خامۆشكانی ناو دارستانی سنوبر
پنجیان خستووەت ناو پنجی تریفی شیداپنجیان خستووەت ناو پنجی تریفی شیدا

كۆڕنیشی سر دارستان چپیكی مردانی دا بگویانكۆڕنیشی سر دارستان چپیكی مردانی دا بگویان
ئاگری نجیبزادە ل چارەنووس ھنھاتئاگری نجیبزادە ل چارەنووس ھنھات

ئزموونی قی مردانی ل دوودییك پشكش كردئزموونی قی مردانی ل دوودییك پشكش كرد
نووسری ھموو ژیان لناو ئاوكی خاون ڕاوەستاوەنووسری ھموو ژیان لناو ئاوكی خاون ڕاوەستاوە

دەتوانی مردووی پ بشۆیدەتوانی مردووی پ بشۆی
سدەف گرمایی دەدات پیكانیسدەف گرمایی دەدات پیكانی
یاقووت گرمایی دەدات پیكانییاقووت گرمایی دەدات پیكانی
ئماس گرمایی دەدات پیكانیئماس گرمایی دەدات پیكانی
مرجان گرمایی دەدات پیكانیمرجان گرمایی دەدات پیكانی
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نیئاكام بگ و ڕۆژە ببرادەری یادو دروود ئنیئاكام بگ و ڕۆژە ببرادەری یادو دروود ئ
لسردانی مۆزەخان نقومی ڕۆژھتی دووربووینلسردانی مۆزەخان نقومی ڕۆژھتی دووربووین
ئنگوستیلمان خست پنجی خانمی كلپوورئنگوستیلمان خست پنجی خانمی كلپوور

زەیییب كی بپوور داپیرەیلخانمی كزەیییب كی بپوور داپیرەیلخانمی ك
ویست ڕووناك نییكانی وەك پبینییری تدەفتویست ڕووناك نییكانی وەك پبینییری تدەفت

ئاگری ترس و بختیارییكی ژاكاوی ل ھناوی كردووەتوەئاگری ترس و بختیارییكی ژاكاوی ل ھناوی كردووەتوە
ھۆگربوونی دووگردی بئمك و ھانا زانی ھۆگربوونی دووگردی بئمك و ھانا زانی 

ئفسوونیش بتاقانی ژیانئفسوونیش بتاقانی ژیان
ڕكاتی یكمڕكاتی یكم
ڕكاتی دووەمڕكاتی دووەم
ڕكاتی سیمڕكاتی سیم
ڕكاتی چوارەمڕكاتی چوارەم

سالمی برزبوونوەی دایوەسالمی برزبوونوەی دایوە
تاج گوینی گمی خۆشیی ل ئشق و بباكی نزیك كردەوەتاج گوینی گمی خۆشیی ل ئشق و بباكی نزیك كردەوە

نیشانی سرسووڕمان بھیچ ئاكامك نگیشتنیشانی سرسووڕمان بھیچ ئاكامك نگیشت
نی ڕستمدەی تسپ وتی پرسیار كنیشاننی ڕستمدەی تسپ وتی پرسیار كنیشان

چاودری ل ئا و نا حای نبووچاودری ل ئا و نا حای نبوو
موو ژیان و كژی باران بارینری ھوان نووسوەندیی نوای خۆش پھموو ژیان و كژی باران بارینری ھوان نووسوەندیی نوای خۆش پھ

گای زۆرانبازی ئارەزوویتیگای زۆرانبازی ئارەزوویتی
بمووی كلكی تمی چوری پنجرە بسێبمووی كلكی تمی چوری پنجرە بسێ

پردە پنجرەی خۆش ناوێپردە پنجرەی خۆش ناوێ
پیخۆش ھمیش بتنیشتی الرەمل شۆڕببتوەپیخۆش ھمیش بتنیشتی الرەمل شۆڕببتوە

زی ئاسنڕەگ رە لنجپزی ئاسنڕەگ رە لنجپ
ئاسن دەمارەكانی ل خون ڕایان كردووەئاسن دەمارەكانی ل خون ڕایان كردووە
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پیام ڕەگزی خونپاك نووسیویتیپیام ڕەگزی خونپاك نووسیویتی
ی گوناو دی سرووشی لر مایامبپی گوناو دی سرووشی لر مایامبپ

خاخاۆك بردیی ناویخاخاۆك بردیی ناوی
خونی دی بجۆشی پیامبر ڕژای لوولی تفنگخونی دی بجۆشی پیامبر ڕژای لوولی تفنگ

خونی دی بجۆشی پیامبر ڕژای گۆپكی میكرۆفۆنخونی دی بجۆشی پیامبر ڕژای گۆپكی میكرۆفۆن
نووسری ھموو ژیان مقیت بك بچاوی ژەنڕای دۆڕاونووسری ھموو ژیان مقیت بك بچاوی ژەنڕای دۆڕاو

ست دەبماشا متك برخبست دەبماشا متك برخب
ئاھنگ دەگێئاھنگ دەگێ

ئاسمانی بئسترە منی بردە كۆڕی یاران و ناسینی ھموو شتكانیئاسمانی بئسترە منی بردە كۆڕی یاران و ناسینی ھموو شتكانی
دشادی و كشی جوانییدشادی و كشی جوانیی

ی كردمیایش خخوڕەی ئاوی زوی كردمیایش خخوڕەی ئاوی زو
پیژەو سركوتم الی نھنییكانپیژەو سركوتم الی نھنییكان

ی خۆیدا برادەرەكانی ببینڕ بۆنی خۆشی ل دیكتاتۆر ناھی خۆیدا برادەرەكانی ببینڕ بۆنی خۆشی ل دیكتاتۆر ناھ
پش ئوەی ل ماڵ دەرچم ڕووتم پیشاندە ئی سرووش پش ئوەی ل ماڵ دەرچم ڕووتم پیشاندە ئی سرووش 

نوەیان دەكشانوە گگوڵ ئاو دەخۆننوەیان دەكشانوە گگوڵ ئاو دەخۆن
ئو پیاوەی تۆزێ بای ھمژی و دوا دریئو پیاوەی تۆزێ بای ھمژی و دوا دری

نووسینكی گرەوی پشبك برەوەی ستایش كردنووسینكی گرەوی پشبك برەوەی ستایش كرد
مرۆڤ ل كۆیلییدا گۆرانییكانی خۆی بۆ ناگوترێمرۆڤ ل كۆیلییدا گۆرانییكانی خۆی بۆ ناگوترێ

دیكتاتۆر بۆ خۆشادمانكردن دەینرت ناو ژیانیدیكتاتۆر بۆ خۆشادمانكردن دەینرت ناو ژیانی
لوانلو ل تیرو توانج و لخشتبردنلوانلو ل تیرو توانج و لخشتبردن

منیش شووشی مرەكب یان تۆپی یاریمنیش شووشی مرەكب یان تۆپی یاری
دەگرم دارموی لك بھشوو دەومندو چاالكدەگرم دارموی لك بھشوو دەومندو چاالك

بازەكانی دەفنم یان بفری دەتكنمبازەكانی دەفنم یان بفری دەتكنم
گشت ئاوەكان یك ئاونگشت ئاوەكان یك ئاون
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گشت بایكان یك بانگشت بایكان یك بان
گشت خۆكان یك خۆنگشت خۆكان یك خۆن
گشت ئاگرەكان یك ئاگرنگشت ئاگرەكان یك ئاگرن

ھور بیر دەكاتوەو سرەڕۆ دەڕواھور بیر دەكاتوەو سرەڕۆ دەڕوا
وە دەچكیگدوای دەنگی كیان بوە دەچكیگدوای دەنگی كیان ب

باران بباكان بناو بیركردنوەی تدەپڕێباران بباكان بناو بیركردنوەی تدەپڕێ
نووسری ھموو ژیان ل دوا ڕكاتی نوژی درۆ بزاندننووسری ھموو ژیان ل دوا ڕكاتی نوژی درۆ بزاندن

ئم حیكمتی كردە ڕەنگی ئمو دی جیھانئم حیكمتی كردە ڕەنگی ئمو دی جیھان
ئگر دەروونی خۆت پ ڕووناكی نبووئگر دەروونی خۆت پ ڕووناكی نبوو

ون دەب وەت لبیركردن كتاو مماشای ھتون دەب وەت لبیركردن كتاو مماشای ھت
گریانی ب بیانووی موانی داناو ناودارگریانی ب بیانووی موانی داناو ناودار

سمۆرەی سر كاك گوز ل ئمك و خۆشی توایوەسمۆرەی سر كاك گوز ل ئمك و خۆشی توایوە
لوول دەخوا خریك دەست دەخات پش چاویلوول دەخوا خریك دەست دەخات پش چاوی

گومزی لووتبرزی توڕەھات كوا مای خاندانان تكڵ بتۆنگومزی لووتبرزی توڕەھات كوا مای خاندانان تكڵ بتۆن
ی لووتكتاسی لووتكتاس
ڕازی لووتكڕازی لووتك
ی لووتكوی لووتكو

ستی لووتكمستی لووتكم
لووتكویست ئی پنجرەی داخراو و كتبی بندایتیلووتكویست ئی پنجرەی داخراو و كتبی بندایتی
ئاژانسكان ھوای برزبوونوەی دیكتاتۆریان تدا نبووئاژانسكان ھوای برزبوونوەی دیكتاتۆریان تدا نبوو

خان گومان و شرمزار بیری ل بد ئشقی كردەوە چیی پكردخان گومان و شرمزار بیری ل بد ئشقی كردەوە چیی پكرد
ببینینیببینینی

شوی بئسترەشوی بئسترە
تیشكی بپیتتیشكی بپیت
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بھاری بھزبھاری بھز
النكی پ پكنینالنكی پ پكنین

خامۆش و دەم بباوشك دەروون گرژبووخامۆش و دەم بباوشك دەروون گرژبوو
مابن رمایی پكی دەكرد گكانگ لمابن رمایی پكی دەكرد گكانگ ل
ختزەیی پایتبورەو بدەرگای گ بازگختزەیی پایتبورەو بدەرگای گ بازگ

بچاوی نیشانگرو ھستی فریودەریوە دەتنتوەبچاوی نیشانگرو ھستی فریودەریوە دەتنتوە
شقامی نازو منزڵ و نیازی خۆشبختی یان بدبختیشقامی نازو منزڵ و نیازی خۆشبختی یان بدبختی

ژیان ل سبری ڕوونی مردن دەبت ڕازی ھموو جربزەیییكژیان ل سبری ڕوونی مردن دەبت ڕازی ھموو جربزەیییك
یان پیاسیك نزیك كۆشكی دەنگوباس یان كتب ل ھموو شونكیان پیاسیك نزیك كۆشكی دەنگوباس یان كتب ل ھموو شونك

مردن شمندەفرك بیك ئاراست دەڕوامردن شمندەفرك بیك ئاراست دەڕوا
شمندەفر ھمیش ل كاتی خۆی ڕانابوورێشمندەفر ھمیش ل كاتی خۆی ڕانابوورێ

ژیان یانی سوزایی خومار و خۆبوونی كاتی ڕابوونژیان یانی سوزایی خومار و خۆبوونی كاتی ڕابوون
دەچم كتبخان ڕۆژنامی سبینان وەردەگرمدەچم كتبخان ڕۆژنامی سبینان وەردەگرم

بیر ل ئاژانس دەكموەبیر ل ئاژانس دەكموە
بۆ پاشا جنگی مانوەی نكردبۆ پاشا جنگی مانوەی نكرد

لسر ھی ناوەڕاستی زەوی سوپاس بۆ بینینلسر ھی ناوەڕاستی زەوی سوپاس بۆ بینین
بۆنی خۆشی شونپی خۆی شیرین دەكاتبۆنی خۆشی شونپی خۆی شیرین دەكات

یان تاسی دەمھاوت سر ڕگایك دابش ناكرێیان تاسی دەمھاوت سر ڕگایك دابش ناكرێ
چتری خۆشنوودی دەكموەچتری خۆشنوودی دەكموە

سبری وت بزركردوو ئومدی تدا دەدرەوشنتوەسبری وت بزركردوو ئومدی تدا دەدرەوشنتوە
وت بزركردوو بھای سبر دەزان بۆی ل وچان شوقكی تواوەوت بزركردوو بھای سبر دەزان بۆی ل وچان شوقكی تواوە

خوی ناوچشت متی ھزارو یك شوەی ھناخوی ناوچشت متی ھزارو یك شوەی ھنا
ئاو ل سرچاوەیكدا دووجار موانداریت ناكائاو ل سرچاوەیكدا دووجار موانداریت ناكا

موومان دەناسھ دایك نیی ڕۆیشتندا ب ل میشم ھبموومان دەناسھ دایك نیی ڕۆیشتندا ب ل میشم ھب
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درەختی الواز پلیتی تیشكی ھزدار داگیری بكاتدرەختی الواز پلیتی تیشكی ھزدار داگیری بكات
سركردەی الواز پلیتی لشكر میلی تفنگ نھنتوەسركردەی الواز پلیتی لشكر میلی تفنگ نھنتوە

كتبی الواز پلیتی خوندەوار چاوی ڕەشكو پشك بكاتكتبی الواز پلیتی خوندەوار چاوی ڕەشكو پشك بكات
خونی الواز پلیتی خونبین خبری ببتوەخونی الواز پلیتی خونبین خبری ببتوە

ل سپیاتیی كاغز ژیان بسردەبمل سپیاتیی كاغز ژیان بسردەبم
كشی سربستیم دەكم ڕەنگی بیان و شینایی ئاسمانكشی سربستیم دەكم ڕەنگی بیان و شینایی ئاسمان

وەیدەستكی بخاچ كیان منداڕەنگی بوەیدەستكی بخاچ كیان منداڕەنگی ب
شینایی ئاسمان پغمبرە دەگا بچارەنووسشینایی ئاسمان پغمبرە دەگا بچارەنووس

نووسری ھموو ژیان كی ھمنی و میھرەبانی دەكیت ڕستیكی چاالكنووسری ھموو ژیان كی ھمنی و میھرەبانی دەكیت ڕستیكی چاالك
دیمنكانی پایتخت سرنجمی بردە الی ئاونیك گومانكانمی لبر خاو دیمنكانی پایتخت سرنجمی بردە الی ئاونیك گومانكانمی لبر خاو 

بوونوەبوونوە
چاوم ل ناوچاوم ل ناو

مۆسیقای دامزراندنیمۆسیقای دامزراندنی
گۆپای دخۆشی پیرانیگۆپای دخۆشی پیرانی

حوزی شقاو ب مراویحوزی شقاو ب مراوی
شتی پرچ ئاۆزو دوونی ناو شقامكانیشتی پرچ ئاۆزو دوونی ناو شقامكانی
جواننووسییكانی ناوچوانی دیوارەكانیجواننووسییكانی ناوچوانی دیوارەكانی

پنجرەی ئامز بمندای ماكان دەكم پاسوانپنجرەی ئامز بمندای ماكان دەكم پاسوان
حوزو فوارە چندین پیاوی دژە مۆسیقایان ل خۆیاندا خنكاندووەحوزو فوارە چندین پیاوی دژە مۆسیقایان ل خۆیاندا خنكاندووە

بازی خرۆشاو بوای بزەوی نما دەنگی ال ج بھ بردی ئاسمانبازی خرۆشاو بوای بزەوی نما دەنگی ال ج بھ بردی ئاسمان
گدۆستی ك نم بوون بگفری كردە دەنكناو وەرزەكان ب ك لدەستگدۆستی ك نم بوون بگفری كردە دەنكناو وەرزەكان ب ك لدەست

چییرمانت بسپ فئچییرمانت بسپ فئ
سرپچی و پداگرتنسرپچی و پداگرتن
بھز بوانو تپڕەبھز بوانو تپڕە



سی ساڵ شیعر٣٠٩ سباح رەنجدەر

ئاسمان تنیای پویستی ب دت بینریت ناویئاسمان تنیای پویستی ب دت بینریت ناوی
پاشا لكوتووەكان نوییاتیی زەوییان تواو پشكنیپاشا لكوتووەكان نوییاتیی زەوییان تواو پشكنی

ل بیری ئوەدان بندایییكانی لكبدەنوەل بیری ئوەدان بندایییكانی لكبدەنوە
باران بدەستی نرمی نوییاتی و بندایی لخو ب ئاگاھناباران بدەستی نرمی نوییاتی و بندایی لخو ب ئاگاھنا

ڕایكشان ڕاستاییڕایكشان ڕاستایی
قغانكانی شكاندنقغانكانی شكاندن

نووسری ھموو ژیان بجوانییكی ڕوون دروست بووەنووسری ھموو ژیان بجوانییكی ڕوون دروست بووە
ل بخشینی خونی گیانی یان ماسوولكی پتوی برەنگاربوونوەیل بخشینی خونی گیانی یان ماسوولكی پتوی برەنگاربوونوەی

زاندن ماندوو نابژی درۆ ببۆ نوزاندن ماندوو نابژی درۆ ببۆ نو
تلی تلفۆن بناو پنجرە ھاتووەت ژووریتلی تلفۆن بناو پنجرە ھاتووەت ژووری

دەم بباوشكی ب جووو ب برەكتدەم بباوشكی ب جووو ب برەكت
ڕەنگی سووری تاریك تیدا درژەی كشاڕەنگی سووری تاریك تیدا درژەی كشا

پاشا كاتژمری داكندراوی دەست باوكی مردووی ل دەست كردپاشا كاتژمری داكندراوی دەست باوكی مردووی ل دەست كرد
ب سواری ئسپ و كراسی زین ھات ناومانب سواری ئسپ و كراسی زین ھات ناومان

ل سرەتاكانی بردەبازو قمباز دوا ھوای پیت و دەنگی پبوول سرەتاكانی بردەبازو قمباز دوا ھوای پیت و دەنگی پبوو
دایی نس گوكدایی نس گوك
گوێ ناپرس كیگوێ ناپرس كی

دەنگدانوەی پرسیاری سغتكردەنگدانوەی پرسیاری سغتكر
پردەكانی داڕزاندووەپردەكانی داڕزاندووە
دایی نس دكدایی نس دك
دڵ ناپرس كیدڵ ناپرس كی

برادەری یادو دروودی نازانێ بڕوو وەردەگبرادەری یادو دروودی نازانێ بڕوو وەردەگ
دەستی برەو حوانوە بگرێدەستی برەو حوانوە بگرێ

دایستی نس ھكدایستی نس ھك
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ھست ناپرس كیھست ناپرس كی
حپساوی كشوماتیحپساوی كشوماتی

ئامانكی بڕی شقدوای تئامانكی بڕی شقدوای ت
دایس چاوی نكدایس چاوی نك

چاو ناپرس كیچاو ناپرس كی
ل سرنجدان وەك بھرەمندی ڕۆمانسیل سرنجدان وەك بھرەمندی ڕۆمانسی
بھپ خۆی بۆ بزەی ناسیاری ھداوێبھپ خۆی بۆ بزەی ناسیاری ھداوێ

دایكی ھر ھموومان ھات ڕستیكی ئاسوودە كرددایكی ھر ھموومان ھات ڕستیكی ئاسوودە كرد
سبووری نیھناوینسبووری نیھناوین

نت دەھوارە دەگۆڕێ و خئ ڕەنگی ژیان لنت دەھوارە دەگۆڕێ و خئ ڕەنگی ژیان ل
بۆ كوێ دەڕۆینبۆ كوێ دەڕۆین

كسادەكانمان بدەین ب دیارییكسادەكانمان بدەین ب دیاریی
زەمین بریتیی ل ڕوخساری ماندوویزەمین بریتیی ل ڕوخساری ماندووی

كسنناسكی ناو تپوتۆزی پرشوبوی كسنناسكی ناو تپوتۆزی پرشوبوی 
برادەری ناز و منزڵ و نیاز بدوایدا ناینبرادەری ناز و منزڵ و نیاز بدوایدا ناین
دایگك خوای لنموو شوھ ل نیایددایگك خوای لنموو شوھ ل نیاید

ل ماڵ و سیرانیش منداكانیل ماڵ و سیرانیش منداكانی
٭٭٭٭٭٭

نووسری ھموو ژیاننووسری ھموو ژیان
گۆپی مودایكانی گفتوگۆی زەرد كردووەگۆپی مودایكانی گفتوگۆی زەرد كردووە

حایش ل میھرەبانی ڕووناكی حایش ل میھرەبانی ڕووناكی 
تییی تایبڕووناكی یانتییی تایبڕووناكی یان

خۆشیی خوداید وەی خونچشانگ دەشزانخۆشیی خوداید وەی خونچشانگ دەشزان
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واوی زەوییڕینی تخۆشیی خودا مۆسیقای ڕاپدواوی زەوییڕینی تخۆشیی خودا مۆسیقای ڕاپد
مۆسیقا دەنگی ژیان بگویمۆسیقا دەنگی ژیان بگوی

ئاسمانئاسمان
برادەرایتیبرادەرایتی

ئادەمئادەم
نیدەگنیدەگ

پویست ئم ئا یك بینپویست ئم ئا یك بین
٭٭٭٭٭٭

نووسری ھموو ژیاننووسری ھموو ژیان
گۆپی مودایكانی گفتوگۆی ڕەش كردووەگۆپی مودایكانی گفتوگۆی ڕەش كردووە

حایش ل جادووی تاریكیحایش ل جادووی تاریكی
تییی تایبتاریكی یانتییی تایبتاریكی یان

نگیی خودایتد سیسبوونی خونچ دەشزاننگیی خودایتد سیسبوونی خونچ دەشزان
واوی زەوییوتنی تنگیی خودا زەنگی كتدواوی زەوییوتنی تنگیی خودا زەنگی كتد

زەنگ دەنگی مرگ بگویزەنگ دەنگی مرگ بگوی
ئاسمانئاسمان

برادەرایتیبرادەرایتی
ئادەمئادەم

 نیدەگ نیدەگ
پویست ئم نا یك بینپویست ئم نا یك بین
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٣٣
باز ل گرمایی ئاگری پیس نبوو فامی كرد بۆنی ڕیای ل دەنووكی سیباز ل گرمایی ئاگری پیس نبوو فامی كرد بۆنی ڕیای ل دەنووكی سی

ستڵ دەبگتیت لواوی ڕازەكانی برادەرایت سۆز ب ە لپستڵ دەبگتیت لواوی ڕازەكانی برادەرایت سۆز ب ە لپ
كتبی چارەنووس دادەگیرس دەروونت دەگا ب درەوشانوەكتبی چارەنووس دادەگیرس دەروونت دەگا ب درەوشانوە

ستڵ دەبگتیت لواوی ڕازەكانی برادەرایت رد بگب ە لپستڵ دەبگتیت لواوی ڕازەكانی برادەرایت رد بگب ە لپ
كتبی چارەنووس دادەگیرس دەروونت دەگا بدرەوشانوەكتبی چارەنووس دادەگیرس دەروونت دەگا بدرەوشانوە

ستڵ دەبگتیت لواوی ڕازەكانی برادەرایت ندەناس بب ە لپستڵ دەبگتیت لواوی ڕازەكانی برادەرایت ندەناس بب ە لپ
كتبی چارەنووس دادەگیرس دەروونت دەگا بدرەوشانوەكتبی چارەنووس دادەگیرس دەروونت دەگا بدرەوشانوە

ستڵ دەبگتیت لواوی ڕازەكانی برادەرایت زە بربج ە لپستڵ دەبگتیت لواوی ڕازەكانی برادەرایت زە بربج ە لپ
كتبی چارەنووس دادەگیرس دەروونت دەگا بدرەوشانوەكتبی چارەنووس دادەگیرس دەروونت دەگا بدرەوشانوە
ندەھھنگاومان پبوو ھرەو ئاگری پیس نیی بمنداندەھھنگاومان پبوو ھرەو ئاگری پیس نیی بمندا

ندەھھنگاومان پبوو ھرەو ئاگری پیس نچارەنووس بندەھھنگاومان پبوو ھرەو ئاگری پیس نچارەنووس ب
ندەھھنگاومان پبوو ھرەو ئاگری پیس نشكۆ بندەھھنگاومان پبوو ھرەو ئاگری پیس نشكۆ ب

ندەھھنگاومان پبوو ھرەو ئاگری پیس نرەتا بسندەھھنگاومان پبوو ھرەو ئاگری پیس نرەتا بس
دایك و باوكم و منداكانیاندایك و باوكم و منداكانیان

ل شادیی بھشت درەختی بنمایان خوندووەتوەل شادیی بھشت درەختی بنمایان خوندووەتوە
دەستویخی ئو ناز و منزڵ و نیازەندەستویخی ئو ناز و منزڵ و نیازەن

ش نابرككان سڕییڕمرە برۆنز و میكنیایی پتش نابرككان سڕییڕمرە برۆنز و میكنیایی پت
بوەی ناوبانگ و پایتخت ناب ب ھی ئوان بوەی ناوبانگ و پایتخت ناب ب ھی ئوان 

شقامی ژریان زراب لسرەخۆ شق دەباشقامی ژریان زراب لسرەخۆ شق دەبا
كتوپ دەكون ناویكتوپ دەكون ناوی
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نازومنزڵ و نیازیان ل دەست بردەبتوە چاوترسن دەكرننازومنزڵ و نیازیان ل دەست بردەبتوە چاوترسن دەكرن
منداكی زۆرزانی قشمرجاڕ دەنگی بوكردەوەمنداكی زۆرزانی قشمرجاڕ دەنگی بوكردەوە

ئا پچراوە بازك با فیتی بسریوە بنیشتوە شونكی پ بدا ئا پچراوە بازك با فیتی بسریوە بنیشتوە شونكی پ بدا 
ئوە دەبن پیامكی حزادەئوە دەبن پیامكی حزادە

تاھتایی دەستتان بۆ درژ دەكاتتاھتایی دەستتان بۆ درژ دەكات
پیكر ل فرموودەیكی ك قوتابخانی سرەتایی خۆی ھاتوە بربینینپیكر ل فرموودەیكی ك قوتابخانی سرەتایی خۆی ھاتوە بربینین

ئاوی گفتوگۆی بۆ ژر ئو درەختان بردا ئاگریان پدەكرتوەئاوی گفتوگۆی بۆ ژر ئو درەختان بردا ئاگریان پدەكرتوە
ل تۆماری بئاكاری پایتخت ل تۆماری بئاكاری پایتخت 

شكان و ڕەنگچوونوەی خۆی تۆمار دەكاشكان و ڕەنگچوونوەی خۆی تۆمار دەكا
ختدا دەجووناو پایتژی دیكتاتۆر بتارمایی درختدا دەجووناو پایتژی دیكتاتۆر بتارمایی در

پایتخت ئازایتی بو خك دەداپایتخت ئازایتی بو خك دەدا
تیدا ل دایكبوون و خونی بدەمارەكانی داونتیدا ل دایكبوون و خونی بدەمارەكانی داون

نڕكانی گوڵ و ماسی و باز دەمگفسانو ئ جامی زنڕكانی گوڵ و ماسی و باز دەمگفسانو ئ جامی ز
نیڕان ھیچ دەگرێ گئنیڕان ھیچ دەگرێ گئ
كوندەر بكین ب پایتختكوندەر بكین ب پایتخت
سرەتای ڕست یان كۆتاییسرەتای ڕست یان كۆتایی

یان گیانی نیمچ مردووی ناوەندیان گیانی نیمچ مردووی ناوەند
دەنك چوی وشیاریمان داوین ناوشینایی دەریای پاوان ل ون نبوودەنك چوی وشیاریمان داوین ناوشینایی دەریای پاوان ل ون نبوو

بۆ ئوەی ب درژایی ژیان لگڵ یاقووتكان یكتر بناسن و بوەفا بمننوەبۆ ئوەی ب درژایی ژیان لگڵ یاقووتكان یكتر بناسن و بوەفا بمننوە
نووسری ھموو ژیان تنیا ل بۆنی یكترناسیننووسری ھموو ژیان تنیا ل بۆنی یكترناسین

حیكمتكانی ئسترە لكاتی گۆرانی گوتن نیشان دەداحیكمتكانی ئسترە لكاتی گۆرانی گوتن نیشان دەدا
لكاتی گۆرانی گوتن ئسترە چند بالرو لنج و نازپروەرە لكاتی گۆرانی گوتن ئسترە چند بالرو لنج و نازپروەرە 

مرۆڤ ئی بوختانكر ب گوڵ و مۆسیقا و پیاویمرۆڤ ئی بوختانكر ب گوڵ و مۆسیقا و پیاوی
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ب ئومد ڕاوەستاو و ئاوی ڕوون و فووی شمشاڵ و ھواری قوینگان ب ئومد ڕاوەستاو و ئاوی ڕوون و فووی شمشاڵ و ھواری قوینگان 
شتك لمای ڕز لندراوی ھست شتك لمای ڕز لندراوی ھست 

وەك تیشك خۆی فدای ئاسمانوەك تیشك خۆی فدای ئاسمان
گیشت بدی تندروستیی باشی زەوی گیشت بدی تندروستیی باشی زەوی 

پرسیارەكانمان ل لووتكی باران خواردوو دەكینپرسیارەكانمان ل لووتكی باران خواردوو دەكین
بۆ ئوەی خۆشییكانی ناوەند سغت نبنبۆ ئوەی خۆشییكانی ناوەند سغت نبن

یان گومانكانی دامن پنایك ب مانوەیان سرقاڵ نكنیان گومانكانی دامن پنایك ب مانوەیان سرقاڵ نكن
نووسری ھموو ژیان تنیا ل بۆنینووسری ھموو ژیان تنیا ل بۆنی

خۆشییكانی ناوەند و گومانكانی دامنخۆشییكانی ناوەند و گومانكانی دامن
بكتبی چی ئمی ھنا دەچتوەبكتبی چی ئمی ھنا دەچتوە

پایتخت ھندە دەروون ساردو چرا كوژاوەو تووڕەو شكاو پایتخت ھندە دەروون ساردو چرا كوژاوەو تووڕەو شكاو 
كاتژمری شون گشتییكانی پاش و پش دەخنكاتژمری شون گشتییكانی پاش و پش دەخن

سییكانی خریك بزێسییكانی خریك بزێ
ڕاوكباری د توتوونكان كقاموار شدرەختی لڕاوكباری د توتوونكان كقاموار شدرەختی ل

كۆگا و قاوەخان و بازاڕی لمان ھدنكۆگا و قاوەخان و بازاڕی لمان ھدن
سرەتای ژیان بوو بفری بپیمان قاچی خانووەكانمانی تزاندسرەتای ژیان بوو بفری بپیمان قاچی خانووەكانمانی تزاند

سرەتای ژیان بوو بارانی شاو ھنر دەمی خوشك و براكانمانی كلیل داسرەتای ژیان بوو بارانی شاو ھنر دەمی خوشك و براكانمانی كلیل دا
سرەتای ژیان بوو كولل بسر خوانی خزانیمان پژمیسرەتای ژیان بوو كولل بسر خوانی خزانیمان پژمی

سرەتای ژیان بوو مشك جلوبرگی گشتی كونكون كردینسرەتای ژیان بوو مشك جلوبرگی گشتی كونكون كردین
نووسری ھموو ژیان كتبی چی ئمی ھناینووسری ھموو ژیان كتبی چی ئمی ھنای

پشكش ب خوداوەندان پشكش ب خوداوەندان 
گوڵ و گوڵ و 
ماسی وماسی و
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باز كردباز كرد
خوداوەندی یكم گوڵ وای گوتخوداوەندی یكم گوڵ وای گوت

شقام ب پیكانت ب ئاگابن درژە ب بینینی گی خنیی بدەشقام ب پیكانت ب ئاگابن درژە ب بینینی گی خنیی بدە
تمومژ بغریب نزانی و ب فین نی مائاواتمومژ بغریب نزانی و ب فین نی مائاوا

پڕەمووچی با بھزەكان بھن ژوورەوەپڕەمووچی با بھزەكان بھن ژوورەوە
دیار دەب رە ڕەنگی خوداو ژیانت لنجپ لدیار دەب رە ڕەنگی خوداو ژیانت لنجپ ل

فریشتكان خونی مردن ل دەمارەكانت بتاڵ دەكنفریشتكان خونی مردن ل دەمارەكانت بتاڵ دەكن
خوداوەندی دووەمیش ماسی فووی ب كڕەنا كردخوداوەندی دووەمیش ماسی فووی ب كڕەنا كرد

ل شڕەكانی ژیان ئاشق دەیباتوەل شڕەكانی ژیان ئاشق دەیباتوە
قشمرجاڕ تیدا دەدۆڕێقشمرجاڕ تیدا دەدۆڕێ

ندا نامیی تز ڕووی كھت و داماو و بجابینینی براوە خ لندا نامیی تز ڕووی كھت و داماو و بجابینینی براوە خ ل
ئشق زۆری خایند ل خۆشییكانی بردنوەی پرسی ئشق زۆری خایند ل خۆشییكانی بردنوەی پرسی 

شڕی جوان دەستویخی با و درەختی تازە گ كردووەشڕی جوان دەستویخی با و درەختی تازە گ كردووە
ل سرەتای گمو ڕووبڕووبوونوەل سرەتای گمو ڕووبڕووبوونوە

ژنكم گوكانی ناو مای ئاوداژنكم گوكانی ناو مای ئاودا
شیری دا ساوایكمان و نانی گرمیشی لسر خوان داناشیری دا ساوایكمان و نانی گرمیشی لسر خوان دانا

ئاوا ب میشیان باز دوور نیییخوداوەندی سئاوا ب میشیان باز دوور نیییخوداوەندی س
كتبی چی ئمی ھنا ئی ڕازی ناكامی كتبی چی ئمی ھنا ئی ڕازی ناكامی 

كوڕی سادە ڕوو و سادە دت نماوەكوڕی سادە ڕوو و سادە دت نماوە
شڕەكانی ژیان بكا بجگ ل ژیریی ڕۆژھتشڕەكانی ژیان بكا بجگ ل ژیریی ڕۆژھت

مای ئشق چند گرم و مانادارە خونی ل زەوی ڕسكاندمای ئشق چند گرم و مانادارە خونی ل زەوی ڕسكاند
ل دەمودووی دای شازادە ئاگر دەكوت سر زەمینل دەمودووی دای شازادە ئاگر دەكوت سر زەمین

كی خودایی دەداتورەیییسووتان گكی خودایی دەداتورەیییسووتان گ
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بیرنچوونوە و دەمودووی پوەندییكان بیرنچوونوە و دەمودووی پوەندییكان 
پپوولی ئاوودە بوای ب برادەرە دناسككانی ھناپپوولی ئاوودە بوای ب برادەرە دناسككانی ھنا

خاوەنی ھموو گوڵ و گكان گوڵ و گكانیش مژووی ئونخاوەنی ھموو گوڵ و گكان گوڵ و گكانیش مژووی ئون
پیك بڕووی شانازیی ئو لكاوەپیك بڕووی شانازیی ئو لكاوە

پیشانی ڕابرە ڕزگاركرەكانی دەدەنپیشانی ڕابرە ڕزگاركرەكانی دەدەن
خریك یادەوەری ل پستی مشكی پپوول دادەمادرێخریك یادەوەری ل پستی مشكی پپوول دادەمادرێ

نمن پوولناسكیی پد وایان بش بگوڵ و گنمن پوولناسكیی پد وایان بش بگوڵ و گ
مژوونووس لبر دەرگای مای گورگ دانیشتووەمژوونووس لبر دەرگای مای گورگ دانیشتووە

نووسینكانی ئرشیف دەكاتنووسینكانی ئرشیف دەكات
نرنجت بورووژنزڵ و نیاز ماوە سھیچ نازو منرنجت بورووژنزڵ و نیاز ماوە سھیچ نازو م

ترازووی سموونخانی گڕەكترازووی سموونخانی گڕەك
بنیادەمكی دەست لناو ژیان بدیار جوانییوەی بختیار بووبنیادەمكی دەست لناو ژیان بدیار جوانییوەی بختیار بوو

نیگایكانیم ب چارۆگی كه شتی ھختاندن ھواسینیگایكانیم ب چارۆگی كه شتی ھختاندن ھواسی
دوور زۆر دوور ل كانیی وەفادارو سوە السوورە تنیام كرددوور زۆر دوور ل كانیی وەفادارو سوە السوورە تنیام كرد

بدەنگی و گشنكردن لنزیك كانیی وەفادار و سوە السوورە دروستبووبدەنگی و گشنكردن لنزیك كانیی وەفادار و سوە السوورە دروستبوو
ل وشیاری و گیانبازی دووركوتوەل وشیاری و گیانبازی دووركوتوە

نووسری ھموو ژیان كتبی چی ئمی ھنانووسری ھموو ژیان كتبی چی ئمی ھنا
تماشای گشت الیك دەكا ستایشكی پاراوەتماشای گشت الیك دەكا ستایشكی پاراوە

لم ستایشكردن شادمانیلم ستایشكردن شادمانی
چرای ماندووەكان شوق و ئارەزووی ئوەیان نماوەچرای ماندووەكان شوق و ئارەزووی ئوەیان نماوە

گوێ بۆ نازو منزڵ و نیازی پپوول ڕابگرنگوێ بۆ نازو منزڵ و نیازی پپوول ڕابگرن
بنی چرا ب پپوول بنك پ ل زەبروزەنگبنی چرا ب پپوول بنك پ ل زەبروزەنگ

ئاگری بندایتی خونی پایتخت چۆڕای ناو خۆمشئاگری بندایتی خونی پایتخت چۆڕای ناو خۆمش
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باز ئی پیبر ب ھوای خۆش و گرمدا ھاتوو ب بباكی باز ئی پیبر ب ھوای خۆش و گرمدا ھاتوو ب بباكی 
خشگوڵ دەبك بوەرین مانایھخشگوڵ دەبك بوەرین مانایھ

بخشینك ئاوی كانیی وەفادار نازی كشاوەبخشینك ئاوی كانیی وەفادار نازی كشاوە
نووسری ھموو ژیان ئگر دەستت لرزین و ڕوخسارت تكچوونووسری ھموو ژیان ئگر دەستت لرزین و ڕوخسارت تكچوو

كام نووسینت دەكیت شانازیی ژیاننامتكام نووسینت دەكیت شانازیی ژیاننامت
نوەكانت بچیتوە بنازننوەكانت بچیتوە بنازن

ئاگری پیس نبووئاگری پیس نبوو
خون لناو سروشت حساوەی و درەختكی بفڕەخون لناو سروشت حساوەی و درەختكی بفڕە

نووسری ھموو ژیان پنجكانی لناو توند و بھز دەكانووسری ھموو ژیان پنجكانی لناو توند و بھز دەكا
ون ببینخ ناتوان وەی ال كردم كیی ئبا گلون ببینخ ناتوان وەی ال كردم كیی ئبا گل

وەیردانیت لرگمگوت سپوەیردانیت لرگمگوت سپ
بالیفت بشڕ گمارۆدراوە ھشتان ئازاد نكراوەبالیفت بشڕ گمارۆدراوە ھشتان ئازاد نكراوە

خونك ھاوبشی خونی كردمخونك ھاوبشی خونی كردم
ڕازە كۆچكردووەكانی ھموو بۆ ھناموەڕازە كۆچكردووەكانی ھموو بۆ ھناموە

گۆرانی لناو سروشت حساوەی و سبوورییكی بفڕەگۆرانی لناو سروشت حساوەی و سبوورییكی بفڕە
ب ڕكوت گۆرانیم نگوتووەب ڕكوت گۆرانیم نگوتووە

ب ڕگاشدا نڕۆیشتوومب ڕگاشدا نڕۆیشتووم
گۆرانی ھواكی خۆش ئلبوومی مندایی لكراسكی ناسك ھگرتووەگۆرانی ھواكی خۆش ئلبوومی مندایی لكراسكی ناسك ھگرتووە
وان ئاشنایشتھڵ بگل نھیچ ناترووك ناوی چاو لژ كردنم لنووان ئاشنایشتھڵ بگل نھیچ ناترووك ناوی چاو لژ كردنم لنو

ل دەرەوەی گۆرانیی نوژ وەرزشی پینگكی شپ لدراوەل دەرەوەی گۆرانیی نوژ وەرزشی پینگكی شپ لدراوە
ھاتوھاواری بدگۆ و گلحۆی دت ناویھاتوھاواری بدگۆ و گلحۆی دت ناوی

كشوھوا ب باران دشادەكشوھوا ب باران دشادە
میوە و یادگاری وەرزەكانوایی و ئاسوودەیی پنزەویش دەستی دمیوە و یادگاری وەرزەكانوایی و ئاسوودەیی پنزەویش دەستی د
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ژیری ڕۆژھت ژیری ڕۆژھت 
قاقایكی ئاشتیخوازانی بڕوومدا برە كردقاقایكی ئاشتیخوازانی بڕوومدا برە كرد
بشیری ڕووەك ئومدی كردم قی دمدمبشیری ڕووەك ئومدی كردم قی دمدم

لشكری چاوڕوون دەگن ناوی ھ و ئاوازەكانمان جوانتر دەردەخنلشكری چاوڕوون دەگن ناوی ھ و ئاوازەكانمان جوانتر دەردەخن
ئگر زەوی ڕەگی درەخت پتوی نكردب دەتوتوەئگر زەوی ڕەگی درەخت پتوی نكردب دەتوتوە

كی دۆڕاوی چاولڕای ژەننگل توە دەبتزەوی بتوكی دۆڕاوی چاولڕای ژەننگل توە دەبتزەوی بتو
قرزدارە بسوی ئو ئاگرەیقرزدارە بسوی ئو ئاگرەی

باران نیتوانی بیكوژێباران نیتوانی بیكوژێ
ئاگر ئی ئامانج و بخششی ھموو پگیاندنكئاگر ئی ئامانج و بخششی ھموو پگیاندنك
نووسری ھموو ژیان ل دیمانیكی تایبتیدانووسری ھموو ژیان ل دیمانیكی تایبتیدا

وچان و ھست نیشان دەداوچان و ھست نیشان دەدا
پاشان بناوبانگكی پ دروود و شكۆوە دەچت ناو بلیمتی پاشان بناوبانگكی پ دروود و شكۆوە دەچت ناو بلیمتی 

ون نیی وەك ئاوازكی شاد و بریسكدارون نیی وەك ئاوازكی شاد و بریسكدار
سۆزی منداییسۆزی مندایی

بگردیی چارەنووسبگردیی چارەنووس
بندەناسی شكۆبندەناسی شكۆ

جربزەیی سرەتاجربزەیی سرەتا
دەگڕنوە ماكتدەگڕنوە ماكت

ك ل شادیی بھشت درەختی بنمای خوندراوەتوەك ل شادیی بھشت درەختی بنمای خوندراوەتوە
زبیحی باپیرانمانت دیوارەكانی دەنكزبیحی باپیرانمانت دیوارەكانی دەنك

ژانمانیرانبی چاوی حرەكانی بیلبیلنجپژانمانیرانبی چاوی حرەكانی بیلبیلنجپ
دەرگاكانی دەمی پاكی فریشتاندەرگاكانی دەمی پاكی فریشتان

زدانوەریی یختستی بژوورەكانی ھزدانوەریی یختستی بژوورەكانی ھ
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لگڵ مانگ ڕككوتووەلگڵ مانگ ڕككوتووە
بشك ل گنجینی ڕووناكیبشك ل گنجینی ڕووناكی

بدرەختی حوشوە بكاتبدرەختی حوشوە بكات
ھموو كسك ئازادن پویستییكانی خۆیانی پ بكنھموو كسك ئازادن پویستییكانی خۆیانی پ بكن

یاد ئی خاوەنی ھموو پیمانكیاد ئی خاوەنی ھموو پیمانك
شیری ڕووەك ئیمزا كراب ی بوتنامكڕ كشیری ڕووەك ئیمزا كراب ی بوتنامكڕ ك

رازووی مام زۆرابی تد بینی بكترازووی مام زۆرابی تد بینی بكت
ئگر السنگ ب ڕیا ھناوی ژیان دەخوائگر السنگ ب ڕیا ھناوی ژیان دەخوا

زەبروزەنگ ل ھۆشی پیاوی ئھریمن نژاد ھات دەرێزەبروزەنگ ل ھۆشی پیاوی ئھریمن نژاد ھات دەرێ
ل الینگریمان بۆ ژیانی نازپروەر و شیاو ڕووندرانل الینگریمان بۆ ژیانی نازپروەر و شیاو ڕووندران
فوف ل ھۆشی پیاوی ئھریمن نژاد ھات دەرێفوف ل ھۆشی پیاوی ئھریمن نژاد ھات دەرێ
ل الینگریمان بۆ ژیانی ناز پروەر و شیاو ڕووندرانل الینگریمان بۆ ژیانی ناز پروەر و شیاو ڕووندران
ڕكوكین ل ھۆشی پیاوی ئھریمن نژاد ھاتدەرێڕكوكین ل ھۆشی پیاوی ئھریمن نژاد ھاتدەرێ
ل الینگریمان بۆ ژیانی ناز پروەر و شیاو ڕووندرانل الینگریمان بۆ ژیانی ناز پروەر و شیاو ڕووندران

پوپاگندە ل ھۆشی پیاوی ئھریمن نژاد ھات دەرێپوپاگندە ل ھۆشی پیاوی ئھریمن نژاد ھات دەرێ
ل الینگریمان بۆ ژیانی نازپروەر و شیاو ڕووندرانل الینگریمان بۆ ژیانی نازپروەر و شیاو ڕووندران

كاتژمری خبركردنوە خبری كردموەكاتژمری خبركردنوە خبری كردموە
ئارەق و چوریی نووستنم ل دەموچاوم الدائارەق و چوریی نووستنم ل دەموچاوم الدا

ماوەیكی كورت لبردەمی كتبخانكم وەستامماوەیكی كورت لبردەمی كتبخانكم وەستام
ھۆشم ھاوشت ناویان ھۆشم ھاوشت ناویان 

دیوانی نالیم بۆ خوندنوەی شانازیی كوتن گیان دەستنیشان كرددیوانی نالیم بۆ خوندنوەی شانازیی كوتن گیان دەستنیشان كرد
چایك پگیشتچایك پگیشت

پارچیكی گورەم ل ككی ناو خوانچ بیپارچیكی گورەم ل ككی ناو خوانچ بی
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دراوسكی برانبرماندراوسكی برانبرمان
ل زەنگی دەرگای دا ھموو بوونی بووە سۆزو ھاوارل زەنگی دەرگای دا ھموو بوونی بووە سۆزو ھاوار

دیكتاتۆر دەموچاوی شكۆداری دای زەمینی تكشكانددیكتاتۆر دەموچاوی شكۆداری دای زەمینی تكشكاند
دەتوانی بیت بۆ ساڕژكردنی یارمتیم بدەی دەتوانی بیت بۆ ساڕژكردنی یارمتیم بدەی 

ئا بۆ نائا بۆ نا
شووشی قۆۆنیام ل شونی خۆی دانایوە ھنگاوم ناشووشی قۆۆنیام ل شونی خۆی دانایوە ھنگاوم نا

ڕەوك باز ب تنیشتم تپڕیڕەوك باز ب تنیشتم تپڕی
زەمین سرەوتزەمین سرەوت

موو ژیان ناوبژیوانی ئاژاوەكانی زەوی و ئاسمانری ھنووسموو ژیان ناوبژیوانی ئاژاوەكانی زەوی و ئاسمانری ھنووس
چارەنووسمانی ل كتبی چی ئمی ھناچارەنووسمانی ل كتبی چی ئمی ھنا

بخون چواند بم نزاندرا بۆ نینخشاندبخون چواند بم نزاندرا بۆ نینخشاند
گردەنی ئازاد ل مای گشاوەی خیاڵ نیشتجی كردینگردەنی ئازاد ل مای گشاوەی خیاڵ نیشتجی كردین

خون سروودی خۆگری پگوتینخون سروودی خۆگری پگوتین
دەمی حزیای كلیل دادەمی حزیای كلیل دا

خیلرمان و تووڕەو السارو بف زۆك دەنگ بمكی ژنی نگۆی مخیلرمان و تووڕەو السارو بف زۆك دەنگ بمكی ژنی نگۆی م
وانییلوانی مماسی براوەترین پاوانییلوانی مماسی براوەترین پا

 خۆشژەنی پمكار و گپۆلی ستوەی شرەنگاربوونب خۆشژەنی پمكار و گپۆلی ستوەی شرەنگاربوونب
ئمش شقامی نیاز پاكی و نزای خودایی و گشتی درژئمش شقامی نیاز پاكی و نزای خودایی و گشتی درژ

بانگ و سی ناو پندی پشینان فرمانی پكردمبانگ و سی ناو پندی پشینان فرمانی پكردم
السایی ڕاستقینی ئاگركرەوە یان ئاگردز بكموەالسایی ڕاستقینی ئاگركرەوە یان ئاگردز بكموە

چ جوانچ جوان
جووك جووكی یكم فینجووك جووكی یكم فین
 فتدەنگوباسی پشووی ھ فتدەنگوباسی پشووی ھ
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بروبوومی كشتوكاڵبروبوومی كشتوكاڵ
گریانی گرمی ئیماندارگریانی گرمی ئیماندار

كتبی چی ئمی ھنا ئی گیانی ڕز لگیراوی نووسری ھموو ژیانكتبی چی ئمی ھنا ئی گیانی ڕز لگیراوی نووسری ھموو ژیان
تارمایی یان خون یان مرۆڤی ڕوون مانایان ب ژیان داتارمایی یان خون یان مرۆڤی ڕوون مانایان ب ژیان دا

تارمایی یان خون یان مرۆڤی ڕوون مانایان ب جوانیی داتارمایی یان خون یان مرۆڤی ڕوون مانایان ب جوانیی دا
تارمایی یان خون یان مرۆڤی ڕوون مانایان ب زیندووبوونوە داتارمایی یان خون یان مرۆڤی ڕوون مانایان ب زیندووبوونوە دا

تارمایی یان خون یان مرۆڤی ڕوون مانایان ب نمری داتارمایی یان خون یان مرۆڤی ڕوون مانایان ب نمری دا
رفرازی ڕازی كراوەینگی سرەو جگۆرانی برفرازی ڕازی كراوەینگی سرەو جگۆرانی ب

ھموو ڕگاكان ب ئومدت دەكاھموو ڕگاكان ب ئومدت دەكا
برادەری یاد و دروودبرادەری یاد و دروود

ل باخچی گشتی یان خزن یان میدانخوازی شھید نكرال باخچی گشتی یان خزن یان میدانخوازی شھید نكرا
ل تووڕەیی و سرگرمی سروودگوتن خۆی كوشتل تووڕەیی و سرگرمی سروودگوتن خۆی كوشت

نووسیبووی خانمانی ڕزگاریكر لووتك پپستننووسیبووی خانمانی ڕزگاریكر لووتك پپستن
ئرێ كوندەری دامن ل ئاوی مردوو شووشتن نقوم بكینئرێ كوندەری دامن ل ئاوی مردوو شووشتن نقوم بكین

مھاری ئوزبوون و پشكووتنی بچاوساغانی سمھاری ئوزبوون و پشكووتنی بچاوساغانی س
رپا دەبیدا بنگ تج یان سرووشو چركئرپا دەبیدا بنگ تج یان سرووشو چركئ
نیایی خودایی ڕوونواو تشق و بئ ھۆشم بنیایی خودایی ڕوونواو تشق و بئ ھۆشم ب

ونی دەڕوانشتان سادە و خیشم ھدونی دەڕوانشتان سادە و خیشم ھد
مای خون ژوورەكانی لناویكدان ھاتوچۆكردن تیدا جژنكی داگیرساوەمای خون ژوورەكانی لناویكدان ھاتوچۆكردن تیدا جژنكی داگیرساوە

خانووی یك نھۆمنخانووی یك نھۆمن
سپ دەبینونی ئی دانیشتووان خر پژ زەوی لسپ دەبینونی ئی دانیشتووان خر پژ زەوی ل

٭٭٭٭٭٭
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كوندەبۆ ئی پرسیارەكانی چارەنووس و دۆستی كۆیلییكوندەبۆ ئی پرسیارەكانی چارەنووس و دۆستی كۆیلیی
باكانت ل خزانی ناكس بچ ڕوواونباكانت ل خزانی ناكس بچ ڕوواون

ئاژاوەكانی زەوی بۆی توانییان ئاژاوەكانی زەوی بۆی توانییان 
شلی بكن و ل فین دای بگرن سرگردە نزمكانشلی بكن و ل فین دای بگرن سرگردە نزمكان

دنیاییت ل دەست دادنیاییت ل دەست دا
ژیان بو ڕەنگ دەبینی دوژمنایتی جۆشاندبیژیان بو ڕەنگ دەبینی دوژمنایتی جۆشاندبی

ھالن و ماڵ و سامانی باپیرانی فرۆشت ھالن و ماڵ و سامانی باپیرانی فرۆشت 
ئم و ڕەچكی جژنی بكۆتایییان ل بیندا نبووئم و ڕەچكی جژنی بكۆتایییان ل بیندا نبوو

ی شانازی نییج ك چاوەڕوانماندەنووكی نووسراوە ڕۆژگار لی شانازی نییج ك چاوەڕوانماندەنووكی نووسراوە ڕۆژگار ل
كلیلی خزن ل دەستی نزانكی درین دەشاردرتوەكلیلی خزن ل دەستی نزانكی درین دەشاردرتوە

بدبین ھیچیان زمانی خزن فر نابنبدبین ھیچیان زمانی خزن فر نابن
كتبی چی ئمی ھنا دادەخرێكتبی چی ئمی ھنا دادەخرێ

٭٭٭٭٭٭
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باز ئی پرسیارەكانی چارەنووس و دۆستی بباكیباز ئی پرسیارەكانی چارەنووس و دۆستی بباكی
باكانت ل خزانی خاندان ڕوواونباكانت ل خزانی خاندان ڕوواون

ئاژاوەكانی زەوی بۆی نیانتوانیئاژاوەكانی زەوی بۆی نیانتوانی
شلی بكن و ل فین دای بگرن سر گردە نزمكانشلی بكن و ل فین دای بگرن سر گردە نزمكان

دنیاییت ل دەست ندادنیاییت ل دەست ندا
ژیان بو ڕەنگ دەبینی برایتی جۆشاندبیژیان بو ڕەنگ دەبینی برایتی جۆشاندبی
ھالن و ماڵ و سامانی باپیرانی پاراستھالن و ماڵ و سامانی باپیرانی پاراست

ئم و ڕەچكی جژنی بكۆتایییان ل بیندا بووئم و ڕەچكی جژنی بكۆتایییان ل بیندا بوو
ی شانازییج ك چاوەڕوانماندەنووكی نووسراوە ڕۆژگار لی شانازییج ك چاوەڕوانماندەنووكی نووسراوە ڕۆژگار ل

كلیلی خزن ل دەستی زانایكی درین دەناسرێكلیلی خزن ل دەستی زانایكی درین دەناسرێ
ڕوونبین ھموویان زمانی خزن فردەبنڕوونبین ھموویان زمانی خزن فردەبن

كتبی چی ئمی ھنا دەكرتوەكتبی چی ئمی ھنا دەكرتوە

١٩٩٩١٩٩٩-٢٠٠٠٢٠٠٠ ھه ولر ھه ولر
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بلیمتبلیمت

١١
شتكان ھر ھموویان دووبارە دەبنوەشتكان ھر ھموویان دووبارە دەبنوە

ب مردن و ل دایكبوونوەب مردن و ل دایكبوونوە
بھانكانیشی بڕاستی نوژت پدەكنبھانكانیشی بڕاستی نوژت پدەكن



سی ساڵ شیعر٣٢٥ سباح رەنجدەر

٢٢
بیرەوەریی یكمین دیمانی زەمینی جوانیبیرەوەریی یكمین دیمانی زەمینی جوانی

ئینجان دەخات ئاخاوتنوەئینجان دەخات ئاخاوتنوە
لشرمی نازپروەری خۆیلشرمی نازپروەری خۆی

بب
ئمكنزانئمكنزان
ڕەدەمبڕەدەمب

دەروون ھبزڕكاودەروون ھبزڕكاو
كردار ڕەشی زانینكردار ڕەشی زانین

بووملرزەی مست بخراپكاریبووملرزەی مست بخراپكاری
ڕووناكیی ل الداونڕووناكیی ل الداون

شخاتو مۆم ب ئاستم گیانیان پماوەشخاتو مۆم ب ئاستم گیانیان پماوە
چ سوود بچیت فریایانچ سوود بچیت فریایان

دەستیان ماسوولكی ھستیاریی تدادەستیان ماسوولكی ھستیاریی تدا
بووەت بروبوومی زدەڕۆییبووەت بروبوومی زدەڕۆیی
بۆچی و چۆن ھیلووشینبۆچی و چۆن ھیلووشین

لناو ئامزی ساردمانوەلناو ئامزی ساردمانوە
كزوالواز چاو ب تكاو پاڕانوە داماونكزوالواز چاو ب تكاو پاڕانوە داماون

ھست و ھۆش و ھزیانھست و ھۆش و ھزیان
لوول بكرت ناو قوانكلوول بكرت ناو قوانك

گوللی دەمی پ حیكمتی ڕەندكی بستگوللی دەمی پ حیكمتی ڕەندكی بست
فیدای الی گو ب بارمت داندراوەكانفیدای الی گو ب بارمت داندراوەكان
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ڕووبار ل قووییدا ھی كردووەڕووبار ل قووییدا ھی كردووە
ئسپی بلیمت لتاو ناشیرینیی سوارەكانئسپی بلیمت لتاو ناشیرینیی سوارەكان

لنجو الری لبیرچووەتوەلنجو الری لبیرچووەتوە
نیسوكاری دوورناگكل نامنیسوكاری دوورناگكل نام

ردەستدا نییبكیشی لدەستنووسردەستدا نییبكیشی لدەستنووس
زانیاریی ئوانی تدا بتزانیاریی ئوانی تدا بت

ماسی لناوی چاودری گرا بكاتماسی لناوی چاودری گرا بكات
ببت برادەری بچووی لخم ڕەخسیوببت برادەری بچووی لخم ڕەخسیو

پبكنن و پش بگریانیان بگرنپبكنن و پش بگریانیان بگرن
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٣٣
ڕوخسار زیرەك لسرەتای ڕگاڕوخسار زیرەك لسرەتای ڕگا
كوتووەت سنوورە بستراوەكانیكوتووەت سنوورە بستراوەكانی

ڕكڕك
لژاییلژایی
كوتنكوتن

لناوچوونلناوچوون
دەست بباییوە دەگرمدەست بباییوە دەگرم

دەیھنم ناو شكۆی ئسترەناسكدەیھنم ناو شكۆی ئسترەناسك
ڕقی ل زۆرنووستن ببتوەڕقی ل زۆرنووستن ببتوە

بوچان لگڵبوچان لگڵ
مانسل پوولزی پست و ھۆش و ھھمانسل پوولزی پست و ھۆش و ھھ

ھموو شتكمان لبیرماوەھموو شتكمان لبیرماوە
بچین ناو گیانی لخۆڕازیبوونی لووتكی بپروابچین ناو گیانی لخۆڕازیبوونی لووتكی بپروا

وای پاكیان دەنكی سوور دەبھنار بھوای پاكیان دەنكی سوور دەبھنار بھ
تامیشی مخۆشتامیشی مخۆش

پپوول سلمان لكاتی فینپپوول سلمان لكاتی فین
چاوی خرۆشاوترەچاوی خرۆشاوترە
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٤٤
ئھریمنی ناو ئشكوتی خواووئھریمنی ناو ئشكوتی خواوو

مانای بۆینباخی ڕەش و ھموو شتكیمانای بۆینباخی ڕەش و ھموو شتكی
ل ھست و ھۆش و ھزی تۆماركردووەل ھست و ھۆش و ھزی تۆماركردووە

الشی خاوی جنۆكی كۆیلش ختووك دەداالشی خاوی جنۆكی كۆیلش ختووك دەدا
كورسیی پرسگیكورسیی پرسگی

نینۆك درژی چواشكاریی جاڕس كردووەنینۆك درژی چواشكاریی جاڕس كردووە
گۆرەویی بدناوییشگۆرەویی بدناوییش

خونی ملكچی لپدا جۆشاندخونی ملكچی لپدا جۆشاند
بكۆنی دەست لسرسینگ بوی كردەوەبكۆنی دەست لسرسینگ بوی كردەوە

ھم ڕەنگی ڕژاندە سر ددانی مشارھم ڕەنگی ڕژاندە سر ددانی مشار
مشار ب بیانووی ددان شووشتنمشار ب بیانووی ددان شووشتن

ل ناخی درەختی دووبرل ناخی درەختی دووبر
بانگوازی خرا فریامكونمان بیستبانگوازی خرا فریامكونمان بیست
بانگواز جگ ل چرای چشتخانكانبانگواز جگ ل چرای چشتخانكان

كی تر نییشتكی تر نییشت
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٥٥
بباك دەمی تكڵ تیغیبباك دەمی تكڵ تیغی

پینگی سروشتخواز لكدەكموەپینگی سروشتخواز لكدەكموە
ل ددانكانی دەڕوانم ببینم ھشتان الوەل ددانكانی دەڕوانم ببینم ھشتان الوە

ھست و ھۆش و ھزیھست و ھۆش و ھزی
میمانی ئزدانی و سروود و پپاڵ دەنگی ی لمیمانی ئزدانی و سروود و پپاڵ دەنگی ی ل

ئاواز بخشئاواز بخش
پنابخشپنابخش

چاویلك بخشچاویلك بخش
پیكر بخشپیكر بخش

وەك بای بھاناھاتنی دەریاوەك بای بھاناھاتنی دەریا
ب ڕاستگۆیی ئاراست دەگرێب ڕاستگۆیی ئاراست دەگرێ

دەنگی پی ھاتنی پیاوی بوادار لناو باراندەنگی پی ھاتنی پیاوی بوادار لناو باران
خۆشنوودیی دەچت ئژنۆی مامزخۆشنوودیی دەچت ئژنۆی مامز
بیر لو ڕگای دەكاتوە پیدا دەڕوابیر لو ڕگای دەكاتوە پیدا دەڕوا

حزیشی لی كوحزیشی لی كو
مۆتی ڕوڕەسمی بۆنكانیان وەربگرنمۆتی ڕوڕەسمی بۆنكانیان وەربگرن
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٦٦
بارانی توەزەلی تازەگیشتووبارانی توەزەلی تازەگیشتوو

درەنگ كوتیدرەنگ كوتی
پپوول سلمانی حز ب چاك ب نرمی گوتیپپوول سلمانی حز ب چاك ب نرمی گوتی

باران زانا نییباران زانا نیی
ل پشت ئم كۆشك و ھزار و یك تالرەل پشت ئم كۆشك و ھزار و یك تالرە

دیوارو بردی ئاسوودەیی حز ب پیاس كردوودیوارو بردی ئاسوودەیی حز ب پیاس كردوو
فرمانەوایتی ب دكی چاالك وچانی دافرمانەوایتی ب دكی چاالك وچانی دا

ل دەروونوە ماندوو بوول دەروونوە ماندوو بوو
كوتكوت

ناوچوانی ل گرمیی ببختی دەسووتاناوچوانی ل گرمیی ببختی دەسووتا
پرسی ئرێ بچین بۆ كوێپرسی ئرێ بچین بۆ كوێ

میوە ھاوینییكانی كوندەر پگیشتوونمیوە ھاوینییكانی كوندەر پگیشتوون
ل درەوشانوەیل درەوشانوەی

خوەت و دڵ لددانی پاكانی گومانخوەت و دڵ لددانی پاكانی گومان
كابووسی ناقۆ ناویكابووسی ناقۆ ناوی

ئنگوستیلی حیكمتی لبیر بردوونتوەئنگوستیلی حیكمتی لبیر بردوونتوە
دوورگیكی پشتگوێ خراوەدوورگیكی پشتگوێ خراوە

دەست و پنج لوی بستراویدەست و پنج لوی بستراوی
كتبی دایك و باوك ناكاتوەكتبی دایك و باوك ناكاتوە

ژیان دەبت ئشقی تواوبووی چاوی مردووانژیان دەبت ئشقی تواوبووی چاوی مردووان
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٧٧
ل فرامۆشیمدا بارانی ھمیشیی دنل فرامۆشیمدا بارانی ھمیشیی دن
دەست دەخین ئینجانی سبووریدەست دەخین ئینجانی سبووری

ھستی خۆی تنیاھستی خۆی تنیا
نكردنی گوڵ دەدركشبۆ كاتی كورتی گنكردنی گوڵ دەدركشبۆ كاتی كورتی گ

دەچین لگڵ وجاغ یوونی ئاسماندەچین لگڵ وجاغ یوونی ئاسمان
لسر پستی خۆشكراوی زەمینی جوانی دادەنیشینلسر پستی خۆشكراوی زەمینی جوانی دادەنیشین

گۆرەوییكانمان دەخین ئاوكی گرموەگۆرەوییكانمان دەخین ئاوكی گرموە
ب پارچیكب پارچیك

پنیرو كولرەیك و ھنگاوی گژووژەوەپنیرو كولرەیك و ھنگاوی گژووژەوە
ل بردەمت ئی ئفسوونی شادیل بردەمت ئی ئفسوونی شادی

گوایی سدسامگوایی سدسام
چییرمانت بفچییرمانت بف

درەنگ ھكشاویت المدرەنگ ھكشاویت الم
ئی ناوداری سۆزی ڕۆژھتئی ناوداری سۆزی ڕۆژھت

سرگردان بوومسرگردان بووم
لناو محاڵ و تووتی و ژەنگ و شیلناو محاڵ و تووتی و ژەنگ و شی

ئسكی دوئسكی دو
مرۆڤ خۆی بۆ خۆی دوەمرۆڤ خۆی بۆ خۆی دوە

گوناھیان ئاشكرانگوناھیان ئاشكران
تا سوزاییم ھنایوە یادتا سوزاییم ھنایوە یاد

زمانی برەو بتۆ گیشتنم جنگازمانی برەو بتۆ گیشتنم جنگا
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لخونمدا بانگی گیان نمرەكانم كردلخونمدا بانگی گیان نمرەكانم كرد
ب ئاوی بن كووپ دەموچاویان شوشتب ئاوی بن كووپ دەموچاویان شوشت
زەنگوی ملی مامزی حوش لرییوەزەنگوی ملی مامزی حوش لرییوە

ئاوازدانر بڕیزەوەئاوازدانر بڕیزەوە
مشقی نۆتیان لسر كردمشقی نۆتیان لسر كرد

نۆتیك ھموومان لسری كۆبووینوەنۆتیك ھموومان لسری كۆبووینوە
ڕابری گۆرانیبژان لكاتی گۆرانی گوتنڕابری گۆرانیبژان لكاتی گۆرانی گوتن

چاوی خرۆشاوترەچاوی خرۆشاوترە
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٨٨
ل نیازیان حشارگی پاراستراول نیازیان حشارگی پاراستراو

دەنگی دلرە ڕویدەنگی دلرە ڕوی
ترپی دی سستیشیانترپی دی سستیشیان

ب بۆنی گۆرەویی تاوانبارانب بۆنی گۆرەویی تاوانباران
سووڕی تواو وەردەگرێسووڕی تواو وەردەگرێ

ر وا دەبینچاوی خۆویست دەوروبر وا دەبینچاوی خۆویست دەوروب
بۆ ناچن سر پشتی ئسپی بلیمتبۆ ناچن سر پشتی ئسپی بلیمت
خۆشییكی ئاوە ڕوونتان بكاتوەخۆشییكی ئاوە ڕوونتان بكاتوە

جوانی ل ھست و ھۆش و ھزتان بمنتجوانی ل ھست و ھۆش و ھزتان بمنت
ب مردوو نژمردرنب مردوو نژمردرن

زەمینی جوانیش گۆشتان بكاتزەمینی جوانیش گۆشتان بكات
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٩٩
دەقوچاوی ڕوخسار زیرەك ھ ك لدیدار ینسبدەقوچاوی ڕوخسار زیرەك ھ ك لدیدار ینسب

سوورسوور
سوزسوز
شینشین
زەردزەرد

پرتقایپرتقای
مۆرمۆر

قاوەییقاوەیی
پلكزین ڕەنگكانی چشنی الوالوپلكزین ڕەنگكانی چشنی الوالو

بالپڕەی كتبی دایك و باوك برزدەبنوەبالپڕەی كتبی دایك و باوك برزدەبنوە
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١٠١٠
زەمینی جوانی كگكانی گنم شامینزەمینی جوانی كگكانی گنم شامین

كخاوەنی ڕووناكییكخاوەنی ڕووناكیی
ڕازی دی لناو دادەڕژرتوەڕازی دی لناو دادەڕژرتوە

ماناكانی سادەیی لوە فردەبینماناكانی سادەیی لوە فردەبین
ستوادارو مچاوم بستوادارو مچاوم ب

بنانی گرم و ناڕكی شقامیبنانی گرم و ناڕكی شقامی
لوانلو ل ناسیاولوانلو ل ناسیاو

ھست و ھۆش و ھزیشمھست و ھۆش و ھزیشم
ڕۆشنایی داوەت پناسیڕۆشنایی داوەت پناسی

شونپی ئاسمانیشونپی ئاسمانی
سو ل دار ھووژەو بردەباز دەكاتسو ل دار ھووژەو بردەباز دەكات

بنی ڕیا دەنگی قلڕەشی زۆرب بووبنی ڕیا دەنگی قلڕەشی زۆرب بوو
نمرە بدبختكان ل سادەیییان تبینییان نكردنمرە بدبختكان ل سادەیییان تبینییان نكرد

نیتوانی بداخورپانی دڵ و تاسو پرۆشیینیتوانی بداخورپانی دڵ و تاسو پرۆشیی
ڕابری گۆرانیبژانڕابری گۆرانیبژان

نوز بست و ھۆش و ھھ مۆسیقا لنوز بست و ھۆش و ھھ مۆسیقا ل
ئرێ گۆرانیی چی دەتئرێ گۆرانیی چی دەت

كمانچژەنی نائاشقكمانچژەنی نائاشق
تاوسی تمبڵتاوسی تمبڵ
پۆلیسی خواووپۆلیسی خواوو

باجگری چارەگرانباجگری چارەگران
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نابن بھیچ پیرۆزیكنابن بھیچ پیرۆزیك
دەبن پیرۆزكراوكی لبیرنكراویشدەبن پیرۆزكراوكی لبیرنكراویش

گلیی ل بخۆنازینیان دەكنگلیی ل بخۆنازینیان دەكن
تمن ل ژیان گرینگ نیی با دەستی ل بردەینتمن ل ژیان گرینگ نیی با دەستی ل بردەین

عالگی جلك ھواسینیانعالگی جلك ھواسینیان
ھروەك خۆی دەمنتوەھروەك خۆی دەمنتوە

زەوی ئوەی لباران گوبیستی بووەزەوی ئوەی لباران گوبیستی بووە
نوشكبووەكان دەیچرپ ی جۆگگو ھار ببنوشكبووەكان دەیچرپ ی جۆگگو ھار بب

جۆگ لڕووترین جوانیی بۆ پتوكردنیجۆگ لڕووترین جوانیی بۆ پتوكردنی
پوەندیی نوان گیانداری یاخی و مایپوەندیی نوان گیانداری یاخی و مای

كی شارەزایرگدروویباران بكی شارەزایرگدروویباران ب
ئاسمان بزەوییوە دەدروێئاسمان بزەوییوە دەدروێ

ك جانتام بۆ گشت پكرد ل بھرەیك جانتام بۆ گشت پكرد ل بھرەی
دانبخۆداگرتن و كاتی كورتی گشكردنی گوڵدانبخۆداگرتن و كاتی كورتی گشكردنی گوڵ

لووتی ئسپی بلیمت پژالووتی ئسپی بلیمت پژا
زەمینی جوانی برینی پ خون بووزەمینی جوانی برینی پ خون بوو

ھراو ھۆریای دویشھراو ھۆریای دویش
بگومانكان سوور ھمگڕنبگومانكان سوور ھمگڕن

یكتر بانگ بكن ژیانكمیكتر بانگ بكن ژیانكم
ئم وشی بكن بھی خۆتانئم وشی بكن بھی خۆتان

تا ھتای بختیار دەبنتا ھتای بختیار دەبن
فرامۆشی سرنجی پ گلییفرامۆشی سرنجی پ گلیی

بمجۆرە نادۆزرتوەبمجۆرە نادۆزرتوە
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پویست الپڕەیكپویست الپڕەیك
بۆ پرسیاری سادەییمان جبھینبۆ پرسیاری سادەییمان جبھین

گۆڕمان دەكوت كوی زەمینی جوانیگۆڕمان دەكوت كوی زەمینی جوانی
ئسترەمان ل ڕاكردن بدوای بیداخ ھدێئسترەمان ل ڕاكردن بدوای بیداخ ھدێ

یاقووت و شیرو سوی سووری ژیانمانیاقووت و شیرو سوی سووری ژیانمان
بسر دابش دەكاتبسر دابش دەكات

بووەت جگی سرسامی ھر ھموومانبووەت جگی سرسامی ھر ھموومان
دەریا نریتكانی ڕزگرتنی پاراستووەدەریا نریتكانی ڕزگرتنی پاراستووە

ڕگای بۆنداریڕگای بۆنداری
یی دەباتمیشیارانی ھیی دەباتمیشیارانی ھ
ئاھنگی ھنگاو توندبوونئاھنگی ھنگاو توندبوون

رموودەیف یان لپرموودەیف یان لپ
دەستیان ل قسی نستقدەستیان ل قسی نستق

بو ئومدەمبو ئومدەم
نامكانی ل باپیرانموە پمگیشتووننامكانی ل باپیرانموە پمگیشتوون

بدیار ئو سروشت زیرەكیبدیار ئو سروشت زیرەكی
ك ناتوانم ڕكم لی ببتوەك ناتوانم ڕكم لی ببتوە

درە جوانكانیان بگوازموە وتووژیدرە جوانكانیان بگوازموە وتووژی
ل كاركوتنی چاول كاركوتنی چاو

یانیان
چواشكردنی ھستچواشكردنی ھست

پاشان پیكانمپاشان پیكانم
یان ڕووەك ڕەنگی خۆش دەبجوو ل كیان ڕووەك ڕەنگی خۆش دەبجوو ل ك
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لناو پوكی چرم پشوو پبدەملناو پوكی چرم پشوو پبدەم
گفتی نھنیبینگفتی نھنیبین

گشبینی بشقامكی گمارۆدراو گیاندە شاریگشبینی بشقامكی گمارۆدراو گیاندە شاری
مانسل پوولپ رقاڵ بسمانسل پوولپ رقاڵ بس

لرە ل بازاڕی ڕەش و گاتجاڕیلرە ل بازاڕی ڕەش و گاتجاڕی
دوازدە مانگی ساڵدوازدە مانگی ساڵ

الی گیانی ناوازەمان بنازێالی گیانی ناوازەمان بنازێ
نزدەرگای ژووری خنزدەرگای ژووری خ

چوارچوەی جامخانی كۆگاچوارچوەی جامخانی كۆگا
سپایی كامراسپایی كامرا

سوی كشتیمانسوی كشتیمان
ل داربی دروست بكاتل داربی دروست بكات

مئ ب تنیاشبین تایبدمئ ب تنیاشبین تایبد
خودانی سرخوانخودانی سرخوان

دكش و ئمكداری كردوویندكش و ئمكداری كردووین
ل وتووژی چۆنیتیی بت شكاندنل وتووژی چۆنیتیی بت شكاندن

پندە نووسراوەكانیپندە نووسراوەكانی
خست ناو ڕستكانی حكایتخوانخست ناو ڕستكانی حكایتخوان

بت شكنكانیش ل پاپۆڕ ھاتن خوارێبت شكنكانیش ل پاپۆڕ ھاتن خوارێ
گومانی كناریان كرد ب یقینیگومانی كناریان كرد ب یقینی

كورتیك ل بارەیكورتیك ل بارەی
شارك ھبوو سروودی نمرەكانشارك ھبوو سروودی نمرەكان

دەریا بدەست ستایشكدەریا بدەست ستایشك
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ك پیامی تدا بدی ناكرێ حسرەتدارەك پیامی تدا بدی ناكرێ حسرەتدارە
جنگاوەرانی درینیشجنگاوەرانی درینیش

بكس و خۆراك و گۆپای فریاكوتنبكس و خۆراك و گۆپای فریاكوتن
ندیخانی بوانی باخچچیرۆكی ناسكی باخچندیخانی بوانی باخچچیرۆكی ناسكی باخچ

چ شوەو ڕەنگكی ماوەچ شوەو ڕەنگكی ماوە
چاو ب بینین ناچاو ب بینین نا
ب كوری ناودارەب كوری ناودارە
كگی خونیشكگی خونیش

وە دەنگك ڕزارویڕووی كاروانی ھدەست بوە دەنگك ڕزارویڕووی كاروانی ھدەست ب
خۆی پارچ پارچ دەكاتخۆی پارچ پارچ دەكات

ھوا شداربووەھوا شداربووە
دیارە ل ڕووبار نزیك دەبینوەدیارە ل ڕووبار نزیك دەبینوە

ڕووبار بدەم ڕۆیشتنوە ھیواكانی زۆر دەبنڕووبار بدەم ڕۆیشتنوە ھیواكانی زۆر دەبن
بۆی بپل ھموو سنوورەبۆی بپل ھموو سنوورە

بستراوەكان دەكاتوەبستراوەكان دەكاتوە
ناخدا و یشتن بدوای گبناخدا و یشتن بدوای گب
مین دیمانكوە یتناخ دەبمین دیمانكوە یتناخ دەب

خوداوەند بو زیرەكییی خۆیوەخوداوەند بو زیرەكییی خۆیوە
نابنی لگڵ مردن كۆتایی پھناوەنابنی لگڵ مردن كۆتایی پھناوە

وی ژیانریكی سووربوونی سخوی ژیانریكی سووربوونی سخ
لم ئزموونیدالم ئزموونیدا

نافنجانی قاوە ھیچی پنافنجانی قاوە ھیچی پ
و ساماشو ساماش
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مانگ تا بی دخۆش و خومارمانگ تا بی دخۆش و خومار
دم ئی كروشك نشمیلكانیدم ئی كروشك نشمیلكانی

تبینیی تواوبوونی وەرزتبینیی تواوبوونی وەرز
ل دەفتری سروشت ڕوون دەكنوەل دەفتری سروشت ڕوون دەكنوە
تبینییكانی كتبی دایك و باوكیشتبینییكانی كتبی دایك و باوكیش

بكن چرای مای ناتواوی مانابكن چرای مای ناتواوی مانا
درەختكانی كنار ڕێدرەختكانی كنار ڕێ

تۆزی پی ھاتوچۆكری نائاشقتۆزی پی ھاتوچۆكری نائاشق
سییكانی دەردەدار كردوونسییكانی دەردەدار كردوون

ب درەنگوە ھناس دەخۆنوەب درەنگوە ھناس دەخۆنوە
زەمینی جوانی دەتوان ناخمانزەمینی جوانی دەتوان ناخمان

بكات ئایكی ھدراوبكات ئایكی ھدراو
ئو پردەی ھستی لخۆڕازیبوونی پیكانمئو پردەی ھستی لخۆڕازیبوونی پیكانم

بسریوە شادو پتو دەبوونبسریوە شادو پتو دەبوون
بۆبۆ

قوتابخانقوتابخان
دیداری بازاڕدیداری بازاڕ

بخانكتبخانكت
تۆمارگای گۆرانیتۆمارگای گۆرانی

تینی بارووت كردی بلوتینی بارووت كردی بلو
نخی نامسنوور بای وكاتئنخی نامسنوور بای وكاتئ
یانریی برەتای دلئیدی سیانریی برەتای دلئیدی س

ڵ خۆی دەباتگوومان لشكۆی خۆر پڵ خۆی دەباتگوومان لشكۆی خۆر پ
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ئاھنگی ڕابری گۆرانیبژانئاھنگی ڕابری گۆرانیبژان
پپوول سلمانی النوازپپوول سلمانی النواز

نناو ڕادەھل كشبكانی بۆ پبانناو ڕادەھل كشبكانی بۆ پبا
بھلككانیشی دەنازێبھلككانیشی دەنازێ

دەنگی ڕابری گۆرانیبژان و ھوریدەنگی ڕابری گۆرانیبژان و ھوری
ئوەڵ بارانی ساڵئوەڵ بارانی ساڵ

تارای نوازشن بسر خیاڵ و مای یارانی ھمیشییتارای نوازشن بسر خیاڵ و مای یارانی ھمیشیی
قسی نرمونیانی تاج زینی فریودەرقسی نرمونیانی تاج زینی فریودەر

كمتر نیی لدۆستایتیی ساختی خوی بئامانكمتر نیی لدۆستایتیی ساختی خوی بئامان
دەستی پخستم سردەستی پخستم سر

مشتووی خنجری ڕەچكممشتووی خنجری ڕەچكم
نقومی گیانی خودایی بوومنقومی گیانی خودایی بووم

شار لژر بارانشار لژر باران
پستی دەموچاوی پمب ھگڕاپستی دەموچاوی پمب ھگڕا
كۆمك خانووی لكدی دووریكۆمك خانووی لكدی دووری
پردە ل ھست و ھۆش و ھزپردە ل ھست و ھۆش و ھز

سرووشی پایداربوون تیاندا وەك شونمسرووشی پایداربوون تیاندا وەك شونم
ل داری ببر دەنیشنل داری ببر دەنیشن

ندراو دەبزلناوی ڕتاو لھ رە كنجپ لندراو دەبزلناوی ڕتاو لھ رە كنجپ ل
دەرەوەم كشای ناویدەرەوەم كشای ناوی

پنجرە ل بوكردنوەی وەفا دەستبوەپنجرە ل بوكردنوەی وەفا دەستبوە
ئوەی بپشیدا تبپڕێئوەی بپشیدا تبپڕێ

گوو ل دی نزیك دەبتوەگوو ل دی نزیك دەبتوە
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گووڕشن حوش و بان داگیر دەكاتگووڕشن حوش و بان داگیر دەكات
داگیركركی جوان و ب بزەیی و ھنی بندەداگیركركی جوان و ب بزەیی و ھنی بندە

بنیش تازە دەكاتوەبنیش تازە دەكاتوە
كان چاوی ڕوونبویستییبۆ بینینی پكان چاوی ڕوونبویستییبۆ بینینی پ

خوای بر دلۆڤانیی تۆ بكوێخوای بر دلۆڤانیی تۆ بكوێ
ئاوی دەروونم كنارەكانی نقوم كردئاوی دەروونم كنارەكانی نقوم كرد

لناو فنجانی بختكرانوەلناو فنجانی بختكرانوە
بوو بناونیشانكی سرنجاكشبوو بناونیشانكی سرنجاكش

مانسل پوولپمانسل پوولپ
ل برزفین و بختوەری دەمرێل برزفین و بختوەری دەمرێ

دەكرێ بسروودیدەكرێ بسروودی
قوتابخان سرەتایییكانت بچوونمقوتابخان سرەتایییكانت بچوونم

ئی برزایییكانی ئسترە لدەركوتنئی برزایییكانی ئسترە لدەركوتن
ئایا قلڕەشئایا قلڕەش

ندەھپووشی سپی ھ ی بالنھندەھپووشی سپی ھ ی بالنھ
ھلككانی چ ڕەنگنھلككانی چ ڕەنگن

بچووەكانی ك ھشتانبچووەكانی ك ھشتان
ب بدخوویی پروەردە نكردوونب بدخوویی پروەردە نكردوون

ڕیان چۆن دەڕسكپڕیان چۆن دەڕسكپ
ڕابری گۆرانیبژانڕابری گۆرانیبژان

ل سندووقكی داخراو ھگیرابوول سندووقكی داخراو ھگیرابوو
گۆرانییكی تازە تۆماركراویشی پخش دەكراگۆرانییكی تازە تۆماركراویشی پخش دەكرا

ب فیلمی ترس و لرزو چپۆكیب فیلمی ترس و لرزو چپۆكی
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گورگی حۆلت تدەگم ئی سندووقگورگی حۆلت تدەگم ئی سندووق
سندووقی دەستنووس و ئزموونسندووقی دەستنووس و ئزموون
شووش رم و بووكسندووقی تشووش رم و بووكسندووقی ت

سندووقی پیالن و موەسندووقی پیالن و موە
سندووقی دووپشك و دروشمسندووقی دووپشك و دروشم

ملوانكی چاالكملوانكی چاالك
باوەش گوی ل دەمی گژەن ستاندەوەباوەش گوی ل دەمی گژەن ستاندەوە

لناو قۆرتایی ئو ناوكی دانالناو قۆرتایی ئو ناوكی دانا
ئاو ل جستی خانومانی زەمینی جوانیئاو ل جستی خانومانی زەمینی جوانی

دەستنیشانی كردبوودەستنیشانی كردبوو
پاشان كردی بمزی كاركردنیپاشان كردی بمزی كاركردنی

ئو پپوول سلمانانیئو پپوول سلمانانی
لبرزفین و بختوەری مردوونلبرزفین و بختوەری مردوون

فۆكوان ل ئاسمان درژە ب مشق دەدافۆكوان ل ئاسمان درژە ب مشق دەدا
كۆمك مندای منگۆلیكۆمك مندای منگۆلی

فۆكیكی مقبایان دەكردە بارھگرفۆكیكی مقبایان دەكردە بارھگر
فۆكیكیش گشتوەریی دەگیاندەفۆكیكیش گشتوەریی دەگیاندە

ڕازو بختوەریی شونزاڕازو بختوەریی شونزا
دواتر بووب قلڕەشی جردەدواتر بووب قلڕەشی جردە

بردی ھاوشت ناوفخفووریی پ خواردنیبردی ھاوشت ناوفخفووریی پ خواردنی
ما جوان و ڕووناككانمانما جوان و ڕووناككانمان

ك یكمین جار چارەنووسی گیانلبریك یكمین جار چارەنووسی گیانلبری
لناو دەستنیشان كرالناو دەستنیشان كرا



سی ساڵ شیعر٣٤٤ سباح رەنجدەر

خۆشخانختی نرتخۆشی سی نخورپ دخۆشخانختی نرتخۆشی سی نخورپ د
گردەلوولی كوشندەگردەلوولی كوشندە

الفاوی فراوانالفاوی فراوان
لشكری پاشای نۆبرە مردوولشكری پاشای نۆبرە مردوو

ھرشی درژخاینی ھورە تریشخ لیدانھرشی درژخاینی ھورە تریشخ لیدان
قلڕەشی جردەقلڕەشی جردە

ل ئاسمان بای ناز دەكال ئاسمان بای ناز دەكا
ینجیری پی وشكبوونی شیری ھواھینجیری پی وشكبوونی شیری ھواھ

زەمینی جوانی خون دەپاویزەمینی جوانی خون دەپاوی
ل چند ساییوەشل چند ساییوەش

ئارەزووی زاوزی ڕسكائارەزووی زاوزی ڕسكا
خوداوەند بھوستكانی خۆیدا نچووەوەخوداوەند بھوستكانی خۆیدا نچووەوە

سزایویستی بپسزایویستی بپ
دایكم گنمشامی ل بژینگ دەدادایكم گنمشامی ل بژینگ دەدا

نڕۆژە دەبرژب خوشكم گونڕۆژە دەبرژب خوشكم گو
براكانم ل دەوری باوكم كۆمیان گرتووەبراكانم ل دەوری باوكم كۆمیان گرتووە

بناوی خۆیانبناوی خۆیان
بانگیان دەكات الی ھكورمنبانگیان دەكات الی ھكورمن

نیازەكانی ك بۆی جبج نكراننیازەكانی ك بۆی جبج نكران
بسریان دابش دەكاتبسریان دابش دەكات

بنیشیان ل وەردەگرتبنیشیان ل وەردەگرت
خیانت ل وەسیتی نكنخیانت ل وەسیتی نكن

كۆسپ بھست و ھۆش و ھزكۆسپ بھست و ھۆش و ھز
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دەبت ئو ڕگاییدەبت ئو ڕگایی
یادگاری خۆی دەزانكانت بین پشویادگاری خۆی دەزانكانت بین پشو

پیدا بۆیت ھموو شونكپیدا بۆیت ھموو شونك
بسنگرو ژوانیشوەبسنگرو ژوانیشوە

پردیش ئاوا دروست دەكرێپردیش ئاوا دروست دەكرێ
گیانناس ئی موانی زەمینی جوانیگیانناس ئی موانی زەمینی جوانی
ھاوڕیتیی ئسترەو مانگ و مراوییھاوڕیتیی ئسترەو مانگ و مراویی

ناوجۆگی شوی ڕوون گۆشی كردوومناوجۆگی شوی ڕوون گۆشی كردووم
شیاڵ دەكتابلۆی ماڵ و خ جوانی بكوژرێ كشیاڵ دەكتابلۆی ماڵ و خ جوانی بكوژرێ ك

یاڵ دەماڵ و خب كیاڵ دەماڵ و خب ك
وەك تاوس پڕەكانت بكرەوەوەك تاوس پڕەكانت بكرەوە

یان دەڕسكچی تریاڵ بماڵ و خیان دەڕسكچی تریاڵ بماڵ و خ
پاشایكی بدەست و پوەندمپاشایكی بدەست و پوەندم

ماڵ و خیاڵماڵ و خیاڵ
ویستكانیان ل ڕوونیی شووش داوا كردووەویستكانیان ل ڕوونیی شووش داوا كردووە

خوداوەند گوی جۆراوجۆر بۆن دەكاتخوداوەند گوی جۆراوجۆر بۆن دەكات
ددان تۆقنرەكانی پیاوی مردوو لوەو بدواددان تۆقنرەكانی پیاوی مردوو لوەو بدوا

ڕاماندەكشت ناوڕاماندەكشت ناو
چارەنووسكی دەستنیشاننكراوچارەنووسكی دەستنیشاننكراو

گیاكانی زەمینی جوانیگیاكانی زەمینی جوانی
خۆشزۆرم پخۆشزۆرم پ

لبری ئوەی ھاواربكم ئی بختلبری ئوەی ھاواربكم ئی بخت
نووسینی ناوچوانم بپشكوێنووسینی ناوچوانم بپشكوێ
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ل پشكووتنی مۆسیقا ژەنكانل پشكووتنی مۆسیقا ژەنكان
ئامرەكانیان بگرن ب دەستوەئامرەكانیان بگرن ب دەستوە

تا ئوپڕی برین ساڕژبوون شادبنتا ئوپڕی برین ساڕژبوون شادبن
ئی ماڵ و خیاڵ ئی ماڵ و خیاڵ 

كی دەنگ و ئاوازو خرۆشانكی دەنگ و ئاوازو خرۆشان
ممری ئئارەزووی ن دەبنممری ئئارەزووی ن دەبن
سیری ھمووالیك بكینسیری ھمووالیك بكین

مۆسیقا ب جھنانی پیمانیمۆسیقا ب جھنانی پیمانی
خۆشنوودی زەمینی جوانییخۆشنوودی زەمینی جوانیی

برینكانی كتبی دایك و باوك پاك دەكاتوەبرینكانی كتبی دایك و باوك پاك دەكاتوە
كی چاكدایبار واری یارانیش لھكی چاكدایبار واری یارانیش لھ
گردەكانی سرسامی پ ئاھنگگنگردەكانی سرسامی پ ئاھنگگن

دەنگ ل لومان خۆی ڕاپسكانددەنگ ل لومان خۆی ڕاپسكاند
تیژ ڕەت بووتیژ ڕەت بوو

بوا بگف و الوانوە ناكینبوا بگف و الوانوە ناكین
مرۆڤ ل ناواخنی بردەوامیمرۆڤ ل ناواخنی بردەوامی

خۆی ل ھنگوینی نایاب دووبارە دەكاتوەخۆی ل ھنگوینی نایاب دووبارە دەكاتوە
ئاژەی ددان كوتووش ل دی دەنگدارئاژەی ددان كوتووش ل دی دەنگدار
شمشمكورە ل ئاسمانی ڕۆژەكانمانشمشمكورە ل ئاسمانی ڕۆژەكانمان
ھستی كردووەت تمومژی چارەنووسھستی كردووەت تمومژی چارەنووس

خۆش دەفێخۆش دەفێ
شون بایشی بانگوازە بۆ وەرگرتنوەیشون بایشی بانگوازە بۆ وەرگرتنوەی

ترم ھواسراوەكانمانترم ھواسراوەكانمان
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دەش نیشتیمان بدی خوداوەندك بتدەش نیشتیمان بدی خوداوەندك بت
ھشتان دەستی دەستنیشاننكراوەھشتان دەستی دەستنیشاننكراوە
وەك كتانچین بناویدا دت و دەچتوەك كتانچین بناویدا دت و دەچت
تنیا قسو نزایكیش بۆ بردەباز ناكاتتنیا قسو نزایكیش بۆ بردەباز ناكات

نیتوانی سبری خۆشبوێنیتوانی سبری خۆشبوێ
ھروەھا ھتاویشھروەھا ھتاویش

ل پنجرەی ماكیانوەل پنجرەی ماكیانوە
چاودریی منداكانی ناو باخچی دەكردچاودریی منداكانی ناو باخچی دەكرد

سۆز شكندراو و ئا داگیراو بووسۆز شكندراو و ئا داگیراو بوو
نیزانی گوڵ و منداكاننیزانی گوڵ و منداكان

بھنت ژر ئاسمانكی سادەی دگیربھنت ژر ئاسمانكی سادەی دگیر
ئاگرك بكنوەئاگرك بكنوە

ھرچی پپوول سلمانی داری بۆ بكشنھرچی پپوول سلمانی داری بۆ بكشن
خواش خۆشی بكاتخواش خۆشی بكات

ن دەبخو وەو دەماری پتسدەحن دەبخو وەو دەماری پتسدەح
پیكری ڕزلندراویپیكری ڕزلندراوی

دوای مرگی خۆی تدا بدیدەكاتدوای مرگی خۆی تدا بدیدەكات
ب چاوی گش و كراوەوەب چاوی گش و كراوەوە

پنجكانیشی بڕەی ناو ژیانپنجكانیشی بڕەی ناو ژیان
داوای گ واو وەڕس بووە لڕەگ تداوای گ واو وەڕس بووە لڕەگ ت

خاك ل بندەیكی خۆیخاك ل بندەیكی خۆی
بن ی باخچگو ناو ل زاننبن ی باخچگو ناو ل زانن

پشكنری تختڕەش سروبنكرپشكنری تختڕەش سروبنكر
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چارەنووسی برزبوونوەی دەستنووسكانیچارەنووسی برزبوونوەی دەستنووسكانی
ل قوتابخان پاراوەكانی ئم تۆمار كردووەل قوتابخان پاراوەكانی ئم تۆمار كردووە

دوو سمۆرەدوو سمۆرە
ل درەختی ھست و ھۆش و ھزتل درەختی ھست و ھۆش و ھزت

داخوازیی یكتریان قبووڵ كردداخوازیی یكتریان قبووڵ كرد
پاشان گوزەكانیان ئامانتی دەستكانت داپاشان گوزەكانیان ئامانتی دەستكانت دا

تۆزوبای ناپسند چاوی شواندوویتۆزوبای ناپسند چاوی شواندووی
ھست و ھۆش و ھزھست و ھۆش و ھز
وادەی بینینی پداوینوادەی بینینی پداوین

بۆنی لۆبیای سوز و باینجانی سووركراوەبۆنی لۆبیای سوز و باینجانی سووركراوە
خۆشی ئاگرو ڕۆن و خواندخۆشی ئاگرو ڕۆن و خواند

بایكی ناحزیش بۆنی قیتاوی شقامیبایكی ناحزیش بۆنی قیتاوی شقامی
دەھنا ناو ژووری نانخواردندەھنا ناو ژووری نانخواردن

ھاوسرەكشم قندی لناو تاخمی چا داناھاوسرەكشم قندی لناو تاخمی چا دانا
گوتی سروشتگوتی سروشت

ڕابری خۆی ھبژارد ك باران بووڕابری خۆی ھبژارد ك باران بوو
ئمش كی پپوول سلمانیكئمش كی پپوول سلمانیك

بۆ كوڕوكیژەكانمان پروەردە بكینبۆ كوڕوكیژەكانمان پروەردە بكین
ئسترەناس زاری ھنا برەو ئاسمان چووئسترەناس زاری ھنا برەو ئاسمان چوو

گو گنمشامی ژیانی دەنك كردگو گنمشامی ژیانی دەنك كرد
پاشان دای ب یارانی ھمیشیی ب بری بننپاشان دای ب یارانی ھمیشیی ب بری بنن

زەویش پە ل گوایی بڕكوتوویزەویش پە ل گوایی بڕكوتووی
ئو ئسترەناسی ئاسمانی كرد بخاوەنیئو ئسترەناسی ئاسمانی كرد بخاوەنی
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پغمبركی لش سووكپغمبركی لش سووك
من و كۆمكمن و كۆمك

قۆزاخقۆزاخ
شا ھنگشا ھنگ
ۆكخاخاۆكخاخا

جوانووجوانوو
ھانامان بۆ ئازادیی سروشت بردھانامان بۆ ئازادیی سروشت برد

یارمتیمان بداتیارمتیمان بدات
ڕۆژان ب دەوریوە ژیان خۆشبكینڕۆژان ب دەوریوە ژیان خۆشبكین

شویش بگڕینوە ماكانمانشویش بگڕینوە ماكانمان
شووشی چرا پاك بكینوەشووشی چرا پاك بكینوە

ئاوازی تاڵ وەك ھزكی ستمكارئاوازی تاڵ وەك ھزكی ستمكار
شاوی ھناشاوی ھنا
ترساندمانیترساندمانی

پپوول سلمانیكی بچووكپپوول سلمانیكی بچووك
لسربانی ھۆی كۆبوونوە گشتییكان ڕایكردلسربانی ھۆی كۆبوونوە گشتییكان ڕایكرد

ھلككانی لناوھلككانی لناو
دەسماكی گوگوی دانابوودەسماكی گوگوی دانابوو

ئو وردو ئشق و خوندنیئو وردو ئشق و خوندنی
برینی گرمی درەختی بردار ساڕژ دەكاتبرینی گرمی درەختی بردار ساڕژ دەكات

وچان ل تاجی ئسترەناس ڕژاوەوچان ل تاجی ئسترەناس ڕژاوە
ب درژایی تماشاكردنی چاودركب درژایی تماشاكردنی چاودرك

زەوی ب مرۆڤ خرۆشاوو چاالك و ھۆشمندەزەوی ب مرۆڤ خرۆشاوو چاالك و ھۆشمندە
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ئاسمانیش بئاسمانیش ب
خۆری دەگمنی نبردخۆری دەگمنی نبرد

ئسترەی دۆستی كاروانئسترەی دۆستی كاروان
مانگی چاو گورەمانگی چاو گورە
ھوری وجاغوونھوری وجاغوون

مردن ڕازی خۆی ئاشكرا كردمردن ڕازی خۆی ئاشكرا كرد
ژیان بۆ ئاشكرای ناكاتژیان بۆ ئاشكرای ناكات

ھیچ ماییكی دخۆشیش ناڕژنت زەمینی جوانیھیچ ماییكی دخۆشیش ناڕژنت زەمینی جوانی
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١١١١
باران لرە یكمجاریتیباران لرە یكمجاریتی

یییمیشڵ یارانی ھگپاكی لد بیییمیشڵ یارانی ھگپاكی لد ب
بۆن و مانای ناوازەی دەڕژت چاویبۆن و مانای ناوازەی دەڕژت چاوی

ب ھمی شیری ھنجیرب ھمی شیری ھنجیر
ھستیارھستیار

سادەسادە
خومارخومار

ڕوونبینڕوونبین
نیی زانانستایشی ننیی زانانستایشی ن

قرەباغییكانی ئاسمانی ھاوبشقرەباغییكانی ئاسمانی ھاوبش
ھنگاوی ئاواو گیانی گرمیھنگاوی ئاواو گیانی گرمی

رەوەیسموو جیھانی بھرەوەیسموو جیھانی بھ
ئسك و پڕوبایئسك و پڕوبای

دەقوھ ی لمانسل پوولپدەقوھ ی لمانسل پوولپ
چاو ل ئفسانی دابارین چۆن باسكراوەچاو ل ئفسانی دابارین چۆن باسكراوە

حیكمتكان دەكات دەستنووسكی كاریگرحیكمتكان دەكات دەستنووسكی كاریگر
دەجۆش و ل ڕۆشنایییكی سروشتیدەجۆش و ل ڕۆشنایییكی سروشتی

پیتكان مشقی گیشتن ب چارەنووس پكدەھننپیتكان مشقی گیشتن ب چارەنووس پكدەھنن
باران زەمینی جوانی كردەباران زەمینی جوانی كردە

جگۆڕكی ڕووناكی بگردو كتبی دایك و باوكجگۆڕكی ڕووناكی بگردو كتبی دایك و باوك
پاكانو ملكچی شپۆلكنپاكانو ملكچی شپۆلكن
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دەچنوە سر سۆزو داگرتنی گورگدەچنوە سر سۆزو داگرتنی گورگ
نزانین دووبارە دەكنوەنزانین دووبارە دەكنوە
بۆ ئوەی ئم دخۆشبینبۆ ئوەی ئم دخۆشبین

دەچین دیداری ڕووباری وشكبوودەچین دیداری ڕووباری وشكبوو
داوا ل ئماس جماوەكان دەكینداوا ل ئماس جماوەكان دەكین

ی ئامۆژگاریمان دەدەیتناسرێ پئی ئامۆژگاریمان دەدەیتناسرێ پئ
چاوەڕوانی لگڵ ژیان چی پ نكراچاوەڕوانی لگڵ ژیان چی پ نكرا

ل دواكاتدا زمانیل دواكاتدا زمانی
ڕەنگ دخۆشكرەكانمان بردە ناو مۆسیقاڕەنگ دخۆشكرەكانمان بردە ناو مۆسیقا

بارگرانیی دە نووسراوەكانی لناوچوانی فدابارگرانیی دە نووسراوەكانی لناوچوانی فدا
زۆر شتی لبارەی داخوازییكانیزۆر شتی لبارەی داخوازییكانی

ھست و ھۆش و ھز زانیھست و ھۆش و ھز زانی
گشتی بیركردنوە ڕسكاگشتی بیركردنوە ڕسكا

گیشتین ب پڕوباڵ و نوژگیشتین ب پڕوباڵ و نوژ
خرۆشی ژیان ڕژا ڕابری گۆرانیبژانخرۆشی ژیان ڕژا ڕابری گۆرانیبژان

چتری باران و ھتاوی ھداچتری باران و ھتاوی ھدا
ئاگر ب یكجاری ڕۆیشتئاگر ب یكجاری ڕۆیشت

ڕەنگكانی تابلۆی كیژی كافرۆشنڕەنگكانی تابلۆی كیژی كافرۆشن
بردی ژر زمانیبردی ژر زمانی

تنیا بۆ ئو دەموچاوان دەكات ناوچیكیتنیا بۆ ئو دەموچاوان دەكات ناوچیكی
ب مۆسیقاو تابلۆو ئسپی بلیمت ناودارب مۆسیقاو تابلۆو ئسپی بلیمت ناودار

ل بیرەوەرییكانیانل بیرەوەرییكانیان
داوایانكردووە ئی ئسترەناسداوایانكردووە ئی ئسترەناس
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خاوەنی سورگیی دەرگاكانخاوەنی سورگیی دەرگاكان
زەمینی جوانی دامانن لزەمینی جوانی دامانن ل

ھدەری چتری باران و ھتاوھدەری چتری باران و ھتاو
بی دایك و باوك دەنووسزمانی كت ب كرنووسبی دایك و باوك دەنووسزمانی كت ب كرنووس

یی دەبینفسانواو ئكی تسوا كیی دەبینفسانواو ئكی تسوا ك
بختمان دەبات الی ئو پیرانیبختمان دەبات الی ئو پیرانی

یروەرمان كن سكدەنگ نایبیروەرمان كن سكدەنگ نایب
نرخی گویان دانانرخی گویان دانا

دەشتوانن ڕووداو بخوقنندەشتوانن ڕووداو بخوقنن
پرە بتواناكانت بدەپرە بتواناكانت بدە

بب
شژانشژان

ھچوونھچوون
تكاتكا

شرمشرم
ل وەمی بانگ بنرخكانل وەمی بانگ بنرخكان
ب ھست و ھۆش و ھزیب ھست و ھۆش و ھزی

چاودری باخی پرتقاڵچاودری باخی پرتقاڵ
دەستت دەخم سر گوھری پشینكاندەستت دەخم سر گوھری پشینكان

دەچین بۆ گشت شونكدەچین بۆ گشت شونك
نیدا سیمای خۆش بنوبی دایك و باوك تكتنیدا سیمای خۆش بنوبی دایك و باوك تكت

مردووەكانی دەموچاویمردووەكانی دەموچاوی
ل باری ھرھموومانن ئدی دەست و پم چی بكنل باری ھرھموومانن ئدی دەست و پم چی بكن
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بارانی فرۆشراوبارانی فرۆشراو
بفری فرۆشراوبفری فرۆشراو
تزرەی فرۆشراوتزرەی فرۆشراو
كوەی فرۆشراوكوەی فرۆشراو

ئرێ مۆسیقا چیی دەوێئرێ مۆسیقا چیی دەوێ
ناوبانگی میللیناوبانگی میللی

پاشانیش خۆشییكی گومانلكراوپاشانیش خۆشییكی گومانلكراو
ئی خاوەن دڵئی خاوەن دڵ

ل كۆتایی گمی خۆشگوزەرانی ئسپی بلیمتل كۆتایی گمی خۆشگوزەرانی ئسپی بلیمت
وچانی برداشوچانی برداش

یانیان
گردەلوولی كبابی شڕ ھنگرتووگردەلوولی كبابی شڕ ھنگرتوو

بك ڕەنگی تابلۆی كیژی كافرۆشبك ڕەنگی تابلۆی كیژی كافرۆش
دەنك زەنگیان لخوندا شوە ھدەبژرێدەنك زەنگیان لخوندا شوە ھدەبژرێ

ناوەندی ملوانكناوەندی ملوانك
یان نخشی سرمشتووی خنجریان نخشی سرمشتووی خنجر

ب گفتوگۆی ھنگ و گوڵب گفتوگۆی ھنگ و گوڵ
تم دەتوتوەتم دەتوتوە

لناو قدی درەختلناو قدی درەخت
كۆمك ڕەنگ دەڕژنكۆمك ڕەنگ دەڕژن

وا دەزانموا دەزانم
یكمجارم بریق و باقی ژیانیكمجارم بریق و باقی ژیان

ب ئاسوودەیی برژانگكانم ڕكدەخاتب ئاسوودەیی برژانگكانم ڕكدەخات
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١٢١٢
ئاوی الفاو دابزیئاوی الفاو دابزی

پۆپی درەخت ڕزگاربوونپۆپی درەخت ڕزگاربوون
یان خستری نامسل مانسل پوولپیان خستری نامسل مانسل پوولپ

سر بای جربزەی شاگشكیانسر بای جربزەی شاگشكیان
وەمیان ھنایوە ناو گنجینی ڕوخسار زیرەكوەمیان ھنایوە ناو گنجینی ڕوخسار زیرەك

شونك بۆ پشوودانیشونك بۆ پشوودانی
موانی ما كۆچرییانموانی ما كۆچرییان

دەنگی پی دپاككان دووركوتنوەدەنگی پی دپاككان دووركوتنوە
قمی دەست و پ شكانقمی دەست و پ شكان

ئارادا نیی ك لشبینییھیچ گئارادا نیی ك لشبینییھیچ گ
ئرێ بدەنگی چی دەتئرێ بدەنگی چی دەت

مانچكمانچك
یانیان

دەمانچدەمانچ
ژیان ل سرەتاوە تا كۆتاییژیان ل سرەتاوە تا كۆتایی

گۆرانییك ڕووبڕوویگۆرانییك ڕووبڕووی
ئو ڕازانی كتبی دایك و باوك بانگی كردوونئو ڕازانی كتبی دایك و باوك بانگی كردوون

كلیلداری پیتكانیكلیلداری پیتكانی
دەبت سرۆكی تیپی مۆسیقادەبت سرۆكی تیپی مۆسیقا

دەچین گشت و وچانی دەستەنگینیدەچین گشت و وچانی دەستەنگینی
لبیر دەچین و لبیر ناچینلبیر دەچین و لبیر ناچین
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مۆسیقاژەن خرۆشی بۆیكراوت ل دڵ ناگرممۆسیقاژەن خرۆشی بۆیكراوت ل دڵ ناگرم
ئایا ئوئایا ئو
مرۆڤمرۆڤ
باداربادار

نئاژەنئاژە
مردوونمردوون

مردار بوونمردار بوون
تۆپیونتۆپیون

ئاگری نازدارت لكتبی دایك و باوك دزیئاگری نازدارت لكتبی دایك و باوك دزی
ڕاستیشت لگڵ زەمینی جوانی نگوتڕاستیشت لگڵ زەمینی جوانی نگوت
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١٣١٣
وام بۆ خۆشكشو ھكوام بۆ خۆشكشو ھك

ئی ئماسی خاوەن ناخ و بیارئی ئماسی خاوەن ناخ و بیار
یكم بارانی ساڵیكم بارانی ساڵ

كووژەكی ب ناوچوانی زەمینی جوانیكووژەكی ب ناوچوانی زەمینی جوانی
ھوما ل كژاوەی ناوازەیھوما ل كژاوەی ناوازەی

ھلككانی پشكش ب پروان دەكاتھلككانی پشكش ب پروان دەكات
وەریبگرینوەریبگرین

كراس گوگویی نیو قۆكمانكراس گوگویی نیو قۆكمان
ترووسك دەڕژتترووسك دەڕژت

ردەی زۆربی جڕەش ھلقردەی زۆربی جڕەش ھلق
شونكی سركش چووەت ناو ڕەنگتوەشونكی سركش چووەت ناو ڕەنگتوە

لكی درەختی ڕووناكبخشلكی درەختی ڕووناكبخش
یانیان

پیكری پاشای ل بیرنكراوپیكری پاشای ل بیرنكراو
داوی كراس ڕەشكت دەردەكشمداوی كراس ڕەشكت دەردەكشم

ھیدەوەشنموەھیدەوەشنموە
بانگی تیترواسك دەكمبانگی تیترواسك دەكم

نزیك ل ڕەچكمنزیك ل ڕەچكم
ئی دەموچاوی لباری ھر ھموومانئی دەموچاوی لباری ھر ھموومان

ئسترە بنی داوەئسترە بنی داوە
بژت ناو ھالنتبژت ناو ھالنت
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خوداوەندی ھلك ڕۆمانسی و دیدار شادەخوداوەندی ھلك ڕۆمانسی و دیدار شادە
ل جوانی وردبووەتوەل جوانی وردبووەتوە

سبینیكی گش و ڕوونسبینیكی گش و ڕوون
تیترواسكم ل زەوی جیاكردەوەتیترواسكم ل زەوی جیاكردەوە

چووە ناو ئاسمانی ڕووخۆش بخۆرەتاوچووە ناو ئاسمانی ڕووخۆش بخۆرەتاو
بیركردنوە ل بارەیبیركردنوە ل بارەی

تیترواسكی نزیك ل ڕەچكمتیترواسكی نزیك ل ڕەچكم
نیی كی ساختشبینییگنیی كی ساختشبینییگ

گشبین ڕابری گۆرانیبژانگشبین ڕابری گۆرانیبژان
ل دوا ساكانی تمنیل دوا ساكانی تمنی

دەتوان سو لك بكاتدەتوان سو لك بكات
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١٤١٤
ۆكخانی خاخوۆكخانی خاخو

بانگی كسكی تواو ئفسانیی كردبانگی كسكی تواو ئفسانیی كرد
دەمی دەمانچ نا لی دەرھڕەشھ ددانی پدەمی دەمانچ نا لی دەرھڕەشھ ددانی پ
زەردەی ئوارەی نزیك كردەوە ل مۆم و خوانزەردەی ئوارەی نزیك كردەوە ل مۆم و خوان

پپوول سلمانی بسر دەریا ھفیوپپوول سلمانی بسر دەریا ھفیو
مست ببپرواییمست ببپروایی

مانچخت و دانایی دا كبمانچخت و دانایی دا كب
ب نیازی دۆپ بارانب نیازی دۆپ باران
دگرم بوو بسمایدگرم بوو بسمای

ناو دەكانی كتبی دایك و باوكناو دەكانی كتبی دایك و باوك
ل سما ئاگر باز بسرل سما ئاگر باز بسر

نیشانی سدارەو گشتی زۆرەمل دەدانیشانی سدارەو گشتی زۆرەمل دەدا
كمئ ب ریت و بانو داب و نئكمئ ب ریت و بانو داب و نئ

دەكین شووشی اللیدەكین شووشی اللی
پوولندی پورەمھۆی ژیان و گپوولندی پورەمھۆی ژیان و گ

ستبیدا ممان ترگزو حاجیلین و نزی زگومستبیدا ممان ترگزو حاجیلین و نزی زگوم
پردەكانی پووشی ھالنی پپوول سلماننپردەكانی پووشی ھالنی پپوول سلمانن
ل ناویدا برەو ناوەندی زەمینی جوانی دەڕۆینل ناویدا برەو ناوەندی زەمینی جوانی دەڕۆین

لوشوە بۆ تاھتاییلوشوە بۆ تاھتایی
دەنگی ڕوونی خودا ك ل ئشق دەبت سدادەنگی ڕوونی خودا ك ل ئشق دەبت سدا

ل ڕوومان دەدال ڕوومان دەدا



سی ساڵ شیعر٣٦٠ سباح رەنجدەر

دۆست شیرپاككانی بانگدەكات ناودۆست شیرپاككانی بانگدەكات ناو
كتبی دایك و باوككتبی دایك و باوك

مردووەكانیش ب زەمینی جوانی ڕازینمردووەكانیش ب زەمینی جوانی ڕازین
نازوفیزی باراننازوفیزی باران

ۆكخانازوفیزی خاۆكخانازوفیزی خا
نازوفیزی بازدانی سمۆرە ل لككی ڕووت بۆ لككی بگوزنازوفیزی بازدانی سمۆرە ل لككی ڕووت بۆ لككی بگوز

نازوفیزی كباب ل ئه ستره بزربوونی تاریك و ڕووننازوفیزی كباب ل ئه ستره بزربوونی تاریك و ڕوون
چند یادەوەریكن كوتوونت برھرشچند یادەوەریكن كوتوونت برھرش
ل كات زۆر تایبتییكاندا نیشانو ناونل كات زۆر تایبتییكاندا نیشانو ناون
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١٥١٥
رماننیدەرو ڕابباران مزگرماننیدەرو ڕابباران مزگ

بدۆپ گورەكانی مانی بزەمینی جوانی شكاندبدۆپ گورەكانی مانی بزەمینی جوانی شكاند
بو دنرمی و وریاییییبو دنرمی و وریایییی

بناو شكۆی كگ ڕۆیشتبناو شكۆی كگ ڕۆیشت
شاركی تڕوپاراو و بپیتی بۆ بنیادناینشاركی تڕوپاراو و بپیتی بۆ بنیادناین

بارانو بارانبارانو باران
خونو خونخونو خون

ئاسمانو ئاسمانئاسمانو ئاسمان
زەمینو زەمینزەمینو زەمین

ڕووەكی فرامۆشكراویڕووەكی فرامۆشكراوی
بانگھشتكردە ئاسۆی ناوداریبانگھشتكردە ئاسۆی ناوداری
بریق و باقی ژیانی نیشان دابریق و باقی ژیانی نیشان دا

بنی نازپروەری بۆ برزنشین ئاشكرا كردبنی نازپروەری بۆ برزنشین ئاشكرا كرد
ھاو ل دەمی ئسپی بلیمت بازنی بستبووھاو ل دەمی ئسپی بلیمت بازنی بستبوو

ژن و مردی وجاغكورژن و مردی وجاغكور
بازبازنیان بناودا دەكردەبازبازنیان بناودا دەكردە
سبووری و خونی دیارسبووری و خونی دیار
ھۆگری ژیان دەبوونوەھۆگری ژیان دەبوونوە

مایان دەبووە مرگی سمازانمایان دەبووە مرگی سمازان
ل ھوای زۆر خۆشی گیتار نقوم بوونل ھوای زۆر خۆشی گیتار نقوم بوون

ڕەوڕەوە قاقای لدا تاجی بختیاریی پ كرد ل ئاوازڕەوڕەوە قاقای لدا تاجی بختیاریی پ كرد ل ئاواز
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ڕابری گۆرانیبژان لسر خۆی شدارڕابری گۆرانیبژان لسر خۆی شدار
تووڕەیی خۆی خاو كردەوەتووڕەیی خۆی خاو كردەوە

تیپی مۆسیقای خست ئومدیتیپی مۆسیقای خست ئومدی
بپایان و سرەتایكی گرمبپایان و سرەتایكی گرم

باران دەنگدارو ناودارتر ڕابرایتیمانی كردباران دەنگدارو ناودارتر ڕابرایتیمانی كرد
ئوی گوتی زانیمانئوی گوتی زانیمان

بواریشی دا ئوەی بمانوێ بیزانینبواریشی دا ئوەی بمانوێ بیزانین
ھست دەكین شتك ل ھناومان دەفێھست دەكین شتك ل ھناومان دەفێ
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١٦١٦
ڕوخسار زیرەكڕوخسار زیرەك

لناو باخی ھست و ھۆش و ھزلناو باخی ھست و ھۆش و ھز
ك ووندوای خبك ووندوای خب

بت سرەتای ھموو سرەتاكانبت سرەتای ھموو سرەتاكان
دەشخوازێ ڕازە سرسووڕھنكاندەشخوازێ ڕازە سرسووڕھنكان

وەك خۆیان ببن سووڕی خونوەك خۆیان ببن سووڕی خون
ب برچاوی كاتب برچاوی كات

ئاپۆڕەی خككی گرموگوڕەئاپۆڕەی خككی گرموگوڕە
ل شقامكاندا ل شقامكاندا 

پیان دەزرینگنوەپیان دەزرینگنوە
دەروونی پە ل دەنگدانوەی نبردیدەروونی پە ل دەنگدانوەی نبردی

ھنای ناو تابلۆی بناوبانگكانھنای ناو تابلۆی بناوبانگكان
ژیانی كردە ناسكی سروشتژیانی كردە ناسكی سروشت
دەست لسر دەممان الدەدادەست لسر دەممان الدەدا

ی پڵ زرینگگوژم لت ك بھاواری پڵ زرینگگوژم لت ك بھاوار
ندەمكاندا جقامش لندەمكاندا جقامش ل

دتوە ناو چارەنووسی خۆیدتوە ناو چارەنووسی خۆی
دەگا بچ خۆشییك و قی ئسترەناسدەگا بچ خۆشییك و قی ئسترەناس
چیرۆكی پیر باجی ب ئاوندا دەگتوەچیرۆكی پیر باجی ب ئاوندا دەگتوە

گۆرانییك ل گوكی كراوەیگۆرانییك ل گوكی كراوەی
ھندەی دەمی یاد گوتنكانی وەردەگرێھندەی دەمی یاد گوتنكانی وەردەگرێ
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بیرەوەری و گرمیی دڵ دەالونتوەبیرەوەری و گرمیی دڵ دەالونتوە
دەنگدەنگ
مۆسیقامۆسیقا
شیعرشیعر
ئاوازیئاوازی

ل ھست و ھۆش و ھزیل ھست و ھۆش و ھزی
ئفسوونی بتانكراویئفسوونی بتانكراوی
یزەمینی جوانی بارمتیزەمینی جوانی بارمت
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١٧١٧
ویستت ل گڕەك و ماكیویستت ل گڕەك و ماكی

مانسل پوولپ شان و مل بمانسل پوولپ شان و مل ب
ھلك بشكنیت ناو چاپستیھلك بشكنیت ناو چاپستی

خزانكی بختوەرخزانكی بختوەر
ئی سۆراخی نزانینئی سۆراخی نزانین

ئاگری نازداری كتبی دایك و باوكئاگری نازداری كتبی دایك و باوك
ین بكدەرگای ز واو بی تمتمانین بكدەرگای ز واو بی تمتمان

كلیلداری وەفاو برادەرایتیكلیلداری وەفاو برادەرایتی
لناو دوو دەست برزكردووەتوەلناو دوو دەست برزكردووەتوە

خنجری دەسك ل ئسكی جوامری مژوودارخنجری دەسك ل ئسكی جوامری مژوودار
تامرگی سمازانی ھست و ھۆش و ھزتامرگی سمازانی ھست و ھۆش و ھز

لبیركردنوەی خاو ھكشاوەلبیركردنوەی خاو ھكشاوە
سو ل سنوبرە ناز ڕاگرەكانیسو ل سنوبرە ناز ڕاگرەكانی

ڕگا وەردەگرتوەڕگا وەردەگرتوە
دەمبینی پاوانكی تواو ئفسانییمدەمبینی پاوانكی تواو ئفسانییم

ھمبانی جاویدان دەمپارزێھمبانی جاویدان دەمپارزێ
بۆنی بكیبۆنی بكی

حز بفین دەكیتحز بفین دەكیت
ھسارە دەبت گۆڕەپانیھسارە دەبت گۆڕەپانی
قوتابخانی سرەتاییتقوتابخانی سرەتاییت

ھدەری چتری باران و ھتاوھدەری چتری باران و ھتاو
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ڕووناكییكی زەردی ھناوەڕووناكییكی زەردی ھناوە
ختووكی زەمینی جوانی دەداختووكی زەمینی جوانی دەدا

خۆشیش ل ھمووالوەخۆشیش ل ھمووالوە
ھات ناو سیمای كتبی دایك و باوكھات ناو سیمای كتبی دایك و باوك

زیاتر ل گۆرانییكی گوتزیاتر ل گۆرانییكی گوت
س برسی نابجیاتی ك س لكس برسی نابجیاتی ك س لك

ھیچ درەختك لجیاتی درەختكی تر بر ناداھیچ درەختك لجیاتی درەختكی تر بر نادا
یوان داناگیرسجیاتی ھۆپی ژوورێ لگیوان داناگیرسجیاتی ھۆپی ژوورێ لگ

مار لجیاتی كیسڵ ھلك ناكاتمار لجیاتی كیسڵ ھلك ناكات
ل دیمنك ژیال دیمنك ژیا

ھیواكانی زۆر بوونھیواكانی زۆر بوون
ھلكیكی نیوە ترووكاوی تداھلكیكی نیوە ترووكاوی تدا

بانگكرای ناوشڕكی ببایخبانگكرای ناوشڕكی ببایخ
كس پی نوت تۆ كیكس پی نوت تۆ كی
شاری تڕوپاراو و بپیتشاری تڕوپاراو و بپیت

گژوگیای خۆی بخودا سپاردووەگژوگیای خۆی بخودا سپاردووە
وا كسكی تواو ئفسانیی دەبینموا كسكی تواو ئفسانیی دەبینم

ل تووڕەبوونیدال تووڕەبوونیدا
مروول ل ژر قاچیدا زاوزێ دەكنمروول ل ژر قاچیدا زاوزێ دەكن

ل سرەوتنیشل سرەوتنیش
بووملرزە دەقیقیكبووملرزە دەقیقیك

وە دەوەستپكانی ببۆ قوربانییوە دەوەستپكانی ببۆ قوربانیی
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١٨١٨
سۆزی خوا بسرسۆزی خوا بسر

مای باشی ئادەمیزادمای باشی ئادەمیزاد
پشنگ دەداپشنگ دەدا

ئسپی بلیمت دەژمرم چندنئسپی بلیمت دەژمرم چندن
بۆنی بارانی ھمن و بباكییان كردووەبۆنی بارانی ھمن و بباكییان كردووە

دیشیان پیشانی بھار دەدەندیشیان پیشانی بھار دەدەن
ڕابری گۆرانیبژان ل یایانوەڕابری گۆرانیبژان ل یایانوە

نشونمای زەمینی جوانی دووبارە دەكاتوەنشونمای زەمینی جوانی دووبارە دەكاتوە
رستننی پواو شایی زینیان تترووسكرستننی پواو شایی زینیان تترووسك

بۆ دیداری ڕاو دەردەچمبۆ دیداری ڕاو دەردەچم
لم ال بۆ ئواللم ال بۆ ئوال

ل ھمژینی ھوای سرووشنل ھمژینی ھوای سرووشن
ھستكانی ڕاوكرھستكانی ڕاوكر

باش خۆیان نووسیوەتوەباش خۆیان نووسیوەتوە
نچیری بۆ ھموومان كوشتووەنچیری بۆ ھموومان كوشتووە

ماكی مۆزەخانی ل برزی و نزمیماكی مۆزەخانی ل برزی و نزمی
شتومككانی ئاماژەو ھماكانیان ڕوون كردووەتوەشتومككانی ئاماژەو ھماكانیان ڕوون كردووەتوە

ونشی دیارییكی نایاب بۆ دیواریونشی دیارییكی نایاب بۆ دیواری
خاندانیخاندانی
جاویدانیجاویدانی

داناییدانایی
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ڕەندیڕەندی
ب دنیایییوە سری برزكردەوەب دنیایییوە سری برزكردەوە

شووشی بووكو ماگك لشووشی بووكو ماگك ل
ڕاو دادەمزرنمڕاو دادەمزرنم

مامزكی چاوكژاڵمامزكی چاوكژاڵ
دت پاوانی بگردییدت پاوانی بگردیی

كركدەنكان ناخیان دەكوێكركدەنكان ناخیان دەكوێ
ھست و ھۆش و ھزیانھست و ھۆش و ھزیان

گرمدەب ب ڕۆشنایی گشت و شكۆ بخۆدانگرمدەب ب ڕۆشنایی گشت و شكۆ بخۆدان
وەك ئوەی ك بوون ناوەك ئوەی ك بوون نا

لوانی پش گشكردنی مشكلوانی پش گشكردنی مشك
ھموومان لسر زەمینی جوانیھموومان لسر زەمینی جوانی

بگوناه بووبینبگوناه بووبین
زەمینك بتنیا دەژیازەمینك بتنیا دەژیا

ھر ھموومانی لبیر چووبووەوەھر ھموومانی لبیر چووبووەوە
ناوی خوداوەندەكانی خۆشیناوی خوداوەندەكانی خۆشی

ئرێئرێ
زەمینی جوانیزەمینی جوانی

كتبی دایك و باوككتبی دایك و باوك
ئسپی بلیمتئسپی بلیمت
ڕوخسار زیرەكڕوخسار زیرەك
مانسل پوولپمانسل پوولپ

ڕابری گۆرانیبژانڕابری گۆرانیبژان
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ئسترەناسئسترەناس
قلڕەشقلڕەش

یارانی ھمیشیییارانی ھمیشیی
ھست و ھۆش و ھزھست و ھۆش و ھز

ل ڕگاوبانی یكمین ئادەمیزادل ڕگاوبانی یكمین ئادەمیزاد
ك ھشتان ڕەنگی ئاشكرا نبووەك ھشتان ڕەنگی ئاشكرا نبووە

چ دەكنچ دەكن
یمی ئئینجا نۆبیمی ئئینجا نۆب

برەو بوای باپیرانمان بۆینبرەو بوای باپیرانمان بۆین
لویشوە بۆ سرووشی ئشكوتلویشوە بۆ سرووشی ئشكوت
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١٩١٩
كاتژمری ناوكتبخانم قورمیش كردكاتژمری ناوكتبخانم قورمیش كرد

ژمارەی تلفۆنی دەرمانخانیژمارەی تلفۆنی دەرمانخانی
ئشكگرم ب پل نووسیئشكگرم ب پل نووسی

یكی زۆرم ھكاتیكی زۆرم ھكات
بۆ بینینی زەمینی جوانیبۆ بینینی زەمینی جوانی

نشمدەزانی شاری تڕوپاراو و بپیتنشمدەزانی شاری تڕوپاراو و بپیت
چاوییوچاو بتا ئچاوییوچاو بتا ئ

تاجی شكۆمندی كوتووەتاجی شكۆمندی كوتووە
تاریكی دادەنیش ل تا درەنگانھتاریكی دادەنیش ل تا درەنگانھ

قاۆنچیی بیردەكاتوەو گوێ دەدات مۆسیقاقاۆنچیی بیردەكاتوەو گوێ دەدات مۆسیقا
كۆتایی ڕوانینیكۆتایی ڕوانینی

بریتیی ل ئارەزوویكی تنكبریتیی ل ئارەزوویكی تنك
نبردی تیدا نبووە خاوەنی ھیچ دكنبردی تیدا نبووە خاوەنی ھیچ دك

بیھنت گۆ ناوچوانی بیكدادابیھنت گۆ ناوچوانی بیكدادا
ئارەقیكی سارد كردی بھۆیئارەقیكی سارد كردی بھۆی

سرنجگرتنی چاوەكانیسرنجگرتنی چاوەكانی
ھقیقتیان تدا حرام نكراوەھقیقتیان تدا حرام نكراوە
ئرێ شاری تڕوپاراو و بپیتئرێ شاری تڕوپاراو و بپیت

فۆرمی كۆتاییت چییفۆرمی كۆتاییت چیی
ھلك مار لناوت دەترووكنھلك مار لناوت دەترووكن
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٢٠٢٠
ناوی ئو ل ھموو ناوی ئو ل ھموو 

شونك خون بۆ فینشونك خون بۆ فین
لگی دەڕۆین جیھانیلگی دەڕۆین جیھانی

 ئارەزووە ھمیشیییكان ئارەزووە ھمیشیییكان
خباتی ئسترەی جریوەدارخباتی ئسترەی جریوەدار
دەبات ناو جانتای حیكمتدەبات ناو جانتای حیكمت
شوازی سانای گیانی جوانشوازی سانای گیانی جوان

ئومدی نام گردراوەكان بشاخی ككویئومدی نام گردراوەكان بشاخی ككوی
لشوی سیرو سمرەدالشوی سیرو سمرەدا

دەمانگینن بیركردنوەی چاالكدەمانگینن بیركردنوەی چاالك
ئاسمان دەتقتوەئاسمان دەتقتوە

دارو پردووی پشیمانی شرەدارو پردووی پشیمانی شرە
ل پالماری مامزكی گوانگرانل پالماری مامزكی گوانگران
جیھان لناو دانایی ڕاچكیجیھان لناو دانایی ڕاچكی

ڕوخسار زیرەكڕوخسار زیرەك
نوناش ستی ناوچربسنوناش ستی ناوچربس

پپوول سلمان لسر دەستیپپوول سلمان لسر دەستی
دانوی حیان عمباركردووەدانوی حیان عمباركردووە

كتبی دایك و باوك كتبی دایك و باوك 
وەدایرەتابوونرەو سب لوەدایرەتابوونرەو سب ل
ھموومان نۆبتمان گرتووەھموومان نۆبتمان گرتووە
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كاتی ئاشقبوونكاتی ئاشقبوون
پیتكانی بۆ نووسین فربینپیتكانی بۆ نووسین فربین

شونپی فیو گیشتووەت ھموو شونكشونپی فیو گیشتووەت ھموو شونك
یكی تاقانیوە وشرزبوونبیكی تاقانیوە وشرزبوونب

ڕووی برەو زەمینی جوانی كراوەتوەڕووی برەو زەمینی جوانی كراوەتوە

٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر
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پغمبرپغمبر

پـ

رزەوییكی دلۆڤانی باوكی سڕاو كاترزەوییكی دلۆڤانی باوكی سڕاو كات
چركیكی ناشایان بجوانی خۆی دركاندچركیكی ناشایان بجوانی خۆی دركاند
مۆسیقا و خوندنوەی ڕۆژنامی سبینانیمۆسیقا و خوندنوەی ڕۆژنامی سبینانی

ل گیانی مرداندووەل گیانی مرداندووە
ڕەنگ ل ڕووی بووە سبركی كۆچریڕەنگ ل ڕووی بووە سبركی كۆچری

مامز بگوللیكمامز بگوللیك
ممكی سروشتی ل دەم دەردەھننممكی سروشتی ل دەم دەردەھنن

كوشتن ل برزكردنوەی چرادا دووبارە دەبتوەكوشتن ل برزكردنوەی چرادا دووبارە دەبتوە
ماسیش بلیتی نانخواردنماسیش بلیتی نانخواردن
ل نووكی قوالب دەبێل نووكی قوالب دەبێ

ژیان بكوگڕی و نزیكی ئوەژیان بكوگڕی و نزیكی ئوە
ل نیوەی ڕوە تاسكانی گرمت دەكنوەل نیوەی ڕوە تاسكانی گرمت دەكنوە

بخشینی دنیایی چاوی یارانیبخشینی دنیایی چاوی یارانی
ڕگا زۆر درژ و كورتیڕگا زۆر درژ و كورتی

ژیانی خۆش و جوامرییژیانی خۆش و جوامریی
ل سیركردنی نخشی چخماخسازییل سیركردنی نخشی چخماخسازیی

بریسكیانبریسكیان
شرم و ناز و بۆن و برامی بپرواییشرم و ناز و بۆن و برامی بپروایی
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سووربوونی گالسسووربوونی گالس
بھ زەردبوونبھ زەردبوون
ڕەشبوونی ترێڕەشبوونی ترێ
گراز سوزبوونگراز سوزبوون

نارنجیبوونی قیسینارنجیبوونی قیسی
شاتوو شرابیبوونشاتوو شرابیبوون

وەك فوتبۆكی پكراو ل ھوای بھشتوەك فوتبۆكی پكراو ل ھوای بھشت
دەھاون سكۆ و بانی ماندەھاون سكۆ و بانی مان

كسانكی ونبوو گنجینی نادیار دەھننوەكسانكی ونبوو گنجینی نادیار دەھننوە
ب چاوی ترخوەوەب چاوی ترخوەوە

دەست بدەرگاتوە دەنمدەست بدەرگاتوە دەنم
ئی سكۆ و بانی شادئی سكۆ و بانی شاد

بترپ دی چاالكی گیینی میوەبترپ دی چاالكی گیینی میوە
شووش گووەكم پەشووش گووەكم پە

خیاڵ بونی پیاسیكخیاڵ بونی پیاسیك
نزیك شقامی ناوەندی شار دەكرتوەنزیك شقامی ناوەندی شار دەكرتوە
گڕەكك بانگی گڕەككی دی دەكاتگڕەكك بانگی گڕەككی دی دەكات
دانیشتنكانمان چاووڕاوی ل ناكرێدانیشتنكانمان چاووڕاوی ل ناكرێ

گوپروەركی ب لپكوت دەربازبوو ل باخچی پاشاگوپروەركی ب لپكوت دەربازبوو ل باخچی پاشا
خزنی گیان و ھنگوینی ژیانخزنی گیان و ھنگوینی ژیان

بۆ سروودبژان دەگڕنتوەبۆ سروودبژان دەگڕنتوە
پیری دەست ل سر دڵپیری دەست ل سر دڵ
ئمی بردەوە خولیایئمی بردەوە خولیای
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رەكانی سۆزیان بووە خورپدووب درەخترەكانی سۆزیان بووە خورپدووب درەخت
باوەڕیان بۆ دایك و باوكمان و نوەكانی ھشتوەباوەڕیان بۆ دایك و باوكمان و نوەكانی ھشتوە

لگڵ دوا پرشی گو سوورەشلگڵ دوا پرشی گو سوورەش
نخۆشیی زەردوویی پكی ناخاتنخۆشیی زەردوویی پكی ناخات
ناچت ناو ڕابردوویكی بسامیشناچت ناو ڕابردوویكی بسامیش

دیاری شیاوی خۆیمان دەداتدیاری شیاوی خۆیمان دەدات
ھۆ ل چژی برزبوونوەی خۆ دەرخستن برامبر مرگھۆ ل چژی برزبوونوەی خۆ دەرخستن برامبر مرگ

ھلككانی ل ناو دەستی گرم كردھلككانی ل ناو دەستی گرم كرد
ل تۆماركردنی سرنجكانیل تۆماركردنی سرنجكانی

بای ل ھموو بایك نادابای ل ھموو بایك نادا
دەتوان ھست بدمان بكاتدەتوان ھست بدمان بكات

فین تا خۆشی دەگمنفین تا خۆشی دەگمن
سرووشزادەی دی پاوانكانسرووشزادەی دی پاوانكان

بینین ئارامگرتووبینین ئارامگرتوو
بئزموونی پاراو و ڕووناكیی دیدار و ھزی یزدانبئزموونی پاراو و ڕووناكیی دیدار و ھزی یزدان

چتركراوەچتركراوە
ختكرختكر
ھواھنھواھن
فریاگوزارفریاگوزار
نمربیننمربین

پیمان پتوپیمان پتو
بۆ بدەنگكردنی تفنگی ڕاوبۆ بدەنگكردنی تفنگی ڕاو

ھموومانی ل تۆڕی چاو نزیك كردەوەھموومانی ل تۆڕی چاو نزیك كردەوە
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دەنگی ونبووی یاداشت كردیندەنگی ونبووی یاداشت كردین
تا دەستی ڕاوكرتا دەستی ڕاوكر

ئسكی باریكئسكی باریك
شكگۆشتی سپی ماسی دەرن لشكگۆشتی سپی ماسی دەرن ل

ھردوو دیوی یكمین دیمنی زەویھردوو دیوی یكمین دیمنی زەوی
كردە گلرییكی ھمیش پ تابلۆی زوو ل خو ھستاوكردە گلرییكی ھمیش پ تابلۆی زوو ل خو ھستاو

ئسترەی ل ناو جامی ماست ل ھتئسترەی ل ناو جامی ماست ل ھت
ھزار و یكشو مابوو بۆ ئسترە ھتنھزار و یكشو مابوو بۆ ئسترە ھتن

ڕوخساری بزەیی تدا نماڕوخساری بزەیی تدا نما
ونی ككوییكی دی بمیدالیای شانازییوەونی ككوییكی دی بمیدالیای شانازییوە

وەنوزی توەزەلی ھیختاندووەوەنوزی توەزەلی ھیختاندووە
نری ناڕەزایی ڕادەوەشسنری ناڕەزایی ڕادەوەشس
بروبوومی پروەردەكراویبروبوومی پروەردەكراوی

ساتی چاوەڕوانی تواوساتی چاوەڕوانی تواو
بیرەوەرییكانی دەستی بھرە دەفتریان بووبیرەوەرییكانی دەستی بھرە دەفتریان بوو

الپچین و جلی وەرزشیان فداوەالپچین و جلی وەرزشیان فداوە
ل سرەخۆ زەوی دەجووننوەل سرەخۆ زەوی دەجووننوە

ئاوریشمی نچندراوی بنمكییان سكای خستڕووئاوریشمی نچندراوی بنمكییان سكای خستڕوو
درەنگ چوون ئاسماندرەنگ چوون ئاسمان

زووش ل زەوی ب دو و پری ل ناوچوونزووش ل زەوی ب دو و پری ل ناوچوون
ختكی ڕاست و چوتختكی ڕاست و چوت

بسر ھنییی پبووەوەیبسر ھنییی پبووەوەی
ئو باوەڕ و ڕابران دەكشمئو باوەڕ و ڕابران دەكشم
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ك نیانتوانی ل ناو دەنگكی بچووكك نیانتوانی ل ناو دەنگكی بچووك
داوا بكن بمانبخش باوكی سرزەویداوا بكن بمانبخش باوكی سرزەوی

تۆ چی دەیت ئی چركی شایان بجوانیتۆ چی دەیت ئی چركی شایان بجوانی
جوانی گنجینی شكۆدارەجوانی گنجینی شكۆدارە

ندە نییوپاگشكۆدار شارەزای پندە نییوپاگشكۆدار شارەزای پ
ی ناژەنشق و كوەش دڵ ئیقاعی ئنۆشكبی ناژەنشق و كوەش دڵ ئیقاعی ئنۆشكب

روەردگار ئاوی داوەتپروەردگار ئاوی داوەتپ
رەتایكپی و جوانی سڵ بكترەتایكپی و جوانی سڵ بكت
ل ناو كوی تڕ ڕەنگی خاندانیل ناو كوی تڕ ڕەنگی خاندانی

دەكات لچك بۆ دایككی كیژدەكات لچك بۆ دایككی كیژ
ئاسماندای ل میشی ھپیاوەكئاسماندای ل میشی ھپیاوەك
نیشتجی خونكانیمان دەكاتنیشتجی خونكانیمان دەكات



سی ساڵ شیعر٣٧٨ سباح رەنجدەر

ــ

سرووشزادە چاویلكی داناسرووشزادە چاویلكی دانا
بچاوساغی لرەی ڕۆشنایی گڕایوەبچاوساغی لرەی ڕۆشنایی گڕایوە
مای پ كسوكاری تا دبخوازێ فریامای پ كسوكاری تا دبخوازێ فریا

ئشق و كی ل دایكبووئشق و كی ل دایكبوو
نووسی بفرنووسی بفر

دەفتری تبینییكانی شوەكاركدەفتری تبینییكانی شوەكارك
ڕەنگ خاندانكانی ھنای ناوخۆیڕەنگ خاندانكانی ھنای ناوخۆی

نووسی كروشكنووسی كروشك
ل برزی و نزمی چیاكان ھاتن دەرێل برزی و نزمی چیاكان ھاتن دەرێ

نوەیان خستوەنوەیان خستوە
نووسی وەفانووسی وەفا

دخۆشی بردیی ناو ژیننام ئاشقكدخۆشی بردیی ناو ژیننام ئاشقك
نگوستیلمی ئحاڵ گۆڕی كردە نقمنگوستیلمی ئحاڵ گۆڕی كردە نقم

نووسی ناونووسی ناو
خوا كرستكانی ھنگوینیخوا كرستكانی ھنگوینی

ل خوانچیكی زیو پشكش بسرووشزادە كردل خوانچیكی زیو پشكش بسرووشزادە كرد
نووسی سوزایینووسی سوزایی

سروشتی ژیر داوای كرد ئسپكانسروشتی ژیر داوای كرد ئسپكان
پشوویكی باش بدەنپشوویكی باش بدەن
نووسی دەستنووسنووسی دەستنووس

ل سووربوونی سوی بوای قوربانییكانل سووربوونی سوی بوای قوربانییكان
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ھموو ھرشك برەو چاوەھموو ھرشك برەو چاوە
تانپی خۆمژی گچاو ڕەوانبتانپی خۆمژی گچاو ڕەوانب

كانی داوەتنی شتنھكانی داوەتنی شتنھ
مانئارەزووی د ئاگای لمانئارەزووی د ئاگای ل

ل ڕووبار و ڕگاو بانكانیش دوورتر دەچتل ڕووبار و ڕگاو بانكانیش دوورتر دەچت
واڕسكی بئامان گمارۆی ناداواڕسكی بئامان گمارۆی نادا

ئاوازە ڕووناكییكانیش بھرەی گۆرانیماننئاوازە ڕووناكییكانیش بھرەی گۆرانیمانن
بۆنی سۆز و بخششی خودابۆنی سۆز و بخششی خودا

لمای پ كس و كاری تا دبخوازێ فریالمای پ كس و كاری تا دبخوازێ فریا
ئلبوومی گورەبوونی مندا وەرزشوانكاننئلبوومی گورەبوونی مندا وەرزشوانكانن

پاشان ناونیشانی ونبوونی ھر ھموومانپاشان ناونیشانی ونبوونی ھر ھموومان
دواھمین ھستی سرسامی ل بھشتوەدواھمین ھستی سرسامی ل بھشتوە

شۆڕەبی سرچاوەی باشی ل ئاودا دۆزیوەتوەشۆڕەبی سرچاوەی باشی ل ئاودا دۆزیوەتوە
بكامی دڵ ل ناوی الپڕەی غزەل ھدەداتوەبكامی دڵ ل ناوی الپڕەی غزەل ھدەداتوە

سرلنوێ ئادەمكی بباكی خاوەن پرسیاریسرلنوێ ئادەمكی بباكی خاوەن پرسیاری
بۆچی حوا منداكانی ل دەرەوەی مایبۆچی حوا منداكانی ل دەرەوەی مای

پ كسوكاری تا دبخوازێ فریا ل دایكبوون دروستدەكاتوەپ كسوكاری تا دبخوازێ فریا ل دایكبوون دروستدەكاتوە
ئاواتی قاز و مراوی كویشئاواتی قاز و مراوی كویش

بدەنگین بۆ ھمنی و بھرەبدەنگین بۆ ھمنی و بھرە
ھموو جوانییكانیان ل ملوانیھموو جوانییكانیان ل ملوانی

پشووتر بینیوەپشووتر بینیوە
ملوان جوانیی ڕسكاوەكان بدەرەوە سرچاوەملوان جوانیی ڕسكاوەكان بدەرەوە سرچاوە

حیكمتی خوداینحیكمتی خوداین
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غـ

باوكی سرزەوی ھاوڕی سادە و چاككمانباوكی سرزەوی ھاوڕی سادە و چاككمان
كی نایابمان بۆ بنووستباب دەتوانكی نایابمان بۆ بنووستباب دەتوان

ماسی ل گرمایی لم گراكانی دەپارزتماسی ل گرمایی لم گراكانی دەپارزت
ل قوویی كراسی شیندال قوویی كراسی شیندا

ردا دەكشسسكی گۆشتی بئردا دەكشسسكی گۆشتی بئ
ژیان پرسیاری قمبازی ل كردژیان پرسیاری قمبازی ل كرد
بچاو و دی پ ل ئایندەی باشبچاو و دی پ ل ئایندەی باش

دەگات ب كووپی نھنیزاندەگات ب كووپی نھنیزان
ل دەنگی نرمی گۆرانیبژەكانمانل دەنگی نرمی گۆرانیبژەكانمان

سیری مانگی تواو دەكاتسیری مانگی تواو دەكات
مانگ ل ڕووناكیدا چ مانگ ل ڕووناكیدا چ 
نكاردەھك بزەماننكاردەھك بزەمان

یتی ھزنایت مو خ ڕدا پایش لیتی ھزنایت مو خ ڕدا پایش ل
زمانی پندكی كۆوار بۆ دەستكانیزمانی پندكی كۆوار بۆ دەستكانی
ل ژر ئاودا لوی داچۆڕاوی مرجانیانل ژر ئاودا لوی داچۆڕاوی مرجانیان

ل مای تنگ ھنای ناول مای تنگ ھنای ناو
حوشی مست بوەسیتكانیحوشی مست بوەسیتكانی

باوك و باپیران و بۆنی مندایی و زمانی دایكباوك و باپیران و بۆنی مندایی و زمانی دایك
وییكشاخی كوییكشاخی ك

ل ماكانمان نیشان ول ماكانمان نیشان و
 ناومانی پوە ھدەواسین ناومانی پوە ھدەواسین
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كازوانیش قاز و مراوی كازوانیش قاز و مراوی 
ل گۆم نزیك دەكاتوەل گۆم نزیك دەكاتوە

مانگ مانگ 
دەكۆشبۆ وچانمان تدەكۆشبۆ وچانمان ت

تاجی خۆشبختی بدەم قسوباسیتاجی خۆشبختی بدەم قسوباسی
ئامادەكردنی پویستییكانی ئاھنگئامادەكردنی پویستییكانی ئاھنگ

ل ناو عوودی ساكار جۆشاندل ناو عوودی ساكار جۆشاند
تا مردن سیركردنی ونی كسكتا مردن سیركردنی ونی كسك

ل ئسترە ئفسووناوییكانوە دادەبزێل ئسترە ئفسووناوییكانوە دادەبزێ
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ە

مۆمم ل پنجرە دانامۆمم ل پنجرە دانا
لمو پاش ڕووناكیمان بۆ خۆمانلمو پاش ڕووناكیمان بۆ خۆمان

پایزی گوایی تاوانبارپایزی گوایی تاوانبار
بشك ل بختوەری بھاری بردبشك ل بختوەری بھاری برد

سوورایی كومی گولل و نامی فۆكوانی جنگسوورایی كومی گولل و نامی فۆكوانی جنگ
مژدە و دیارییان ھنگرتووە بچین بۆ دیدەنیمژدە و دیارییان ھنگرتووە بچین بۆ دیدەنی

تمنیشمان بالوی بمنتوەتمنیشمان بالوی بمنتوە
ناچاری نووسینی پشنیازكیان كردمناچاری نووسینی پشنیازكیان كردم

داوا بكم ل زەوی نیشتجبمداوا بكم ل زەوی نیشتجبم
بوای تواوم ل وتووژی پشینی و دەمامكی نوانبوای تواوم ل وتووژی پشینی و دەمامكی نوان

یتوون و دەبابپیتوون و دەبابپ
منارە و دووككشمنارە و دووككش

ھی ئاسنین و مینی چندراوھی ئاسنین و مینی چندراو
گراجی گشت و تلبندی سوپاگراجی گشت و تلبندی سوپا

ڤۆدەری مۆزەخان و كتلۆكی جنگڤۆدەری مۆزەخان و كتلۆكی جنگ
جوانووی جماو و كیسی خواووجوانووی جماو و كیسی خواوو

كردە دارستانی گوز و چناركردە دارستانی گوز و چنار
كرم و ڕەشبای ل خۆ جیاكردەوەكرم و ڕەشبای ل خۆ جیاكردەوە

عوودی ل دەتراشینعوودی ل دەتراشین
مۆسیقا فریای ئارەزووەكانمان دەكوتمۆسیقا فریای ئارەزووەكانمان دەكوت

ل كوی سرووش و بھرە بختیارییكانمان دەژمرینل كوی سرووش و بھرە بختیارییكانمان دەژمرین
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سرسام دەبین و گوگرتن بھز دەكاتسرسام دەبین و گوگرتن بھز دەكات
سرسامی خككی بشوماری لناوبردسرسامی خككی بشوماری لناوبرد

ڕوخسارەكان بھسارەی ناسین تدەپڕنڕوخسارەكان بھسارەی ناسین تدەپڕن
ھیچ شیدایییكیان بۆ دانانمھیچ شیدایییكیان بۆ دانانم

سبوورییكانیش دەبموە ناونیشانیسبوورییكانیش دەبموە ناونیشانی
نامكانی ل ناو زەرفدا نیننامكانی ل ناو زەرفدا نین
بۆنی قی و نوتی شقامبۆنی قی و نوتی شقام

یادگاریی كسپدارەكانی نوەی سرووشزادەیادگاریی كسپدارەكانی نوەی سرووشزادە
بئسپایی ل دەزووی كۆالرە ڕوونووس دەكنبئسپایی ل دەزووی كۆالرە ڕوونووس دەكن

قینكی ڕاستپشووی لقینكی ڕاستپشووی ل
بۆ چاودرە ناقۆكانی پنایانبۆ چاودرە ناقۆكانی پنایان

وەك ئاوی مردووشووشتن ڕشتینوەك ئاوی مردووشووشتن ڕشتین
دەكات كاتكی سوود لبینیندەكات كاتكی سوود لبینین

كرد ل جانتام پكرد ل جانتام پ
موژی ڕەشمیریموژی ڕەشمیری

كاك باویكاك باوی
كونجی كوتراوكونجی كوتراو
خۆراكی قووتیخۆراكی قووتی
كولرە بپنیركولرە بپنیر
شووش موڕەباشووش موڕەبا

بیانی دوای بیانی باش و برچایییكی ساكاربیانی دوای بیانی باش و برچایییكی ساكار
مشقی مۆسیقام كردمشقی مۆسیقام كرد

ڕەنگی پلكزینشم ل ژوورێڕەنگی پلكزینشم ل ژوورێ
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كردە سۆزی شون و جمھشتكردە سۆزی شون و جمھشت
تختی كتبخان بووەوە درەختتختی كتبخان بووەوە درەخت
بپردی پیادەڕۆ ڕۆیشتم بۆ ئوەیبپردی پیادەڕۆ ڕۆیشتم بۆ ئوەی

بپرسم بۆچی تدەكۆشینبپرسم بۆچی تدەكۆشین
مۆسیقا گوتاری ئایینی خوداكانمۆسیقا گوتاری ئایینی خوداكان

ل چارەنووس دەپرستل چارەنووس دەپرست
دایكیان ترەكان چ داوایمبغژی پنودایكیان ترەكان چ داوایمبغژی پنو

ئو ڕگایی نبدرائو ڕگایی نبدرا
پاكیش نكرایوەپاكیش نكرایوە

تیتراوسك و تاقتاقكرەتیتراوسك و تاقتاقكرە
یك خزان و ڕەوشت پروەردەی كردوونیك خزان و ڕەوشت پروەردەی كردوون

ڕەوشتی فین و مۆسیقاڕەوشتی فین و مۆسیقا
ل بنیشیان پاشگز نابنوەل بنیشیان پاشگز نابنوە

ھالنی شاید ئم زانیارییی داھالنی شاید ئم زانیارییی دا
ڕوونكرەوەی ئسترەی ناو ھموو ئاكانڕوونكرەوەی ئسترەی ناو ھموو ئاكان

پارچ ئماسكی گورەپارچ ئماسكی گورە
دەكات كۆشكی سپی بانگوازدەكات كۆشكی سپی بانگواز

توری دەكس لتوری دەكس ل
مل و شڕی مشاری پۆبینمل و شڕی مشاری پۆبین

سندەویچی ھلك دەخواسندەویچی ھلك دەخوا
پاشان پنج برزدەكاتوەپاشان پنج برزدەكاتوە

سرەتا ئشق و خونسرەتا ئشق و خون
گۆشتی مرۆڤی كردە ھۆشگۆشتی مرۆڤی كردە ھۆش
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ل وڕكگرتن بۆ ئاگر و حاینبوون ل ئومدل وڕكگرتن بۆ ئاگر و حاینبوون ل ئومد
چواش و بدبوونچواش و بدبوون

وەیدەستی پزیشكییان بلكچاووەیدەستی پزیشكییان بلكچاو
بپرۆشییوە سیریبپرۆشییوە سیری
كوا كوندەرە دەكنكوا كوندەرە دەكن

گانی بر باژگانی بر باژ
چۆن شوە و خونیچۆن شوە و خونی

خانوادەی خۆیان كرد بئاوخانوادەی خۆیان كرد بئاو
ل گویان دەنگك دەنگدانوەی نمال گویان دەنگك دەنگدانوەی نما

نامیكی پشیمانی دەنووسننامیكی پشیمانی دەنووسن
چی دەبت گوتاری ئایینی باوكی سرزەویچی دەبت گوتاری ئایینی باوكی سرزەوی

ژیان زك ڕژاوژیان زك ڕژاو
وە بۆ دروستكردنی گوللك كۆی دەكاتزڕانگشوە بۆ دروستكردنی گوللك كۆی دەكاتزڕانگش

دەمانكات بھختاوی كلوەكاندەمانكات بھختاوی كلوەكان
ھر ڕۆژەی ڕستیكی ناتباھر ڕۆژەی ڕستیكی ناتبا

ل تومان تۆمار دەكاتل تومان تۆمار دەكات
یموو ڕستانو ھمی ئرێ مرۆڤ تیشك و تسرووشزادە ئیموو ڕستانو ھمی ئرێ مرۆڤ تیشك و تسرووشزادە ئ

دەشت ل سر ڕبازی باران پروەردە بوویمدەشت ل سر ڕبازی باران پروەردە بوویم
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ئو شارەی ھرچییكی ھبوو بزری كردئو شارەی ھرچییكی ھبوو بزری كرد
جۆالنی ناو باخچی گشتیجۆالنی ناو باخچی گشتی

بیانووی ھبوو بۆ سردانی ئوارانی خزانبیانووی ھبوو بۆ سردانی ئوارانی خزان
سرووشزادە ئۆخم ل كۆتركیسرووشزادە ئۆخم ل كۆتركی
و ببیسر سسنیشتووەوە بو ببیسر سسنیشتووەوە ب
داواكارم تا سد سای بژیمداواكارم تا سد سای بژیم

ل جژن تایبتییكان مۆروویل جژن تایبتییكان مۆرووی
فسانناز و ئفسانناز و ئ

دەخم ناو دەستسی كیژی ڕوومت نانی گرمدەخم ناو دەستسی كیژی ڕوومت نانی گرم
سای مردنی دوسای مردنی دو
سای ژیانی پریسای ژیانی پری

یك ئاھنگیان بسر پشتی ئسپوە بۆ گدرایك ئاھنگیان بسر پشتی ئسپوە بۆ گدرا
ئفسوونی نقمی ئنگوستیلیئفسوونی نقمی ئنگوستیلی

ھردوو دەستی عوودژەنھردوو دەستی عوودژەن
لو دەریایی تازە ل پنجكانیلو دەریایی تازە ل پنجكانی

قاوەگرەوە كوتووەتوەقاوەگرەوە كوتووەتوە
نقومی تریف و وچان و تبینیننقومی تریف و وچان و تبینین

تا ئزموونی زۆر نزیكی گیانتا ئزموونی زۆر نزیكی گیان
ڕاز ل ڕوخساریانڕاز ل ڕوخساریان

ئاوازی شرمی پلكزین ل كۆتایی بھارئاوازی شرمی پلكزین ل كۆتایی بھار
ھدەدات ناو تمومژی بیانییانھدەدات ناو تمومژی بیانییان
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بای گورە كراو ھر یك دوو خۆنواندنبای گورە كراو ھر یك دوو خۆنواندن
ل لووتك دن ھانایل لووتك دن ھانای

كامرای ھزار و یكچاوی ئاقیقوانكامرای ھزار و یكچاوی ئاقیقوان
نۆتكانی سروودی خوای وەتن ئاواكینۆتكانی سروودی خوای وەتن ئاواكی

ی قۆزاخوادوا ھی قۆزاخوادوا ھ
كراسی پاداشتی خۆشگوزەرانیكراسی پاداشتی خۆشگوزەرانی

رخراو بۆ لووتكردی سب شانازی تاشرخراو بۆ لووتكردی سب شانازی تاش
رمایی گوانی چگرمایی گوانی چگ

دەستنووسكانی گمارۆ شكاندنی كردین دیاریدەستنووسكانی گمارۆ شكاندنی كردین دیاری
ھبژردراین بۆ ختیھبژردراین بۆ ختی

بھرەمندترین نوەی سرووشزادەبھرەمندترین نوەی سرووشزادە
تفنگی زۆرب و مەمیتفنگی زۆرب و مەمی

ئاژە كویمان بدەنگ كردنئاژە كویمان بدەنگ كردن
ئاماژەكانی سرككی گمارۆ ندراوئاماژەكانی سرككی گمارۆ ندراو

بخشینی ل یاریدا چ كردەوەبخشینی ل یاریدا چ كردەوە
دەستی بناخماندا ھنادەستی بناخماندا ھنا

قۆمتك یاقووت و ھڕشت ھات پشمانقۆمتك یاقووت و ھڕشت ھات پشمان
ھتاوی پاراوم ل مایھتاوی پاراوم ل مای

پ كسوكاری تا دبخوازی فریا بینیپ كسوكاری تا دبخوازی فریا بینی
نانی تڕی شكر بسردا كراویشنانی تڕی شكر بسردا كراویش
سیركن شونك پی دەوترێسیركن شونك پی دەوترێ

مای دكی لتنكراومای دكی لتنكراو
لوێ ھوا ن گرم ن ساردلوێ ھوا ن گرم ن سارد
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نیشانی بۆ بوون بخاوەنی ئاوەناوی پاواننیشانی بۆ بوون بخاوەنی ئاوەناوی پاوان
ڕوون و پ مۆسیقا و زمان ئاوازدارەڕوون و پ مۆسیقا و زمان ئاوازدارە

ناوی ڕەنگی خۆش رە لكی ستیل جگپتناوی ڕەنگی خۆش رە لكی ستیل جگپت
دیوانی مۆنالیزادیوانی مۆنالیزا

ڕووەو دەم داندراو ل سر حیكمتیڕووەو دەم داندراو ل سر حیكمتی
ئو پرسیارەی ل سنگری لوت جنگاوەرەئو پرسیارەی ل سنگری لوت جنگاوەرە

ننگبیجننگبیج
كۆیل كاتم دەموچاوت نزری وەنیاز و نكۆیل كاتم دەموچاوت نزری وەنیاز و ن

بیار وابوو چك ملكچكانیبیار وابوو چك ملكچكانی
جی نابناو خۆزگپ لجی نابناو خۆزگپ ل
دایان قاقای باری بھۆشیدایان قاقای باری بھۆشی

برەدا بۆنبرەدا بۆن
ستوونی پردەكانی شوونپمان ناگرن ھكننستوونی پردەكانی شوونپمان ناگرن ھكنن
ورە تریشخخوو و ڕەوشت و دەمودووی ھبورە تریشخخوو و ڕەوشت و دەمودووی ھب

شونواری ناشیرینیان جھشتشونواری ناشیرینیان جھشت
خندەی تمومژاویی پ بشخندەی تمومژاویی پ بش

سیر نایت برچاوسیر نایت برچاو
زەنگی ئاگاداركردنوەی بۆردومان خامۆشبووزەنگی ئاگاداركردنوەی بۆردومان خامۆشبوو

ژەمك خواردنی سوزە و پنیرژەمك خواردنی سوزە و پنیر
خستمی گم و غار و جمینخستمی گم و غار و جمین

نریتی پاكاگرتنی مۆزەخانی نیشتیمانیشنریتی پاكاگرتنی مۆزەخانی نیشتیمانیش
چووم شقامی ھزارویكالچووم شقامی ھزارویكال

ڕاسپاردە ل گیان ڕەوانی بانگوازدەر وەربگرمڕاسپاردە ل گیان ڕەوانی بانگوازدەر وەربگرم
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پش تاوك پاشای گومانكار گڕابووەوەپش تاوك پاشای گومانكار گڕابووەوە
كۆشكی فرمانەوایی و سركی ئسپ ڕاھنانكۆشكی فرمانەوایی و سركی ئسپ ڕاھنان

كڕوكاس بالدا ھاتكڕوكاس بالدا ھات
قاووقیژی تنگتاوی ھتن ل شقامی ناوەندی شارقاووقیژی تنگتاوی ھتن ل شقامی ناوەندی شار

بردی ڕگایك كۆتایی نیشان دابردی ڕگایك كۆتایی نیشان دا
ئھریمن لھنیی دابزیویئھریمن لھنیی دابزیوی

پۆژەكانی پكرد ل پوپاگندەی نیازپۆژەكانی پكرد ل پوپاگندەی نیاز
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بـ

كی بازاڕییسروشت دەستفرۆشكی بازاڕییسروشت دەستفرۆش
ڕەنگ خان و مان و جوامرییكانی دەفرۆشتڕەنگ خان و مان و جوامرییكانی دەفرۆشت

دەریالووش وەك ترمكی ھاروھاجدەریالووش وەك ترمكی ھاروھاج
زەوی دەڕوان لزەوی دەڕوان ل

چپی ل ھموو پستی دت دەرێچپی ل ھموو پستی دت دەرێ
دەست بیكدا مدەدەست بیكدا مدە

دەرگای زیوڕژی ماتدەرگای زیوڕژی مات
بكلیلی ئاسن نابكلیلی ئاسن نا

بچژی بارانی پ و شپۆلی گیا بكرتوەبچژی بارانی پ و شپۆلی گیا بكرتوە
دخۆشی ھاتنمان ھست پبكاتدخۆشی ھاتنمان ھست پبكات

ژیننامی ب وا ژیاومژیننامی ب وا ژیاوم
چاوی شاد و بناوبانگی فوارەچاوی شاد و بناوبانگی فوارە

تق و زرینگی ئاونتق و زرینگی ئاون
پایسكیلی س تایی منداڵپایسكیلی س تایی منداڵ

سۆبی بگردی تا ھتای ڕەنگخۆشسۆبی بگردی تا ھتای ڕەنگخۆش
ونی ببزەی قد دیوارونی ببزەی قد دیوار
گۆرانیبژی ناو تلڤزیۆنگۆرانیبژی ناو تلڤزیۆن

نجالرو لكی برییستی پپ لنجالرو لكی برییستی پپ ل
ل ناو بیركردنوەت غار دەدەنل ناو بیركردنوەت غار دەدەن

تمی جۆراوجۆر بمتمانیی ل شووشی كاتژمر دروستكردووەتمی جۆراوجۆر بمتمانیی ل شووشی كاتژمر دروستكردووە
لوولیدە ناو گۆرەوییكی دڕاولوولیدە ناو گۆرەوییكی دڕاو

چاوی دەستكردی ل وەربگرەوەچاوی دەستكردی ل وەربگرەوە
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بیك بخامكی ئاوریشمینبیك بخامكی ئاوریشمین
كۆتركی نقومی تاریكی ل ناویكۆتركی نقومی تاریكی ل ناوی

ڕووناكی پوان بكاتڕووناكی پوان بكات
پویست پوان گورە بكرێپویست پوان گورە بكرێ

ڕووی ناز بداتڕووی ناز بدات
ڕاكردنی كیژك ل ڕاڕەوكی درژی تیشكاویڕاكردنی كیژك ل ڕاڕەوكی درژی تیشكاوی

دوایین گۆپی كشی گشتی پووی ل گۆ بكوتدوایین گۆپی كشی گشتی پووی ل گۆ بكوت
شوەكارك ل پنجی پ تم و سبری خۆیشوەكارك ل پنجی پ تم و سبری خۆی

نكشاوەتوە چاوەڕوانی ئارامبوونوەی بیننكشاوەتوە چاوەڕوانی ئارامبوونوەی بین
فریای قورمیشكردنی كاتژمریفریای قورمیشكردنی كاتژمری

مچكی مۆمیاكراوەكان و پاككردنوەیمچكی مۆمیاكراوەكان و پاككردنوەی
ددانددان
گوێگوێ
چاوچاو

كونلووتكونلووت
ژر نینۆكژر نینۆك

نجوان پننجوان پن
دەكوتدەكوت

بیربكرەوە مۆمیاكر چ كارك بڕوە دەبابیربكرەوە مۆمیاكر چ كارك بڕوە دەبا
خراپ سیمرخی خۆپرستكردخراپ سیمرخی خۆپرستكرد

قس جوانكانی ل بیر نماقس جوانكانی ل بیر نما
الفاو ھیكرد و پی بھیچ شتك نبردالفاو ھیكرد و پی بھیچ شتك نبرد

لو ل ناو قسی جوان بزرنابنلو ل ناو قسی جوان بزرنابن
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ە

بۆ بینینی ئاونیكی سوور ھگڕاوبۆ بینینی ئاونیكی سوور ھگڕاو
بسیمای ئاشنایانی سانی پشووبسیمای ئاشنایانی سانی پشوو

پاشان كینی جووت دەستكشی ئارمووشپاشان كینی جووت دەستكشی ئارمووش
نووسینی ھواكی مزگنیدەریشنووسینی ھواكی مزگنیدەریش

بۆ ڕاگیاندن ناوخۆیییكانبۆ ڕاگیاندن ناوخۆیییكان
حكیمی كاروان كوتووەت ڕێ و نگیشتووەحكیمی كاروان كوتووەت ڕێ و نگیشتووە

پرۆشییكی زۆریتیپرۆشییكی زۆریتی
بچاوە زیرەك و گورەكانیبچاوە زیرەك و گورەكانی

چاودری بخت بتچاودری بخت بت
ئی تنیا باڵئی تنیا باڵ

خمی ژیربوونوە پرشانیخمی ژیربوونوە پرشانی
نخات مای پ كسوكاری تا دبخوازێ فریانخات مای پ كسوكاری تا دبخوازێ فریا

ھیچ شون پنجیكھیچ شون پنجیك
وتوو دیار نییر خاچی كسبوتوو دیار نییر خاچی كسب

موانی نادیار بیانوویتیموانی نادیار بیانوویتی
نازان ل خۆشویستی خودا و براورد چی بكاتنازان ل خۆشویستی خودا و براورد چی بكات

ڕووبار چاوە خرۆشاوەكانی گرماییڕووبار چاوە خرۆشاوەكانی گرمایی
ھناوەت ناو خۆیھناوەت ناو خۆی

دەتوانین ملی تدا بكیندەتوانین ملی تدا بكین
منداكانیشمان ل كنار دانیشنمنداكانیشمان ل كنار دانیشن

ئاووباوو بخۆنئاووباوو بخۆن
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دەنككشی بخن دەخیلی خزنداری ڕەزەواندەنككشی بخن دەخیلی خزنداری ڕەزەوان
بۆنی پۆدرە یان ژەنگی زبۆنی پۆدرە یان ژەنگی ز

ل ناو دەمی خمگوو بكات نارنجۆكی دووكڵل ناو دەمی خمگوو بكات نارنجۆكی دووكڵ
چارەنووس ھنان و خونوونی دارسوچارەنووس ھنان و خونوونی دارسو

خۆنواندنی پلكزینی ئاشكرا كردخۆنواندنی پلكزینی ئاشكرا كرد
بھزبوونی گوی سرمزیشبھزبوونی گوی سرمزیش

بۆ دیدارم ڕگای دووبختی مبەبۆ دیدارم ڕگای دووبختی مبە
ڕەنگ و بۆنمت ل فینی باندە بوێڕەنگ و بۆنمت ل فینی باندە بوێ
كۆمك دەنگ ل ئاخاوتن بزاربوونكۆمك دەنگ ل ئاخاوتن بزاربوون

برەو دەم دەگڕنوەبرەو دەم دەگڕنوە
ھاوڕیانی زۆر شكۆداری سروودبژمھاوڕیانی زۆر شكۆداری سروودبژم

ل شوەی ھتاوەوانكی ئشكگری ئسترەی بخت خوندراوەل شوەی ھتاوەوانكی ئشكگری ئسترەی بخت خوندراوە
بۆ پشوەبۆ پشوە

كات ل برەبیانییوە تا ئوارەكات ل برەبیانییوە تا ئوارە
ھی بینین و ڕەتیش دەبتھی بینین و ڕەتیش دەبت

ل ڕەتبوونكی دیل ڕەتبوونكی دی
دیسان بینین ھدەڕژێدیسان بینین ھدەڕژێ

بینین دەربازبوون ل خوندا قسكردنبینین دەربازبوون ل خوندا قسكردن
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ر

پیتكان لكدەپیتكان لكدە
ڕازیبوونی سرووشزادە بدۆستایتیمانڕازیبوونی سرووشزادە بدۆستایتیمان

نرمنرم
بگردبگرد

بب ھاواركردنبب ھاواركردن
دەبت ئاوازك ل شكانی كۆشكركدەبت ئاوازك ل شكانی كۆشكرك

ل خوانی خزانیمانل خوانی خزانیمان

٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٤٢٠٠٤ ھولر ھولر
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لف و بئلف و بئ
ئــئــ

شونشون

ھولر دەسكی نیكلی دەرگایھولر دەسكی نیكلی دەرگای
مینكشتی یھبمینكشتی یھب

ك خودا تیدا پلكزینی ھدای ئاسمانك خودا تیدا پلكزینی ھدای ئاسمان
دەنووكی ڕازپۆشی حاجی لقلقدەنووكی ڕازپۆشی حاجی لقلق

ختو ب خش كلیلی سندووقی پختو ب خش كلیلی سندووقی پ
بی وابتبی وابت

ئگر حزت كردئگر حزت كرد
گرێ ل دت نھیگرێ ل دت نھی

ھالنی لوولدراوی منارەی خانقاھالنی لوولدراوی منارەی خانقا
ندەھ باوەڕت پندەھ باوەڕت پ

ویستی سرووش وەرگرتنتوانا و پ مگویستی سرووش وەرگرتنتوانا و پ مگ
بۆ ئوەی بتوانی بسر پیژەوەبۆ ئوەی بتوانی بسر پیژەوە

ڕی چل ساشڕی چل ساش
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كبركت بتكبركت بت
ھنارت ل دەست برنبتوەھنارت ل دەست برنبتوە

ق باندەی ل پیدابنق باندەی ل پیدابن
خایش نبت ل ھتاویخایش نبت ل ھتاوی

خانومان و گیانی دگیر و گرمیخانومان و گیانی دگیر و گرمی
خۆ ئامادەكردن بۆخۆ ئامادەكردن بۆ

ملوانی و ڕۆیشتن لگڵ یار و یاوەرملوانی و ڕۆیشتن لگڵ یار و یاوەر
بناو كنری بۆنداردابناو كنری بۆنداردا

ك جوانوویكی پشت نگرتوو تیداك جوانوویكی پشت نگرتوو تیدا
لگڵ سوارچاك چاوشاركیتیلگڵ سوارچاك چاوشاركیتی
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اا
ئادەمئادەم

پنجرەپنجرە
لسر پستی گایكی دوو ڕەنگ پشكوتووەلسر پستی گایكی دوو ڕەنگ پشكوتووە

ك سپی زۆرترە ل ڕەشك سپی زۆرترە ل ڕەش
ئو باندەییئو باندەیی

خودا پنجكانی خۆی كردووەت پڕ و كویخودا پنجكانی خۆی كردووەت پڕ و كوی
ھموو شتكانی بو بخشین گرم كردوونھموو شتكانی بو بخشین گرم كردوون

ل ناخمدا خریكی نوژەل ناخمدا خریكی نوژە
ڕازەكانی ھدەبژرێ و دەروونیشی ڕوون دەكاتوەڕازەكانی ھدەبژرێ و دەروونیشی ڕوون دەكاتوە

ھلككانی ل ناو چاوم دادەنتھلككانی ل ناو چاوم دادەنت
ر دەنیشسوومی لپر دەنیشسوومی لپ
ل ئستادا دەترووكنل ئستادا دەترووكن

بدنیایییك ك جیھان دەكات بدۆستی خۆیبدنیایییك ك جیھان دەكات بدۆستی خۆی
ھاوارك ل ناوەڕاستی ئاسمان ڕادەوەستتھاوارك ل ناوەڕاستی ئاسمان ڕادەوەستت

ئادەم ئی نازكشی ھر ھموومانئادەم ئی نازكشی ھر ھموومان
ئاسمان ل چاوی پ ھستت ساردترەئاسمان ل چاوی پ ھستت ساردترە

ناوچوانتناوچوانت
زەوی دڵ و ئشق و خاوەنی ھتاوزەوی دڵ و ئشق و خاوەنی ھتاو
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بب
حواحوا

خونكی جوان بووخونكی جوان بوو
ژیانبینیژیانبینی

ژنك ڕووگش و شاد و لش ساخژنك ڕووگش و شاد و لش ساخ
دەنگی بارانی دەناسیدەنگی بارانی دەناسی

بتنیشت كۆشككی پ ئفسوونبتنیشت كۆشككی پ ئفسوون
ك درەختی به  لك و پۆپ ب چواردەورییه وه  وەستابوونك درەختی به  لك و پۆپ ب چواردەورییه وه  وەستابوون

بتواوی ھزی قاچیوە ھدەھاتبتواوی ھزی قاچیوە ھدەھات
بۆچی ئوھا ھدی ئی دایكیبۆچی ئوھا ھدی ئی دایكی

سرەتاكان و كاروانی ڕاز و یكمین ڕەنگ و دەنگسرەتاكان و كاروانی ڕاز و یكمین ڕەنگ و دەنگ
ب كیژی خودا ناودارب كیژی خودا ناودار

گووی ل دەڕژاگووی ل دەڕژا
پیاوكی ببختپیاوكی ببخت

بۆنكانی بردەوە ناوەخنی گوكانبۆنكانی بردەوە ناوەخنی گوكان
تاس ی لمی مرۆڤ خناوماتاس ی لمی مرۆڤ خناوما

ئگر خۆر ماكمی ل خۆیدا نقوم نكردئگر خۆر ماكمی ل خۆیدا نقوم نكرد
بمۆمك ڕازیمبمۆمك ڕازیم
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تت
باوكمباوكم

ل پنجرەی خوداوەل پنجرەی خوداوە
دەنگ ھاتن بۆشاییی ئاسماندەنگ ھاتن بۆشاییی ئاسمان

یجناو نیشت وچانی لیجناو نیشت وچانی ل
ل شوەكانی ك باوكم دەیویست بگات زەویل شوەكانی ك باوكم دەیویست بگات زەوی

الیتی ئۆتۆمبلی گشتوگوزارالیتی ئۆتۆمبلی گشتوگوزار
كۆمك وشی خورپداریكۆمك وشی خورپداری

ڕژاندە سر خوانمانڕژاندە سر خوانمان
بروبوومی ھزاران چاوبروبوومی ھزاران چاو

ل ڕوومان ڕووال ڕوومان ڕووا
زەبری زستان چیمنی دمانی خواردزەبری زستان چیمنی دمانی خوارد

ی تاریكییچاوی چای تاریكییچاوی چا
دەزان خك ل تنیاییدادەزان خك ل تنیاییدا

ھیچیان ل ڕووناداتھیچیان ل ڕوونادات
ل دیدەنییكی پ ڕاز و ھمن و دگیردال دیدەنییكی پ ڕاز و ھمن و دگیردا

تۆم ھات دەستتۆم ھات دەست
ئی پاكیی خۆم و خودا و تمی گرمی بھارئی پاكیی خۆم و خودا و تمی گرمی بھار
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پپ
دایكمدایكم

داوای لیلوككی كرد دایكمداوای لیلوككی كرد دایكم
خولیاكانی باوانی برینداریخولیاكانی باوانی برینداری

ل ناو بخات ئارامییكی پ نانی گرم و بھاری فنكل ناو بخات ئارامییكی پ نانی گرم و بھاری فنك
به  خورپه  و تاسه ی ده وه  ببینتبه  خورپه  و تاسه ی ده وه  ببینت

سبتیك كوارگسبتیك كوارگ
لسر گۆڕغریبكانیان چتری ھداوەلسر گۆڕغریبكانیان چتری ھداوە

دارتاش نبوو لكك ل درەختكی گورە تماشای كرددارتاش نبوو لكك ل درەختكی گورە تماشای كرد
دەچم ژر پووی ڕووباركی زەڕكفتوەدەچم ژر پووی ڕووباركی زەڕكفتوە

وەیپشتمبوەیپشتمب
دەڕۆمدەڕۆم

تا ھوای خۆش ل دەنووكی تیترواسك دەڕژێتا ھوای خۆش ل دەنووكی تیترواسك دەڕژێ
بۆ ئوەی چلچرا و پنگسترەبۆ ئوەی چلچرا و پنگسترە

ل ھموو شونكل ھموو شونك
یارمتی بن بۆ خوندنی بولبول و لدانی دڵیارمتی بن بۆ خوندنی بولبول و لدانی دڵ

پارچ زەوییكانی دوای بووملرزەپارچ زەوییكانی دوای بووملرزە
دەگڕنموە دۆخی خۆی حز دەكم سووڕی خونی دەگڕنموە دۆخی خۆی حز دەكم سووڕی خونی 

ی خۆش بماسوولكی خۆش بماسوولك
برانبر كانییكانی دانیشین ھموو شتكمان ببیر دتوەبرانبر كانییكانی دانیشین ھموو شتكمان ببیر دتوە

ئاویش بدەموچاویئاویش بدەموچاوی
تمب ل خوماوەكان دەپژنینتمب ل خوماوەكان دەپژنین
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جج
نونو

مردوو ل ژر خاكی داگیركراودامردوو ل ژر خاكی داگیركراودا
نوەكانی بڕۆشنی ناین خونینوەكانی بڕۆشنی ناین خونی

ببرچاوییوە ناوەكان ب دتنگی ژاكانببرچاوییوە ناوەكان ب دتنگی ژاكان
ونی خزم نزیككانی ل ژووری دانیشتنونی خزم نزیككانی ل ژووری دانیشتن

حزیان چووەت خواردنكانیحزیان چووەت خواردنكانی
لسر مز جمانلسر مز جمان

میوە ھراسانن و چاویان دەفێمیوە ھراسانن و چاویان دەفێ
دەستی شووشییی شۆخكی بختوەردەستی شووشییی شۆخكی بختوەر

بڕزەوە نھ ڕەنگیان بوابڕزەوە نھ ڕەنگیان بوا
پلككان بخات كیسیكی نایلۆنوەپلككان بخات كیسیكی نایلۆنوە

ھلكی ڕەنگكراو ببخشتوەھلكی ڕەنگكراو ببخشتوە
ڕەوك ئسپیشڕەوك ئسپیش

چاوەزاری ناوچوانیانچاوەزاری ناوچوانیان
بخوناوی قۆپنگیا بھز بكنبخوناوی قۆپنگیا بھز بكن

تا خیایان نشوێتا خیایان نشوێ
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حح
سروشتسروشت

ینان ناسكخۆر سبینان ناسكخۆر سب
ڕازی یارانی ل دەستی پ میھری ناوەڕازی یارانی ل دەستی پ میھری ناوە
ورد دەخون و بنیگا سۆز دەكاتورد دەخون و بنیگا سۆز دەكات

نیوەڕۆیان دەموچاوكینیوەڕۆیان دەموچاوكی
توندوتیژ و شپقی سیاستی لسرەتوندوتیژ و شپقی سیاستی لسرە

شق ل دەوروبری خۆی ھدەداشق ل دەوروبری خۆی ھدەدا
ونی سگكی ددان كوتووونی سگكی ددان كوتوو

بدیار ئسكوە داماوبدیار ئسكوە داماو
زەیییی بجزەیییی بج

ھیچ شتكیشی ل ڕووناداتھیچ شتكیشی ل ڕوونادات
نی دەسووڕتی مرۆڤی ڕاڕا ھخاسینی دەسووڕتی مرۆڤی ڕاڕا ھخاسی

ڕستكانی ڕكوپك نینڕستكانی ڕكوپك نین
یژەی دەشكپیژەی دەشكپ
بچووك دەبتوەبچووك دەبتوە

ل ڕنۆكی لرزیوی پینگی یخسیر دەكوژتوەل ڕنۆكی لرزیوی پینگی یخسیر دەكوژتوە
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خخ
بجھبجھ

ۆكخای خاوگاگۆكخای خاوگاگ
قووڵ تا ژیانقووڵ تا ژیان

ب گرد تا خوناوی مانگی یكمی بھارب گرد تا خوناوی مانگی یكمی بھار
سبووریی بۆ مندابوونوەسبووریی بۆ مندابوونوە

ل ب پرواییی پۆسترفرۆشكل ب پرواییی پۆسترفرۆشك
مووچككی ساردمووچككی سارد

بڕووناكاییی شار تپڕیبڕووناكاییی شار تپڕی
سیری بوونك ڕەنگاوڕەنگ دەچتوەسیری بوونك ڕەنگاوڕەنگ دەچتوە

ئارەزووی بتینئارەزووی بتین
وەك دووگردی نوژوەك دووگردی نوژ

ل ناوچوان پاراو دەبتوەل ناوچوان پاراو دەبتوە
پوەندی بگیانی مردووەكانمانوە دەكاتپوەندی بگیانی مردووەكانمانوە دەكات

كار و كردەوە و توانایان دەناسكار و كردەوە و توانایان دەناس
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چچ
ئنفالئنفال

تختڕەشكی ھیچ ل ننووسراوەتختڕەشكی ھیچ ل ننووسراوە
دەوروبریش پ ل خورپی ھاتندەوروبریش پ ل خورپی ھاتن

دەچن ناو ئاخاوتنوەدەچن ناو ئاخاوتنوە
ژیان ناسك دەبتوەژیان ناسك دەبتوە

بتوژم و گرمبتوژم و گرم
وەك ماچی جژنی دایكوەك ماچی جژنی دایك

كاتیش ڕەنگی ل بیر ناچتوە و دەگوزەرێكاتیش ڕەنگی ل بیر ناچتوە و دەگوزەرێ
ل كووە ھاتوونل كووە ھاتوون

دوای ناسین و پڕاندنوەیدوای ناسین و پڕاندنوەی
زەمبیلیك میوەی نایابزەمبیلیك میوەی نایاب

پوەندیمان بیكوە كردووەپوەندیمان بیكوە كردووە
ئمسر و ئوسری نوانمان تاسا بووئمسر و ئوسری نوانمان تاسا بوو

بزەردەخن ھاتبزەردەخن ھات
سرەتاكانی دەستپكردنسرەتاكانی دەستپكردن

بوو ب فانۆسكبوو ب فانۆسك
ل ناو دەستكی دخۆشدال ناو دەستكی دخۆشدا
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دد
سرچاوەسرچاوە

لۆچی تووڕەیی ناوچوانی منداڵلۆچی تووڕەیی ناوچوانی منداڵ
كتزەبروزەنگی و یاسای پكتزەبروزەنگی و یاسای پ
دەستی دراوسشان برپدەستی دراوسشان برپ

دەمانچی ب دەنگیش فرمانەوادەمانچی ب دەنگیش فرمانەوا
جوانی د بتاو و گوڕ ل دەداجوانی د بتاو و گوڕ ل دەدا

بیر ل ئامانتكانی سرچاوە دەكاتوەبیر ل ئامانتكانی سرچاوە دەكاتوە
خانمكی دەمودوو ب مۆسیقاخانمكی دەمودوو ب مۆسیقا
كاژی ھتاوی تاڤگ بپۆشتكاژی ھتاوی تاڤگ بپۆشت
خزنی زەوی بكات ئاوازكخزنی زەوی بكات ئاوازك

ھیدات ناومانھیدات ناومان
دووبارەی بكینوەدووبارەی بكینوە

ناو ل ھمووناو ل ھموو
بۆن خۆش و عوداییكانمان بنتبۆن خۆش و عوداییكانمان بنت

ل مرجانی گوارەی كیژكی گۆرانیبژل مرجانی گوارەی كیژكی گۆرانیبژ
ئامانتكانی سرچاوە وەردەگرینوەئامانتكانی سرچاوە وەردەگرینوە

ك قاقای سروشتنك قاقای سروشتن
كتب دەنووسرنكتب دەنووسرن

مۆزەخانی دەومندیش دەكرنوەمۆزەخانی دەومندیش دەكرنوە
دەستنووسم ھن و كۆمكدەستنووسم ھن و كۆمك
كلوپلیش بۆ پشكشكردنكلوپلیش بۆ پشكشكردن
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رر
ھھ

ھكی پمب بناو دیوانم كشاھكی پمب بناو دیوانم كشا
سووری سیوەسووری سیوە

ڕەشیشڕەشیش
وەنوشیی شواندوەنوشیی شواند

قاوەیی دتوندقاوەیی دتوند
تماشام كرد دار بادەمتماشام كرد دار بادەم

ل ئفسوونی ئاوندا دەتوانتل ئفسوونی ئاوندا دەتوانت
پرچی ئو كیژەی ل ژر ساباتپرچی ئو كیژەی ل ژر سابات

ل جۆالنیكدا خوتووەل جۆالنیكدا خوتووە
نقومی ڕەنگ بكاتنقومی ڕەنگ بكات

بخوكری ئاژە كویبخوكری ئاژە كوی
نامی سبر و ڕووناكیی بكراوەیی گیاندنامی سبر و ڕووناكیی بكراوەیی گیاند

ڕەنگ دیوان نییڕەنگ دیوان نیی
ل دیوان دەچتل دیوان دەچت
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ڕڕ
كاتژمركاتژمر

پنجرەی بلیت فرۆشتن ڕووناكی لی داپنجرەی بلیت فرۆشتن ڕووناكی لی دا
ڕیزەك تواو وەریانگرتڕیزەك تواو وەریانگرت

ساۆنی چاوەڕوانی ھوای خۆشساۆنی چاوەڕوانی ھوای خۆش
كیژە سرپرشتیارەكیكیژە سرپرشتیارەكی
دووكانی بچووكی ناویدووكانی بچووكی ناوی

پاكت و شخات و شیر و قاوەیپاكت و شخات و شیر و قاوەی
بخندەیكی بنازەوە دەفرۆشتبخندەیكی بنازەوە دەفرۆشت

كاتژمری ھواسراوكاتژمری ھواسراو
ھموومانی خوندەوەھموومانی خوندەوە

ل چركیكدا ئامادەی كردینل چركیكدا ئامادەی كردین
بقادرمی فۆككدا سركوتینبقادرمی فۆككدا سركوتین

كیژی ناو فیلمكم تا دوایی نبینیكیژی ناو فیلمكم تا دوایی نبینی
یاری ببۆینباخی گوڵ گوییاری ببۆینباخی گوڵ گوی

دۆستكی بھوودە بوودۆستكی بھوودە بوو
یان بزار و كمدوویان بزار و كمدوو

چاویلككی خست ناو جانتا دەستییكیچاویلككی خست ناو جانتا دەستییكی
ل سرزەنشتكردنی ب دەنگ نقوم بوونل سرزەنشتكردنی ب دەنگ نقوم بوون
یكو كانم لری ناونیشانرێ دەفتئیكو كانم لری ناونیشانرێ دەفتئ
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زز
یاداشتیاداشت

سای تازەسای تازە
لۆچكی خست ناوچوانی بختی خانووەكمانلۆچكی خست ناوچوانی بختی خانووەكمان

مبای ئمیش تئمبای ئمیش تئ
مانگ ل كزی و درەوشاوەیی و ئاوابوونمانگ ل كزی و درەوشاوەیی و ئاوابوون

سرنجی ڕادەكشتسرنجی ڕادەكشت
دوای تاوك لناو دەچتدوای تاوك لناو دەچت

كسك خۆی و خزان و منداكانیكسك خۆی و خزان و منداكانی
ل ناوی گۆرانی ل پشوازی پكچوونكانل ناوی گۆرانی ل پشوازی پكچوونكان

بگوی نرمبا دا دەدەنبگوی نرمبا دا دەدەن
كوژراوی نوژكوژراوی نوژ

دوا دری یاداشتی لسر پلكی گوزیدوا دری یاداشتی لسر پلكی گوزی
بردەم سمۆرەیكی بھرەمند بچاو دەنووستبردەم سمۆرەیكی بھرەمند بچاو دەنووست

تكای گورە مبنتكای گورە مبن
مۆسیقای ڕسكاوی ڕوومتی گۆرانیبژەكانمۆسیقای ڕسكاوی ڕوومتی گۆرانیبژەكان
دەگوازتوە ناو شمی با خرۆشاوەكاندەگوازتوە ناو شمی با خرۆشاوەكان
شقگوتیان گوڵ ئ پوولڕی دوو پششقگوتیان گوڵ ئ پوولڕی دوو پش
تاج بسر گۆرانیی بۆ پاوانیتیی ئاشقتاج بسر گۆرانیی بۆ پاوانیتیی ئاشق



سی ساڵ شیعر٤٠٩ سباح رەنجدەر

ژژ
نئاونئاو

خانمی ماڵخانمی ماڵ
قرەوی منداكان پاك دەكاتوەقرەوی منداكان پاك دەكاتوە
پارچ ئاونیك بۆ ئاسمان ھداوێپارچ ئاونیك بۆ ئاسمان ھداوێ

پخفی بسر بو دەكاتوەپخفی بسر بو دەكاتوە
پارچیكی دیك ھدەداپارچیكی دیك ھدەدا

ك ترخو بوونك ترخو بوون
باپیری ئسترەناسمانیباپیری ئسترەناسمانی

ل دەموچاوكی پ ڕاز پشانداینل دەموچاوكی پ ڕاز پشانداین
كی كراوەیزەویی نئاوكی كراوەیزەویی نئاو

ئایندەی ل تكناچت و ھوی مانوە دەدائایندەی ل تكناچت و ھوی مانوە دەدا
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سس
مانچكمانچك

ل دەم كگی برنجل دەم كگی برنج
ھموو شتكمان ل بخششماندا كۆكردەوەھموو شتكمان ل بخششماندا كۆكردەوە

ل ئاگری ناز و موورووە ڕژاوەكانی خۆش ژیاینل ئاگری ناز و موورووە ڕژاوەكانی خۆش ژیاین
برانبرمان قۆزاخی پمۆبرانبرمان قۆزاخی پمۆ

بیری ل دووری و نزیكی بۆن خۆشكانیبیری ل دووری و نزیكی بۆن خۆشكانی
ئم دەكردەوەئم دەكردەوە

بكرتوە یان كۆچ بكاتبكرتوە یان كۆچ بكات
پنجمان بسر ژی كمانچوەپنجمان بسر ژی كمانچوە

خونی بووە چژی ھونرمندی شوەكارخونی بووە چژی ھونرمندی شوەكار
ماین جوانووی بردە سر ئاوی ڕاھنان و ئاسوودەییماین جوانووی بردە سر ئاوی ڕاھنان و ئاسوودەیی
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شش
براوردبراورد

دەروونی پ ڕووبڕووبوونوەی كشردەروونی پ ڕووبڕووبوونوەی كشر
بندایی پۆپنیتیبندایی پۆپنیتی

ڕووناكیی ناوەڕاستی ئاسمانی جھشتڕووناكیی ناوەڕاستی ئاسمانی جھشت
نیزانی خۆی بچی براورد بكاتنیزانی خۆی بچی براورد بكات

پردی فرامۆشی ھیچ كسی بسردا ناڕواپردی فرامۆشی ھیچ كسی بسردا ناڕوا
نھنییك بۆ بوون ئاشكرای كردنھنییك بۆ بوون ئاشكرای كرد

ھوركی ناوچوان گرمھوركی ناوچوان گرم
دوا شڕی لگڵ نمری تواو دەكاتدوا شڕی لگڵ نمری تواو دەكات
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عع
داواداوا

باران بئارەزوویكی بتینوە دەبارتباران بئارەزوویكی بتینوە دەبارت
زەویش داوای ھیچی نكردووەزەویش داوای ھیچی نكردووە

چیی خۆڕاییی ل م چاكئچیی خۆڕاییی ل م چاكئ
گۆرانیم بۆ لیمۆیگۆرانیم بۆ لیمۆی

رخانوە شووراوە تلكبرخانوە شووراوە تلكب
بیر ل پش كوتنخوارەوەی دەكموەبیر ل پش كوتنخوارەوەی دەكموە

زەوی دخۆش بسری تبپڕێزەوی دخۆش بسری تبپڕێ
بروبوومی خۆڕسكی خۆیبروبوومی خۆڕسكی خۆی
بتاسوە پشكشت دەكاتبتاسوە پشكشت دەكات
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غغ
كرانوەكرانوە

خانمی ماڵ و منداكانم نوستبوونخانمی ماڵ و منداكانم نوستبوون
پخفم بسردا ڕكخستنوەپخفم بسردا ڕكخستنوە

سییكانی ژووریانیشم وا كردنسییكانی ژووریانیشم وا كردن
دەركوتمدەركوتم

ل ڕگا با گمی لگڵ بوون و ھزی مرۆییم دەكردل ڕگا با گمی لگڵ بوون و ھزی مرۆییم دەكرد
گمی منیش لگڵ ئفسوونی ئوگمی منیش لگڵ ئفسوونی ئو

نیوەی زەویماننیوەی زەویمان
بۆ خۆمان برد و ل ڕەخسینی میوە نیشتج بووینبۆ خۆمان برد و ل ڕەخسینی میوە نیشتج بووین

با پش ھموومانبا پش ھموومان
ماكانمان پ دەكاتماكانمان پ دەكات

ل ختی گالس و ھووژەی تازە بئارەزووكوتوول ختی گالس و ھووژەی تازە بئارەزووكوتوو
كی بموانداریی باكی بموانداریی با
دی چاالكتر ل دەدادی چاالكتر ل دەدا

كووپشی لوڕژی شرابی خوداییكووپشی لوڕژی شرابی خودایی
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فف
نجینگنجینگ

ل لخۆبردوویی گوفتاری شایدل لخۆبردوویی گوفتاری شاید
پردەكانی گوێ شوقی لسر دەڕژێپردەكانی گوێ شوقی لسر دەڕژێ

ستییكی ھپشوویستییكی ھپشووی
ڕژان ناو لخۆبردوونڕژان ناو لخۆبردوون
ئو ھاودەنگییانیئو ھاودەنگییانی

ل لو دەبن گنجینی شارل لو دەبن گنجینی شار
دەنگك دەنگكی دیك دەبت ھاودەنگیدەنگك دەنگكی دیك دەبت ھاودەنگی

سۆز كرت ناكرێسۆز كرت ناكرێ
سداش یادگاریی دەگڕتوەسداش یادگاریی دەگڕتوە

سروشتیش دوای چاو كوربوونی جانوەرسروشتیش دوای چاو كوربوونی جانوەر
ھمان ڕازی ھبووھمان ڕازی ھبوو

چی ب پنجرە دت المانچی ب پنجرە دت المان
سۆز و سداسۆز و سدا

ل پشت شووش چاوەڕوانن ببن پشتیوانیل پشت شووش چاوەڕوانن ببن پشتیوانی
پاشماوەكانی جوانیپاشماوەكانی جوانی
ك نانی چۆلكنك نانی چۆلكن
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قق
چاوچاو

تمن ل ساكان نقوم بووتمن ل ساكان نقوم بوو
ل كنارە ترسناككانیدال كنارە ترسناككانیدا

نوەیكم پوەندی كرد بڕووناكی لناكاونوەیكم پوەندی كرد بڕووناكی لناكاو
قرەباغیی سروشتم خاو كردەوەقرەباغیی سروشتم خاو كردەوە

بۆ ھمیش خودام ل شون چاوم دانابۆ ھمیش خودام ل شون چاوم دانا
گیانداری دەندووكدار ھاتن ناویگیانداری دەندووكدار ھاتن ناوی

تمبیمان وەك جاران پروەردە نكردتمبیمان وەك جاران پروەردە نكرد
ب برد بۆ فدان ھفینب برد بۆ فدان ھفین

بشداریی چاالكییكانی ئاسمان دەكینبشداریی چاالكییكانی ئاسمان دەكین
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ڤڤ
سوسو

ڕۆژنامفرۆشكی گڕۆكیڕۆژنامفرۆشكی گڕۆكی
پرشانی دەستی نخۆشیپرشانی دەستی نخۆشی

بووایندە ھپارەی ھبووایندە ھپارەی ھ
ل پشتی دەستی جی ببووایوەل پشتی دەستی جی ببووایوە

پرچ و سمی ڕەنگكارییكی پ ل ئفسوونپرچ و سمی ڕەنگكارییكی پ ل ئفسوون
وەك الفیتكانیوەك الفیتكانی

ندی قدیواربببوون بندی قدیواربببوون ب
ك مرگی ئمیان دوانخستك مرگی ئمیان دوانخست

ی بوویاینی بوویاین
پرچ و سمی وەك شیریپرچ و سمی وەك شیری

سر بكفی چاچییكی مچكۆسر بكفی چاچییكی مچكۆ
ل ئشقدا سرگردانل ئشقدا سرگردان

دەبووە مژدەكانیدەبووە مژدەكانی
 سندووقی پۆستی شار سندووقی پۆستی شار

جغارەكی تواو بووجغارەكی تواو بوو
فی دافی دا

پنجرەیكی كردەوەپنجرەیكی كردەوە
تماشای مای خۆی كردتماشای مای خۆی كرد

شڕی الل و چلۆ ڕۆژیان ڕاگرتشڕی الل و چلۆ ڕۆژیان ڕاگرت
ھواڵ ل ناو خۆیاندا دەتوننوەھواڵ ل ناو خۆیاندا دەتوننوە
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بچاوی كراوەبچاوی كراوە
ل ناو الپڕەكانی ل ناو الپڕەكانی 

دیوانی ھات یان نھاتدیوانی ھات یان نھات
بووە ب دەنگیی ھتاو و لوی سوز بووبووە ب دەنگیی ھتاو و لوی سوز بوو

ل برزایییوەل برزایییوە
سوكی غلۆر كردەوە ناو ئاوی ڕوونسوكی غلۆر كردەوە ناو ئاوی ڕوون

چاوی گورە بووچاوی گورە بوو
تماشای ھموومانی كردتماشای ھموومانی كرد



سی ساڵ شیعر٤١٨ سباح رەنجدەر

كك
شقامشقام

كی ئاشنا شاداندەنگكی ئاشنا شاداندەنگ
گیانی كردەگیانی كردە

ناونیشان و بردەنووسناونیشان و بردەنووس
ل جامخانی كۆگای جلی تازەل جامخانی كۆگای جلی تازە

سداكان بیكگیشتنسداكان بیكگیشتن
تراویلكتراویلك

ل شقام و دووڕیان و س ڕیان و چوارڕیانل شقام و دووڕیان و س ڕیان و چوارڕیان
كوت شپۆلدانكوت شپۆلدان

ڕووناكی ل نوانكانیاندا باریڕووناكی ل نوانكانیاندا باری
پشووی درژی جنگاوەرەپشووی درژی جنگاوەرە

نازی شقام پرتوبوەكانینازی شقام پرتوبوەكانی
ل ناوەندی شار دەرچوونل ناوەندی شار دەرچوون

ھتاو زیاترھتاو زیاتر
زەمینی تڕی خواووی گرم كردەوەزەمینی تڕی خواووی گرم كردەوە

ھنگاو وریاییی ل چاوی دۆزینوە چاندھنگاو وریاییی ل چاوی دۆزینوە چاند
گشتوەرانیش گڕانوەگشتوەرانیش گڕانوە

ناو چرك بختیارییكانی فرامۆشیناو چرك بختیارییكانی فرامۆشی
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گگ
خونخون

خون ل لشمدا چشنی زرمی تانگۆخون ل لشمدا چشنی زرمی تانگۆ
ھیستاندم بر تختڕەشھیستاندم بر تختڕەش

بۆ ئوەی قسیكتبۆ ئوەی قسیكت
ببت دەنگوباسكی نایابببت دەنگوباسكی نایاب

دەستكانت ل ھواری ڕوون ھخستووەدەستكانت ل ھواری ڕوون ھخستووە
باسی خۆی دەكاتباسی خۆی دەكات

دیكتاتۆر و داپۆسنر و لناوبر وجاغیان كوتدیكتاتۆر و داپۆسنر و لناوبر وجاغیان كوت
ژیان بتنیا بۆ ئم مایوەژیان بتنیا بۆ ئم مایوە

لسر شاخكی برزلسر شاخكی برز
مامان گورە دەكینمامان گورە دەكین

تامی میوەكان ل كتبی چشت لنانتامی میوەكان ل كتبی چشت لنان
لك دەدەینوەلك دەدەینوە

خۆر جارك بدەوری دنیایی دەسووڕتوەخۆر جارك بدەوری دنیایی دەسووڕتوە
الدەدات مامانالدەدات مامان

چشتكمان لگڵ دەخواچشتكمان لگڵ دەخوا
باران نرم نرمباران نرم نرم

بسر مراوییكانمان دادەبارێبسر مراوییكانمان دادەبارێ
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لل
ئافرەتئافرەت

چاو تمبڵ بووەچاو تمبڵ بووە
كلیلی ماڵ بزەحمت ل گیرفان دەردەھنمكلیلی ماڵ بزەحمت ل گیرفان دەردەھنم

ئافرەت ئی سوی گییوئافرەت ئی سوی گییو
ھند دیكتاتۆریھند دیكتاتۆری
ھموو ڕەنگكانتھموو ڕەنگكانت

ل چاوی قاوەییت ب ھز كردووەل چاوی قاوەییت ب ھز كردووە
ل پلكزینی ناو دی خودادا پ ڕەنگتریل پلكزینی ناو دی خودادا پ ڕەنگتری

من بشون قاوەیییوەممن بشون قاوەیییوەم
ل شونكوە دەستپدەكمل شونكوە دەستپدەكم

پپلیكانی ئومدپپلیكانی ئومد
ب وڕن و بووملرزە نابستمب وڕن و بووملرزە نابستم

نباب خاوچاوی كنباب خاوچاوی ك
برەكت ڕۆشن دەكاتوەبرەكت ڕۆشن دەكاتوە
تاجی پڕ پڕی لسرەتاجی پڕ پڕی لسرە

لم ژیاندا نازانم بچی دەبملم ژیاندا نازانم بچی دەبم
عزیا دەكوژرێ یانعزیا دەكوژرێ یان

شقك ل فتبۆكمان دەداتشقك ل فتبۆكمان دەدات
دەیھاوت دەرەوەی گۆڕەپاندەیھاوت دەرەوەی گۆڕەپان
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ڵڵ
بۆنبۆن

سوپاس بۆ گوی بۆنكانسوپاس بۆ گوی بۆنكان
ئو گوی ل یكم ڕۆژی لدایكبوونم پشكشم كرائو گوی ل یكم ڕۆژی لدایكبوونم پشكشم كرا

ئو گوی ل یكم ڕۆژی چوون قوتابخانمئو گوی ل یكم ڕۆژی چوون قوتابخانم
ئو گوی ل یكم ژوانی دداریمدائو گوی ل یكم ژوانی دداریمدا

ئو گوی ل بوكردنوەی یكم شیعرمدائو گوی ل بوكردنوەی یكم شیعرمدا
ئو گوی ل چاپكردنی یكم كتبمدائو گوی ل چاپكردنی یكم كتبمدا

ئو گوی ل ڕۆژی زاوایتیمئو گوی ل ڕۆژی زاوایتیم
من ل ژیان بردەوامممن ل ژیان بردەوامم

سوپاس بۆ كۆسكانی ل بۆسداسوپاس بۆ كۆسكانی ل بۆسدا
گوللیان ملكچی سیمرخی ڕژاوم كردگوللیان ملكچی سیمرخی ڕژاوم كرد

گاوەیڕم بكسپئگاوەیڕم بكسپئ
خرمی نایخرمی نای

كوانی مانگ و دەكرتوەكوانی مانگ و دەكرتوە
مۆسیقاژەنكانیمۆسیقاژەنكانی

وە نییرگیانجلوبن بی خوپوە نییرگیانجلوبن بی خوپ
پیژەی سروودی سیزیفی لبر دەنووسنپیژەی سروودی سیزیفی لبر دەنووسن
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مم
بردەوامیبردەوامی

سیزیف ل خۆشبختی ل دایك بووسیزیف ل خۆشبختی ل دایك بوو
بنار بنرخترین شونیبنار بنرخترین شونی

پشكش ب بردە دخۆشكی كردپشكش ب بردە دخۆشكی كرد
قۆرتاییی چاوقۆرتاییی چاو

چاوەڕوانی پیمانی چاخی دنیاییی تاقی كردەوەچاوەڕوانی پیمانی چاخی دنیاییی تاقی كردەوە
سركوتسركوت

قوربانیی لووتكقوربانیی لووتك
ی دەئاالوالو تی دەئاالوالو ت

ئرێ ئو ھموو مروارییت ل كوێ داباراندئرێ ئو ھموو مروارییت ل كوێ داباراند
ل گووی بیرەوەریل گووی بیرەوەری

گرینگ نییگرینگ نیی
بۆین و ل لنجی ئسپی گالیسكیكدا نقوم بینبۆین و ل لنجی ئسپی گالیسكیكدا نقوم بین

گزۆیك بس بۆ خواردنگزۆیك بس بۆ خواردن
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نن
ماڵماڵ

مزی نووسینم داخستمزی نووسینم داخست
شیر و قاوەم خست سر ئاگرشیر و قاوەم خست سر ئاگر

ڕەنگی گۆپی ھیوان گۆڕاڕەنگی گۆپی ھیوان گۆڕا
ڕووناكیی مانگ ل چاوی سمۆرەی ناودار بھ داستانسازترڕووناكیی مانگ ل چاوی سمۆرەی ناودار بھ داستانسازتر

خانمی ماڵخانمی ماڵ
خوانی كردە باخچی حه كایتخوانی كردە باخچی حه كایت

سكۆ خۆش و تڕتر بووسكۆ خۆش و تڕتر بوو
بۆن و برامی نوان ژن و مردبۆن و برامی نوان ژن و مرد

مست وەك پرچی كیژانمست وەك پرچی كیژان
بیكم بارانی ساڵبیكم بارانی ساڵ

جلكانی دوای گڕانوە ل گشتجلكانی دوای گڕانوە ل گشت
بۆ دەقكردن دەشیانبۆ دەقكردن دەشیان

خون و وەرز و شایی و یادخون و وەرز و شایی و یاد
بفراوانی حوش تۆپ ماندوو دەكنبفراوانی حوش تۆپ ماندوو دەكن

سپ و قشا و وەزیر و پیادە و فیل و ئسپ و قشا و وەزیر و پیادە و فیل و ئ
ل تختی دابشكراودا دۆشداماونل تختی دابشكراودا دۆشداماون

قاچیان لسر كام خان جووت كنقاچیان لسر كام خان جووت كن
یارییكان گۆرانین چی غمگینیان دەكاتیارییكان گۆرانین چی غمگینیان دەكات

بیك بینین ھموو شتكان ل ناخی مسیح دەكن پرشنگبیك بینین ھموو شتكان ل ناخی مسیح دەكن پرشنگ
ڕگایكیشیان ھی پیدا گوزەر بكنڕگایكیشیان ھی پیدا گوزەر بكن
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وو
جابولقاجابولقا

شارك خۆی بتاڵ كردشارك خۆی بتاڵ كرد
ل ئاین و ئاینزال ئاین و ئاینزا

بناو بۆسی تارمایییكاندابناو بۆسی تارمایییكاندا
ھات و باخی دروست كردھات و باخی دروست كرد

مۆمی كرد بلشكری پاراستنیمۆمی كرد بلشكری پاراستنی
ڕووبار لسر گیكی بنازیڕووبار لسر گیكی بنازی

مژووی بۆ ھنامژووی بۆ ھنا
دانیشتوانی خمیان فرامۆشدانیشتوانی خمیان فرامۆش

ئومدیان بئاسمانئومدیان بئاسمان
پووچ كردەوە و ھاتنوە ناو زەویپووچ كردەوە و ھاتنوە ناو زەوی

جوانییان ل دۆپ شونمكی گرم بۆ تكاجوانییان ل دۆپ شونمكی گرم بۆ تكا
دنیایی خست نانیانوەدنیایی خست نانیانوە
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وووو
بستانبستان

خشكی خۆش دەبقام بۆنشخشكی خۆش دەبقام بۆنش
درەختكانی گۆپكیان پشكووتووندرەختكانی گۆپكیان پشكووتوون

ئاراستی چارۆگی كشتیم وەرگرتئاراستی چارۆگی كشتیم وەرگرت
قووڵ قووڵ دەچم ناو كۆچكقووڵ قووڵ دەچم ناو كۆچك

ل پروا و لكدانوەی چوون ڕاویل پروا و لكدانوەی چوون ڕاوی
دەریاوان چاالك و ھمنكانی دەروونم نقوم دەبمدەریاوان چاالك و ھمنكانی دەروونم نقوم دەبم

سركیش ل بستانیسركیش ل بستانی
گیانۆشنی باپیرم دەدەمگیانۆشنی باپیرم دەدەم
سبری دەستی خوداسبری دەستی خودا

دەبت كپری ئارمووشیدەبت كپری ئارمووشی
شان ھنگوینی ل بردەم دروست دەبتشان ھنگوینی ل بردەم دروست دەبت

بزەردەخنوە دت پشوازیمانبزەردەخنوە دت پشوازیمان
كروشككی خنیی تدەپڕێكروشككی خنیی تدەپڕێ

دەمانسپرت بیركردنوەدەمانسپرت بیركردنوە
ل بوون و بخشندەییی سروشتل بوون و بخشندەییی سروشت
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ۆۆ
فینفین

وشدارتووی حوشدارتووی ح
ناز و نازه نینیی ده داته  ده رگای ژووره كانناز و نازه نینیی ده داته  ده رگای ژووره كان

گۆپیش تینی گرمی بو دەكاتوەگۆپیش تینی گرمی بو دەكاتوە
لی نزیك دەبموەلی نزیك دەبموە

خشزوو برم و تند ندەستی چخشزوو برم و تند ندەستی چ
پە ل كاتی دۆزرایوە بۆ باندە و ڕاھنری فینپە ل كاتی دۆزرایوە بۆ باندە و ڕاھنری فین

باندە ل شاری بناوبانگباندە ل شاری بناوبانگ
تامی ئاو دەناسنتامی ئاو دەناسن

موورتكی ناوچوانی شقامموورتكی ناوچوانی شقام
كانكی بانكچكانكی بانكچ

ردەوامنین بكپردەوامنین بكپ
پكنینك تواو ل داب و نریت نچووپكنینك تواو ل داب و نریت نچوو

كان خامۆشانمنداكان خامۆشانمندا
ل ھاتوچوونی سدەكان نقومنل ھاتوچوونی سدەكان نقومن

خانمی مایش ڕاخریخانمی مایش ڕاخری
تختی نووستنی پچایوەتختی نووستنی پچایوە

ڕكینڕكین
ڕگا گنجینی جوانیی و دیواری تواو نابتڕگا گنجینی جوانیی و دیواری تواو نابت

برمیلی زبیشی تنیشتكانیشی بۆنی ناخۆش نادەنبرمیلی زبیشی تنیشتكانیشی بۆنی ناخۆش نادەن
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ھـھـ
دیكتاتۆردیكتاتۆر

چادركی سوپایی ل ناوەڕاستیچادركی سوپایی ل ناوەڕاستی
حوش و بانی دەروونمان ھدرابووحوش و بانی دەروونمان ھدرابوو
یاریزان شترەنجی پ تواو نكرایاریزان شترەنجی پ تواو نكرا

خانكانیشی شواندخانكانیشی شواند
ب پتاوی ڕایكردە دەرەوەب پتاوی ڕایكردە دەرەوە

ب نوازشكوەب نوازشكوە
تماشای كووپ لیرەكانیتماشای كووپ لیرەكانی

دەم گۆلی ماسییكانی كرددەم گۆلی ماسییكانی كرد
ژەنگ گمارۆی داونژەنگ گمارۆی داون

گیانی ساردبووەوەگیانی ساردبووەوە
فریا نكوت چاوی پاگژ بكاتوەفریا نكوت چاوی پاگژ بكاتوە

ھچوونكی ب مبست ھیسووڕاندھچوونكی ب مبست ھیسووڕاند
ئسترەی كاروانكوژەئسترەی كاروانكوژە

بووە ئنوای بختی برینداریبووە ئنوای بختی برینداری
زەردەوا ل لوی گۆرانیبژەكانی شین بووزەردەوا ل لوی گۆرانیبژەكانی شین بوو

چیای داھاتچیای داھات
ئاسك دیلكان ڕژان دەشتی ڕووكراوەئاسك دیلكان ڕژان دەشتی ڕووكراوە

تفنگ چرووكیان كردتفنگ چرووكیان كرد
سنگری جوانی خه ت كراسنگری جوانی خه ت كرا
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ەە
ھزھز

تی ڕەنگسڕترین خت و فرەكب تووڕەبوون پتی ڕەنگسڕترین خت و فرەكب تووڕەبوون پ
كسكس

ل ناو یكەنگی شرمندا نیبینیومل ناو یكەنگی شرمندا نیبینیوم
كسیش وەكو جگی برینكی ساڕژبووكسیش وەكو جگی برینكی ساڕژبوو
سوزبوون و خنیی و زەردھگڕانیسوزبوون و خنیی و زەردھگڕانی
گی برزایییكانی یاداشت نكردووەگی برزایییكانی یاداشت نكردووە
ك پشبینی و برزبوونوەی ھستیك پشبینی و برزبوونوەی ھستی

ل خ دەكرتوەل خ دەكرتوە
ك ڕەنگ ل سروشتدا دەمرێك ڕەنگ ل سروشتدا دەمرێ

سروشتیش ك ل ڕەنگدا گیان دەداسروشتیش ك ل ڕەنگدا گیان دەدا
من ڕەنگكان دەفنم ئاسمانمن ڕەنگكان دەفنم ئاسمان

ی زمانی مننجینڕەنگ گی زمانی مننجینڕەنگ گ
ل منوەش بۆ خوداوەندل منوەش بۆ خوداوەند
دادەبزت سر زەویدادەبزت سر زەوی

سر ل مای باوانی دەداتوەسر ل مای باوانی دەداتوە
دەتوان ب شتكان ب دەبن ب چیدەتوان ب شتكان ب دەبن ب چی
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یی
ڕاسپاردەڕاسپاردە

زەوی دی بنائاسایی كوت لدانزەوی دی بنائاسایی كوت لدان
توژمی خونی برزبووەوەتوژمی خونی برزبووەوە

ئاسمان چترەكی دادەخاتئاسمان چترەكی دادەخات
شتك وەك دواخستنیشتك وەك دواخستنی
دیداری ئشق ڕوودەدادیداری ئشق ڕوودەدا

باندەكانیش دانوی خۆیان كۆدەكنوەباندەكانیش دانوی خۆیان كۆدەكنوە
چوونوە مشقكردنی كلكشیچوونوە مشقكردنی كلكشی

ناھموارییكانی سروشتناھموارییكانی سروشت
ڕاسپاردەنڕاسپاردەن

چاومان ل ڕووی كاتژمر بگوازینوەچاومان ل ڕووی كاتژمر بگوازینوە
ل ملكردنی ناو ڕووناكیل ملكردنی ناو ڕووناكی

لیك بچینلیك بچین
گورگ بكراسی سوورەوەگورگ بكراسی سوورەوە

دت و لسر كورسیی چۆكی تنیشتماندت و لسر كورسیی چۆكی تنیشتمان
دادەنیشتدادەنیشت

زووش كراسكی فێ نادازووش كراسكی فێ نادا
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ێێ
بختبخت

گوڵ ئی ئاوەدانكرەوەیگوڵ ئی ئاوەدانكرەوەی
زەویی ئارەزوودارزەویی ئارەزوودار

سووڕی كلیل ل قفی دەرگای ئاشناییمانسووڕی كلیل ل قفی دەرگای ئاشناییمان
لتركی ماوەلتركی ماوە

بۆنی چشت و زمان بدرەوشنتوەبۆنی چشت و زمان بدرەوشنتوە
مشخڵ بولبولی زه نگمشخڵ بولبولی زه نگ

بخات باری تبینی ھموو شتكبخات باری تبینی ھموو شتك
ھموو شتكانیش ئامادە دەبن بۆ كرستی ڕەنگھموو شتكانیش ئامادە دەبن بۆ كرستی ڕەنگ

ئاواز چشنی شكۆی ئشقئاواز چشنی شكۆی ئشق
ل دڵ دەڕوێل دڵ دەڕوێ

خۆمان بكلووی بختوە دەگرینخۆمان بكلووی بختوە دەگرین
برەو ئسترەی چارەنووس برزمان دەكاتوەبرەو ئسترەی چارەنووس برزمان دەكاتوە

لووەش بۆ فرامۆشی خونلووەش بۆ فرامۆشی خون
ل ئفسوونی گوچكماسی و دارمازوول ئفسوونی گوچكماسی و دارمازوو

 ٢٠٠٢٢٠٠٢ھولر كانوونی دوومیھولر كانوونی دوومی
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مانگكانمانگكان
نه ورۆزنه ورۆز
گیاندارگیاندار

یكو رە لنجپیكو رە لنجپ
شقامی پ ڕەنگ و گۆرانیی سرەتایییكانشقامی پ ڕەنگ و گۆرانیی سرەتایییكان

دمان بكن پڕی شادمانیی كوارگدمان بكن پڕی شادمانیی كوارگ
بر ل ڕەنگی بیانبر ل ڕەنگی بیان

گورگ ل قفس دابزیگورگ ل قفس دابزی
كۆتایی ھاتنی شڕی بئامانی ڕاگیاند كۆتایی ھاتنی شڕی بئامانی ڕاگیاند 

گوتی قسم لگڵ برادەرەكانم كردگوتی قسم لگڵ برادەرەكانم كرد
قسیان خستم دەرەوەی گوێقسیان خستم دەرەوەی گوێ

وەك گیانداركی چاالك برەدا ڕەت بوووەك گیانداركی چاالك برەدا ڕەت بوو
دەچووە بینینی ھرشبردنیدەچووە بینینی ھرشبردنی

تۆپی بلیارد و ڕوڕەسمی ئاھنگسازكردنیتۆپی بلیارد و ڕوڕەسمی ئاھنگسازكردنی
ۆییی تاڤگتایی و خۆشرمانی تاھو ھ یاریی باسكۆییی تاڤگتایی و خۆشرمانی تاھو ھ یاریی باسك
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گونگون
نزانیننزانین

ڕوومتی پ گۆشتی گیا و سۆزی شمشاڵڕوومتی پ گۆشتی گیا و سۆزی شمشاڵ
بخون بیكوە بستراونبخون بیكوە بستراون

نازانیننازانین
ن سۆزی شمشاڵن سۆزی شمشاڵ

ناوكی زەوییناوكی زەویی
ن ڕوومتی گیان ڕوومتی گیا

ناتوانین بیر لم ڕاستیی نكینوەناتوانین بیر لم ڕاستیی نكینوە
گیا و سۆزیش ئازار دەچژنگیا و سۆزیش ئازار دەچژن
لناو ئازارەكانیاندا ئاسۆیكلناو ئازارەكانیاندا ئاسۆیك

پشتاوپشت ناونووسمان دەكاتپشتاوپشت ناونووسمان دەكات
شیرەخۆرەیك تیداشیرەخۆرەیك تیدا

یاداشتی شرپنجی ممك دەنووستوەیاداشتی شرپنجی ممك دەنووستوە
دك ج دەھت و ت دەپڕێدك ج دەھت و ت دەپڕێ

دوو ناوكی ڕەشی سوك ھدەگرتوەدوو ناوكی ڕەشی سوك ھدەگرتوە
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جۆزه ردانجۆزه ردان
پاشاپاشا

ھاواركی تۆقنرھاواركی تۆقنر
ل ھالنی پرشانی حاجی لقلقوەل ھالنی پرشانی حاجی لقلقوە

برزاییی چارەنووس ھیچی پ ھناگڕێبرزاییی چارەنووس ھیچی پ ھناگڕێ
شاریش نیوەی مردووەشاریش نیوەی مردووە

پاشا ل شونی بیكگیشتنی دوو ھی ئاۆزپاشا ل شونی بیكگیشتنی دوو ھی ئاۆز
لشكری ڕاگرتووەلشكری ڕاگرتووە

دخۆشییكانی بنمای كۆكردوونتوەدخۆشییكانی بنمای كۆكردوونتوە
سمپارە ل نای ئسپكی دەداسمپارە ل نای ئسپكی دەدا

پاشان ما ھژارك ك مندایان بۆ ناژیپاشان ما ھژارك ك مندایان بۆ ناژی
بناوچوانی خانووەكیان دایدەكوتنبناوچوانی خانووەكیان دایدەكوتن

باندەیكی ممكدارباندەیكی ممكدار
وەیگواستن النریكی ھخوەیگواستن النریكی ھخ
الشی بچووە مرداربووەكانیالشی بچووە مرداربووەكانی
ریت دادەپۆشی دابونگوبریت دادەپۆشی دابونگوب
بم نازان بچیی بچونتبم نازان بچیی بچونت



سی ساڵ شیعر٤٣٤ سباح رەنجدەر

پووشپه ڕپووشپه ڕ
دەستكرددەستكرد

ل ڕۆشناییی چاوك بزربوومل ڕۆشناییی چاوك بزربووم
ل تاریكیی چاوكی دیك ده ركه وتمل تاریكیی چاوكی دیك ده ركه وتم

ڕۆشناییی چاوی یكمڕۆشناییی چاوی یكم
مومۆچ كوت و دامامومۆچ كوت و داما

تاریكیی چاوی دووەمیشتاریكیی چاوی دووەمیش
ل سمایكی پ بدڵل سمایكی پ بدڵ

ھردووكیشیان ھردووكیشیان 
چاوی جستیك بوونچاوی جستیك بوون

مچككانی پبوون ل كاتژمری خوتوومچككانی پبوون ل كاتژمری خوتوو
پویستی بدیداری بسۆز و كات نماپویستی بدیداری بسۆز و كات نما

چووە ناو دی دەستكردەوەچووە ناو دی دەستكردەوە
منیش گوم دەبم ناو ئو بارانیمنیش گوم دەبم ناو ئو بارانی

لودیو پنجرە دەبارت و بسردانیلودیو پنجرە دەبارت و بسردانی
رقاخزم و ناسیاری س مارقاخزم و ناسیاری س ما
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خه رمانانخه رمانان
نیشاننیشان

لسر لوی بھرەمندكیلسر لوی بھرەمندكی
ناوچوان بنخش و جژنی جیھانی مندانناوچوان بنخش و جژنی جیھانی مندان

قمكشی فۆكیكی نایلۆنمقمكشی فۆكیكی نایلۆنم
وەك نیشان ج ھشتوەك نیشان ج ھشت

ل فینكی ئاشكرادال فینكی ئاشكرادا
بووە زدی بنمایكی خاندانبووە زدی بنمایكی خاندان

ل ئاوواییی ئم نوە خستنوەیدال ئاوواییی ئم نوە خستنوەیدا
میراتی باخمان ل بھشت وەرگرتمیراتی باخمان ل بھشت وەرگرت

دابشی باخچی ساوایانمان كرددابشی باخچی ساوایانمان كرد
تۆپی یاری و فۆكی نایلۆن و دەبدەب بھواوەتۆپی یاری و فۆكی نایلۆن و دەبدەب بھواوە

ساكاری و یادگارینساكاری و یادگارین
ئم قمكشی سروشتینئم قمكشی سروشتین
ییادگاری و سادەییمان ھییادگاری و سادەییمان ھ
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گه الوژگه الوژ
تارماییتارمایی

گژەن خنكاوكی ل خۆیدا نقوم كردگژەن خنكاوكی ل خۆیدا نقوم كرد
برەوكوێبرەوكوێ

بۆ الی نازوفیزی كۆمیدیای ھكانبۆ الی نازوفیزی كۆمیدیای ھكان
ھلك شیتانۆك و سدەف بدیاركوتنھلك شیتانۆك و سدەف بدیاركوتن

كشتی ل ئمبر و ئوبریكشتی ل ئمبر و ئوبری
بندەر پشووی دابندەر پشووی دا

كانرنشینی سسدەس چارۆگكانرنشینی سسدەس چارۆگ
كشتییوانكشتییوان

خودانی لسر خوان دانا و پرداخی پكردینخودانی لسر خوان دانا و پرداخی پكردین
زەنگوی لراندینوەزەنگوی لراندینوە

شتنۆرەگشتنۆرەگ
ھركس و بئارەزووی خۆیھركس و بئارەزووی خۆی

پیت وردەكانی كتبی چارەنووس دەناسینپیت وردەكانی كتبی چارەنووس دەناسین
ڕستیك فریامان دەكوتڕستیك فریامان دەكوت

بندەر بدەنگدانوەی مۆسیقا گرم بووەبندەر بدەنگدانوەی مۆسیقا گرم بووە
چاومان بڕووگنماكانوەچاومان بڕووگنماكانوە

بدەنگییكی تواوبدەنگییكی تواو
تارمایییكی ئاسمانیتارمایییكی ئاسمانی

ب شپقكی زەردەوا ل خۆی دوور دەخاتوەب شپقكی زەردەوا ل خۆی دوور دەخاتوە
كش و ھوا بواری پڕینوەی دەداكش و ھوا بواری پڕینوەی دەدا



سی ساڵ شیعر٤٣٧ سباح رەنجدەر

ڕه زبه رڕه زبه ر
سمۆرەسمۆرە

كساد و ماندوو ئو كسان نینكساد و ماندوو ئو كسان نین
ك دەمرنك دەمرن

ئو كساننئو كسانن
پردی زینی ژیانپردی زینی ژیان

دەیانپڕنتوە بۆ سمایكی نابدڵدەیانپڕنتوە بۆ سمایكی نابدڵ
سمۆرە دەیزانی چ بیك ڕوودەداسمۆرە دەیزانی چ بیك ڕوودەدا

ل پنجرەی ئلمنیۆمیل پنجرەی ئلمنیۆمی
نھۆمی دووەم پازی داینھۆمی دووەم پازی دای

نھۆمی یكمنھۆمی یكم
پ بپ ئم ناوەی ج ھشتپ بپ ئم ناوەی ج ھشت
بم قمی دەستوپی نشكابم قمی دەستوپی نشكا
گای كوی دوا ھاوڕمی كوشتگای كوی دوا ھاوڕمی كوشت

كروشككیش بستی ل تاژی و ئسپك بیوەكروشككیش بستی ل تاژی و ئسپك بیوە



سی ساڵ شیعر٤٣٨ سباح رەنجدەر

گڕزانگڕزان
نووسیننووسین

شوان خرمانك نووسینشوان خرمانك نووسین
ك ل سبری بیانییان نووسراونك ل سبری بیانییان نووسراون

دەخونموەدەخونموە
ل خای سرپیتی یكمین ڕستدال خای سرپیتی یكمین ڕستدا

چاوی مراوی پیشان دەدەمچاوی مراوی پیشان دەدەم
چاوی پشیلشچاوی پشیلش

ب بخیلییكی زۆرەوە دت پشوەب بخیلییكی زۆرەوە دت پشوە
نك دەوەشتۆوی دەستنك دەوەشتۆوی دەست

ك ھی خری تدا ئاۆزبووەك ھی خری تدا ئاۆزبووە
قرەباغییك لناویكدا تك دەسووڕنقرەباغییك لناویكدا تك دەسووڕن

نیگایان كوتووننیگایان كوتوون
جاویدانكان نابینن ك ت دەپڕنجاویدانكان نابینن ك ت دەپڕن

ڕاوچیش ك دنوە نچیریان ل وەرناگرنڕاوچیش ك دنوە نچیریان ل وەرناگرن
ل ھیوانكی فراواندال ھیوانكی فراواندا

پوو دادەخمپوو دادەخم
جیھان دەھنم پشجیھان دەھنم پش

تماشا دەدونمتماشا دەدونم
لو تماشاكردنانی ل چاودا ئاگر دەكنوەلو تماشاكردنانی ل چاودا ئاگر دەكنوە

پاشان ئاوك بدەموچاوم دادەكم پاشان ئاوك بدەموچاوم دادەكم 
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سه رماوه زسه رماوه ز
یادیاد

سروشت قسی لگڵ خۆی كردسروشت قسی لگڵ خۆی كرد
كگیكی بخشندەمكگیكی بخشندەم

سرسامییكان ڕووەكی بپیت و فڕی مننسرسامییكان ڕووەكی بپیت و فڕی منن
ھیكی زۆر كوشندەیھیكی زۆر كوشندەی
ك ھیچی تدا ناگوترێك ھیچی تدا ناگوترێ

یژنو ڕ نمیژنو ڕ نم
ھور ل نوژی دابارینیداھور ل نوژی دابارینیدا

یادی ھموو زەوی و زەویۆیك دەكاتیادی ھموو زەوی و زەویۆیك دەكات
یادەوان گۆلمی ل ئاوی ژر گوكان پەیادەوان گۆلمی ل ئاوی ژر گوكان پە

دەمی ل نزیك دەكاتوەدەمی ل نزیك دەكاتوە
چاویشی ل شوەیچاویشی ل شوەی

ناسك و بباكی ھووژە نوقم بووەناسك و بباكی ھووژە نوقم بووە
ئسپ یارمتیی ڕزگاربوونی دەدائسپ یارمتیی ڕزگاربوونی دەدا



سی ساڵ شیعر٤٤٠ سباح رەنجدەر

به فرانباربه فرانبار
گۆڕستانگۆڕستان

زیرەكییكی تایبتی ھبووزیرەكییكی تایبتی ھبوو
تاك شونك ك دی پ دەكرایوەتاك شونك ك دی پ دەكرایوە

ئو گۆڕستان بووئو گۆڕستان بوو
ل بۆنكاندا گوی دەبردە سر گۆڕەكانیل بۆنكاندا گوی دەبردە سر گۆڕەكانی
گوڵ و گۆڕ دەبوون بناوی ھموو شتكگوڵ و گۆڕ دەبوون بناوی ھموو شتك

چاوەڕوانكراوچاوەڕوانكراو
ئی فرمسكی دوای تووڕەیییكی تنكئی فرمسكی دوای تووڕەیییكی تنك

ئم ناوە ل چوارچوەی خیاكی پ ئاخاوتنئم ناوە ل چوارچوەی خیاكی پ ئاخاوتن
برزمان دەكاتوە و نوەمان دەالونتوەبرزمان دەكاتوە و نوەمان دەالونتوە

لمۆ بمالوەلمۆ بمالوە
گوڵ و گۆڕ بیرەوەری و ئارەزووماننگوڵ و گۆڕ بیرەوەری و ئارەزوومانن

سبرك ك تین دەبخشت نامنووسینسبرك ك تین دەبخشت نامنووسین
ل ماكماندا سرەوت دەگرێل ماكماندا سرەوت دەگرێ



سی ساڵ شیعر٤٤١ سباح رەنجدەر

ڕبه ندانڕبه ندان
ڕستڕست

چترە زەنگودارەكم ھڵ داچترە زەنگودارەكم ھڵ دا
چووم بر نم بارانكیچووم بر نم بارانكی

جیقنی منارەی مزگوتكانیجیقنی منارەی مزگوتكانی
برەو زراب دەبردبرەو زراب دەبرد

باران ھموو جوانیی گڕاندەوە برەو كۆتایییكانباران ھموو جوانیی گڕاندەوە برەو كۆتایییكان
ل فچی ئو شوەكارە كردیی ئفسوونل فچی ئو شوەكارە كردیی ئفسوون

دەن باران ل نمقاوەی ب كدەن باران ل نمقاوەی ب ك
ھمی دەنیشتوە سرزمانیھمی دەنیشتوە سرزمانی
موانی ناو ڕەنگكانی دەروونیموانی ناو ڕەنگكانی دەروونی

تی دەبقس دی لنائومتی دەبقس دی لنائوم
ڕستیكی بسوود و ئاگاداركردنوەڕستیكی بسوود و ئاگاداركردنوە

نی تابلۆكانی دەینووسدام لنی تابلۆكانی دەینووسدام ل
ل مژوو بترسنل مژوو بترسن



سی ساڵ شیعر٤٤٢ سباح رەنجدەر

ڕه شه مڕه شه م
تاجتاج

ڕۆژی كوتن دووڕیانی بووڕۆژی كوتن دووڕیانی بوو
بئارەزوویك ك ئاگر تیدابئارەزوویك ك ئاگر تیدا
ڕەنگی دەدای شكۆی تاجڕەنگی دەدای شكۆی تاج

گڕایوەگڕایوە
مز و كورسی و ناومایمز و كورسی و ناومای

داوای ھنگاونانیان دەكردداوای ھنگاونانیان دەكرد
بۆین بئاوات دەگینبۆین بئاوات دەگین

بپنج بھزەكانی داوی چل مۆمی خاوكردەوەبپنج بھزەكانی داوی چل مۆمی خاوكردەوە
تلی شخاتی گرمبووتلی شخاتی گرمبوو

ھموو جوانییكی وەك ڕگا دانابووھموو جوانییكی وەك ڕگا دانابوو
ل ڕۆژانی دیكدا پیدا بوال ڕۆژانی دیكدا پیدا بوا

قوڕی خۆشكراو دابشكرت سر مندای ھونرمندقوڕی خۆشكراو دابشكرت سر مندای ھونرمند
ڕوخسارەكان خۆیان دەناسننڕوخسارەكان خۆیان دەناسنن

مۆمكانیش دەگرینمۆمكانیش دەگرین
فیشكی جوانی ل چیمنی فنكی مشكی چنی فیشكی جوانی ل چیمنی فنكی مشكی چنی 

شوباتی شوباتی ٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر



سی ساڵ شیعر٤٤٣ سباح رەنجدەر

كلووەكانكلووەكان
گیسكگیسك

تاقیكردنوەتاقیكردنوە

لكی درەختی مزرەمنی خۆی ڕاوەشاندلكی درەختی مزرەمنی خۆی ڕاوەشاند
سبت چاوی لناو ڕووانسبت چاوی لناو ڕووان

سوارك ئسپی بئاوی دەستنوژ ئاوداسوارك ئسپی بئاوی دەستنوژ ئاودا
الفاوی تیژ و ھراسانی كرد بگۆچانی سپیالفاوی تیژ و ھراسانی كرد بگۆچانی سپی

ھزی گۆپیشی تاقی كردەوەھزی گۆپیشی تاقی كردەوە
كاروانسرایك نماوە ڕووناك بكرتوەكاروانسرایك نماوە ڕووناك بكرتوە

شون دەنووكی حاجی لقلق داگیرساوەشون دەنووكی حاجی لقلق داگیرساوە
درەوشانوە كۆدەكاتوەدرەوشانوە كۆدەكاتوە
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گۆزەگۆزە
یانیان

باوكم بتنیا دەست و دەموچاوی باوكم بتنیا دەست و دەموچاوی 
بئاوی ئمكداری دەربندی گۆم دەشواتبئاوی ئمكداری دەربندی گۆم دەشوات

زەوییكانی برھمدار و درەختیزەوییكانی برھمدار و درەختی
ڕەزەكانی موتورب دەكاتڕەزەكانی موتورب دەكات

سندووق و كووپیكی لناو كگكیداسندووق و كووپیكی لناو كگكیدا
نیشان و ناو و نان و ئاوەنیشان و ناو و نان و ئاوە

وەیر شانیسن بنیاھكی درەیستئوەیر شانیسن بنیاھكی درەیستئ
وە نییربازییی سپلوەندیی بپوە نییربازییی سپلوەندیی بپ

ژوورك ل نوان سندووق و كووپداژوورك ل نوان سندووق و كووپدا
پرسیاركی كراوەپرسیاركی كراوە

دەروون دەڕسك كانی گۆڕی خۆی للمرۆڤ كدەروون دەڕسك كانی گۆڕی خۆی للمرۆڤ ك
یان داربھیكانی حوشییان داربھیكانی حوشی
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نھنگنھنگ
گردگرد

نووستنی ھتاو لناو سبرنووستنی ھتاو لناو سبر
وەیزی زیندووبوونحوەیزی زیندووبوونح

بیر ل چاوی خۆی دەكاتوەبیر ل چاوی خۆی دەكاتوە
چند دەبین و ل بینیندا ھڤاكانی كنچند دەبین و ل بینیندا ھڤاكانی كن

ئرێ چاو بالین یان نائرێ چاو بالین یان نا
نء ببوورننء ببوورن

ئیرەیی چاوی پ داخستووەئیرەیی چاوی پ داخستووە
مراویی مل قدیفیییكانمراویی مل قدیفیییكان
ناھن گردی ل بكوتناھن گردی ل بكوت

ی ناكۆكییوتو دەرك ڕەشی مامز ھزەنگوی ناكۆكییوتو دەرك ڕەشی مامز ھزەنگو
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كاوڕكاوڕ
گۆڕانگۆڕان

ل ئاكاری پ برووسك و مووچكی ھی ناوچوانل ئاكاری پ برووسك و مووچكی ھی ناوچوان
بۆنی خۆش و ئارامكری ھاتن و چوونتبۆنی خۆش و ئارامكری ھاتن و چوونت

چاوت ڕوون دەكنوە و شانكانی ھست ل دایك دەبنچاوت ڕوون دەكنوە و شانكانی ھست ل دایك دەبن
كزیی ژیان تیشك دەداتوەكزیی ژیان تیشك دەداتوە

ل دەروونمان كورت و درژ دەبنل دەروونمان كورت و درژ دەبن
نكان بناسگۆڕانی شت شق دەتوانئنكان بناسگۆڕانی شت شق دەتوانئ
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گاگا
گوڵگوڵ

مزكی ئاسنینی كۆنمزكی ئاسنینی كۆن
گوی بۆنخۆش و گشاوەی لسر دەفرۆشرێگوی بۆنخۆش و گشاوەی لسر دەفرۆشرێ

بخت یاری كیار و فرۆشیارەبخت یاری كیار و فرۆشیارە
وەیر شان و ملسك سمۆرەی بمنداوەیر شان و ملسك سمۆرەی بمندا

لناو گالیسكیك ت دەپڕێلناو گالیسكیك ت دەپڕێ
سمۆرەی چاوزیتسمۆرەی چاوزیت

تماشای بناو ھاتوچۆكرانی شارتماشای بناو ھاتوچۆكرانی شار
بوكردەوە و نایكی لوە ھاتبوكردەوە و نایكی لوە ھات

درەختكی درین نوژی خۆی كرددرەختكی درین نوژی خۆی كرد
چاوك ل ق و چاوك ل منارەچاوك ل ق و چاوك ل منارە

ڕووناكیی زۆریان ڕژایڕووناكیی زۆریان ڕژای
ختووكی مچكۆیان داختووكی مچكۆیان دا

ھولر ل ناوكی خۆخك ھزی وەرگرتھولر ل ناوكی خۆخك ھزی وەرگرت
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جمكجمك
گشانوەگشانوە

ل گوجاڕدال گوجاڕدا
خزانك گوڵ داوایانكردخزانك گوڵ داوایانكرد

بكرن بدەسكبكرن بدەسك
م داوایھاواری ئم داوایھاواری ئ

دەست و پنجی كسی ختووك ندادەست و پنجی كسی ختووك ندا
پرسداركپرسدارك

خورپی خست دیخورپی خست دی
ڕگا و گۆڕستان گشایوەڕگا و گۆڕستان گشایوە

بووك و زاوا ل پردەدا خبریان دەبتوەبووك و زاوا ل پردەدا خبریان دەبتوە
بوورییخوناوی دەموچاویان سبوورییخوناوی دەموچاویان س
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قژاڵقژاڵ
باڵباڵ

شی كوكوختی جاویدانناو لگیان لشی كوكوختی جاویدانناو لگیان ل
باڵ ل سندووقی گنجین دەنژرێباڵ ل سندووقی گنجین دەنژرێ

دەنووك ل گۆرانییدەنووك ل گۆرانیی
مرۆڤی خیاپروەریش مرۆڤی خیاپروەریش 

بناو دەغدا دت و ڕگای دەكرتوەبناو دەغدا دت و ڕگای دەكرتوە
ڕەنگی دەرگای ما دانیشتووان ڕۆشنكیڕەنگی دەرگای ما دانیشتووان ڕۆشنكی

ل دی نیشتل دی نیشت
ھستی شانازی و ڕازیبوونھستی شانازی و ڕازیبوون

لو بوایدا ڕواندیلو بوایدا ڕواندی
بگومان خۆر ل مای مندا پشوو دەدابگومان خۆر ل مای مندا پشوو دەدا

پاشان بخشندە دەبتپاشان بخشندە دەبت
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شرشر
پپ

گیانی چ سایگیانی چ سای
بخوكری ھنگ خۆی درەوشاندەوەبخوكری ھنگ خۆی درەوشاندەوە

چاودریی ئاگری دەكردچاودریی ئاگری دەكرد
پی چنار و شۆڕەبیی لناو ئاو دۆزییوەپی چنار و شۆڕەبیی لناو ئاو دۆزییوە

بپی خۆی براوردی كردنبپی خۆی براوردی كردن
پ ییگشت خاك خا لپ ییگشت خاك خا ل
ی نیین پشو خودا بۆیی نیین پشو خودا بۆی

بۆ جبجكردنی كارەكانی بۆ جبجكردنی كارەكانی 
بسر ئاودا دەڕواتبسر ئاودا دەڕوات
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گوگنمگوگنم
دەنگدەنگ

من لسر زەمین نیشتج نیممن لسر زەمین نیشتج نیم
لناو دەروونی خۆملناو دەروونی خۆم

ی خوداین پشو كی خوداین پشو ك
ژیان بڕوە دەبمژیان بڕوە دەبم

دەنگی مكینی دروومانی دایكمدەنگی مكینی دروومانی دایكم
پلوەرەكانی ڕژاندەپلوەرەكانی ڕژاندە

حوش و دانوم بۆ ڕۆكردنحوش و دانوم بۆ ڕۆكردن
زۆنگی مرەزەش قاقا و پرسیارەزۆنگی مرەزەش قاقا و پرسیارە

مۆسیقاژەنك ل ژر درەختكی كز و داماومۆسیقاژەنك ل ژر درەختكی كز و داماو
مۆسیقای ژەندمۆسیقای ژەند

بولبول ل خرۆشیی گیان لی تك چووبولبول ل خرۆشیی گیان لی تك چوو
بسر چ نیشتووەتوە یان ژێبسر چ نیشتووەتوە یان ژێ

سروشت مست بووسروشت مست بوو
وەك جوانوویك سوزاییی لستوەوەك جوانوویك سوزاییی لستوە
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شایانشایان
ھاوارھاوار

شڕووناكی گشڕووناكی گ
بینینیش ھموو شتكانی ل مدار دەرچوونبینینیش ھموو شتكانی ل مدار دەرچوون

ل دەرەوەی مدارل دەرەوەی مدار
یزی ھاوار ھھوەی بدەنگدانیزی ھاوار ھھوەی بدەنگدان

زەوی قشتزەوی قشت
چكی ل ھات دەرێچكی ل ھات دەرێ

یم چروەردەكردنی ئریكی پمرۆڤ خیم چروەردەكردنی ئریكی پمرۆڤ خ
بچاوی باشی دایك بچاوی باشی دایك 

تماشای نشونمای دەكاتتماشای نشونمای دەكات
چند كسكی گمارۆدراو بالفاویشچند كسكی گمارۆدراو بالفاویش

بیر ل ئاوی سر بای شمشمكورە دەكنوەبیر ل ئاوی سر بای شمشمكورە دەكنوە
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دووپشكدووپشك
ھتنھتن

سنووری شارەكان كوتنسنووری شارەكان كوتن
پردەكانیشپردەكانیش

برۆنزت بدرەوشنوە ئی كانی بختكردنوەبرۆنزت بدرەوشنوە ئی كانی بختكردنوە
سواری ئسپك دەبمسواری ئسپك دەبم

مرۆڤ لمژە نھنی پنجمۆریمرۆڤ لمژە نھنی پنجمۆری
پچاوەتوە و ل زەوی ھتووەپچاوەتوە و ل زەوی ھتووە

ل خودا بپاڕرەوەل خودا بپاڕرەوە
فینی قورینگ تكڵ بھتن بكاتفینی قورینگ تكڵ بھتن بكات
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كوانكوان
نگوستیلئنگوستیلئ

سفرەیكی بچووكی پاك و خاونسفرەیكی بچووكی پاك و خاون
شۆربایكی ل گموشۆربایكی ل گمو

قۆرییكی چینكۆ و سینییكی مسقۆرییكی چینكۆ و سینییكی مس
ژنكی ڕووخۆش و چوار سوی خوداژنكی ڕووخۆش و چوار سوی خودا
حوشیكی پ خۆری گرم و گشحوشیكی پ خۆری گرم و گش

ئرێ ڕوونكرەوەی ھواكانئرێ ڕوونكرەوەی ھواكان
خۆ ئنگوستیلت ون نبووەخۆ ئنگوستیلت ون نبووە
وەیڕن برەو ماسپ بئوەیڕن برەو ماسپ بئ

ھموومان لسر پشتی جمان دەبتوەھموومان لسر پشتی جمان دەبتوە
ناو چاومان دەترووسكئاگری تاج لناو چاومان دەترووسكئاگری تاج ل

ئاداری ئاداری ٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر
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ئاسمانییكانئاسمانییكان
خۆرخۆر
ئیرەییئیرەیی

بووكشووشی قورمیشداربووكشووشی قورمیشدار
رزی و نزمییب پدرزی و نزمییب پد

برانبر ئو مندا شاگشكییبرانبر ئو مندا شاگشكیی
ب فلچی ئاوریشم پی ل جیادەكاتوەب فلچی ئاوریشم پی ل جیادەكاتوە

ب دەنگكی ساردوس ڕایگیاندب دەنگكی ساردوس ڕایگیاند
چواردە خۆویست مانگ لچواردە خۆویست مانگ ل

دەیوێ دوای ئاوابوونیشی یادی بكرتوەدەیوێ دوای ئاوابوونیشی یادی بكرتوە
وەدایو گیان ھ پو ھلوەدایو گیان ھ پو ھل

ترسناكیی گۆڕەپانی جنگ مردترسناكیی گۆڕەپانی جنگ مرد
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مانگمانگ
خووخوو

دوای كوتنی كۆالرەكمدوای كوتنی كۆالرەكم
زۆرم خوو دای تماشای گوڵزۆرم خوو دای تماشای گوڵ

دەكرێ گوڵ ببت ز و دایك و باوكمدەكرێ گوڵ ببت ز و دایك و باوكم
ردار و ڕازییبخ گرەوەیو جخودا لردار و ڕازییبخ گرەوەیو جخودا ل

ڕوخساری ناسكیڕوخساری ناسكی
ھموو دك دەگینت دخۆشیی خوناوھموو دك دەگینت دخۆشیی خوناو

ل كاتی برەبیانیدال كاتی برەبیانیدا
یان كو دوای خوندنیان كو دوای خوندن

ك ل ترۆپك بناز و فیزەوە دت خوارێك ل ترۆپك بناز و فیزەوە دت خوارێ
بۆنی شیلی میوەبۆنی شیلی میوە

بچووەكانی فری ناسینی ڕووەك دەكاتبچووەكانی فری ناسینی ڕووەك دەكات
كۆالرەوان ل ناو نھنییكانیكۆالرەوان ل ناو نھنییكانی

كوتنی كۆالرەی ج ماكوتنی كۆالرەی ج ما
شمشاڵ بئاوازی خۆشبختی و جژنی ژیانشمشاڵ بئاوازی خۆشبختی و جژنی ژیان

ھوای بۆ خۆش دەكاتوەھوای بۆ خۆش دەكاتوە
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ئسترەئسترە
پرژینپرژین

بریق ل ئقی پنجی ژنبریق ل ئقی پنجی ژن
كھارگیتاری ناو بكھارگیتاری ناو ب

ماچ برزی كردووەتوەماچ برزی كردووەتوە
مانگ ھموو جوانییكانی كرد بپرژینمانگ ھموو جوانییكانی كرد بپرژین

دەنووكی بولبولی ل گرمیی خوندن پاراستدەنووكی بولبولی ل گرمیی خوندن پاراست
پاشان ل مستیی گوكپاشان ل مستیی گوك

نازی درای ماوەك وجاغزادەی بننازی درای ماوەك وجاغزادەی بن
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ھورھور
تكیتكی

كی ڕووەكییربسپ گیانلئكی ڕووەكییربسپ گیانلئ
تاژیش گۆشتخۆرتاژیش گۆشتخۆر

ئرێ ڕاوكراوئرێ ڕاوكراو
بیر ل تكیی مرۆڤی ڕاوكر بكرەوەبیر ل تكیی مرۆڤی ڕاوكر بكرەوە
چاوی ئاسمانی كردووە بكوی ڕویچاوی ئاسمانی كردووە بكوی ڕوی

تنافباز ل ناوی سنوور دەستنیشان دەكاتتنافباز ل ناوی سنوور دەستنیشان دەكات
شان ساردەكانیشان ساردەكانی

بگرانی دەجوون و ئومد دەكوژێبگرانی دەجوون و ئومد دەكوژێ
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بارانباران
كۆڕەوكۆڕەو

سی و یكی سیسی و یكی سی
ھزار و نۆسد و نوەد و یكھزار و نۆسد و نوەد و یك

گرفتی تۆفانی كم كردەوەگرفتی تۆفانی كم كردەوە
خونی بختوەر ل برزایییكانوەخونی بختوەر ل برزایییكانوە

دەستی فریای بوكردەوەدەستی فریای بوكردەوە
سرمای باران بۆمان نخۆشی بووسرمای باران بۆمان نخۆشی بوو

 یستا نمئ یستا نمئ
دەچت ناوبژی ئسپ و دار سنوبرەكانمانوەدەچت ناوبژی ئسپ و دار سنوبرەكانمانوە

دەست ل ئندامكانی دیك جیلوەدارترەدەست ل ئندامكانی دیك جیلوەدارترە
ئاوازی خۆی دووبارە دەكاتوەئاوازی خۆی دووبارە دەكاتوە
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بفربفر
ونگرونگر

برگی یكمی بیرەوەریمبرگی یكمی بیرەوەریم
ل دەفتری جغارەی بابم نووسیل دەفتری جغارەی بابم نووسی

درەختی بنمامانی تدا نخشابوودرەختی بنمامانی تدا نخشابوو
چند سرەقمكم داناچند سرەقمكم دانا

ئاونی بچووكی ناو جانتای گشتم ڕوون بووەوەئاونی بچووكی ناو جانتای گشتم ڕوون بووەوە
بازك لناوی نیشتبازك لناوی نیشت

بووە چوارچوەیبووە چوارچوەی
پی پن ل مرجانپی پن ل مرجان
سكا و نزای دوایسكا و نزای دوای

نوژی بیانییانی جژننوژی بیانییانی جژن
ل مزگوتی شخی چۆلیل مزگوتی شخی چۆلی

دەكات بكۆ شكری ناو تاخمی چای پرییاندەكات بكۆ شكری ناو تاخمی چای پرییان
ل چاپخانی كوردستان پیت ڕك دەخال چاپخانی كوردستان پیت ڕك دەخا
گری تیشكیشنری وریی ئامچاودگری تیشكیشنری وریی ئامچاود

كی ونكان دەداتوەكی ونكان دەداتوە
ڕەش و سپی ڕگ دەدەنڕەش و سپی ڕگ دەدەن

ڕەنگكانی دی تكی بن و برووسك بدەنڕەنگكانی دی تكی بن و برووسك بدەن
كی دەداتیژەیلی دروستكردنی پلوپك قكی دەداتیژەیلی دروستكردنی پلوپك ق
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تزرەتزرە
مرۆڤمرۆڤ

لگڵ گزنگدالگڵ گزنگدا
ببۆشایییكاندا ھات و كوت دەریاببۆشایییكاندا ھات و كوت دەریا

ماسی بفیزكوەماسی بفیزكوە
كلككی ل دا و ھی دای وشكاییكلككی ل دا و ھی دای وشكایی

زەوی پاشكوتی كردزەوی پاشكوتی كرد
دو پویستی بھموو شتك ھی بیزانتدو پویستی بھموو شتك ھی بیزانت
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ینزلكپینزلكپ
ڕەندیڕەندی

لناو سندووقكی گورەی داردالناو سندووقكی گورەی داردا
شانۆكار ھنگی بخودەكردشانۆكار ھنگی بخودەكرد
ھزی پرۆڤ شانۆیییكانیھزی پرۆڤ شانۆیییكانی

ل سما و ھۆگربوونی ئوان وەردەگرتل سما و ھۆگربوونی ئوان وەردەگرت
لناو ژووركی شووشییی ئاونداردالناو ژووركی شووشییی ئاونداردا

ڕەندی و سد ڕەنگی ئاشقبوونڕەندی و سد ڕەنگی ئاشقبوون
ڕژای توانایڕژای توانای

گیانی كوت ناو جۆگلیگیانی كوت ناو جۆگلی
پ تریفی لوار بگۆزە و پریپ تریفی لوار بگۆزە و پری

بدیھاتنی ئارەزووی ڕەگبدیھاتنی ئارەزووی ڕەگ
ل زەوی قوپی دال زەوی قوپی دا

نیسانی نیسانی ٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر
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فتھفتھ

ممشممش
شیرشیر

دوای بجۆشخستنی دوای بجۆشخستنی 
ئو خوداوەندەیئو خوداوەندەی

سرنجكانی تۆماركرد و ھشتیوەسرنجكانی تۆماركرد و ھشتیوە
ھیچ نابیندرتھیچ نابیندرت

جگ لو ھموو سا ئارامگرتنیجگ لو ھموو سا ئارامگرتنی
ك ئسترەی بسردا ڕژاك ئسترەی بسردا ڕژا

كلیل ل قفی دەرگای كلیل ل قفی دەرگای 
حوش بادەداحوش بادەدا

تننۆك دادەوەشریكفتننۆك دادەوەشریكف
سینگی سینییكی ستیلسینگی سینییكی ستیل

تنفسووناوی دەھمراویی ئتنفسووناوی دەھمراویی ئ
سر ھلك و ئاوسر ھلك و ئاو

فیلم ترسناككانیشمان فیلم ترسناككانیشمان 
بۆ خاو دەكاتوەبۆ خاو دەكاتوە

شیری شمشمكورە و چ سپینشیری شمشمكورە و چ سپین
ئسترەیك دەكوت خوارێئسترەیك دەكوت خوارێ
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دوو دەست ب پروا مانگ دەگرندوو دەست ب پروا مانگ دەگرن
شونی پاش جنگ ب چاوەشونی پاش جنگ ب چاوە

ھنگاو برەو ناسكیی ژیان ھدەگرێھنگاو برەو ناسكیی ژیان ھدەگرێ
داوای چاو دەكاتداوای چاو دەكات

بچت ناو مستیی یكتربینینوەبچت ناو مستیی یكتربینینوە
ل خرۆشی ھلك ترووكانل خرۆشی ھلك ترووكان
ڕووناكی پ وزەی خیاڵڕووناكی پ وزەی خیاڵ

بر گنجینی شاراوە دەكوتبر گنجینی شاراوە دەكوت
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ممكشیممكشی
شانازیشانازی

منی گوھر و بووژاوەی ڕەنگكانی تابلۆمنی گوھر و بووژاوەی ڕەنگكانی تابلۆ
شادمانی دیدار و فیو بسرشادمانی دیدار و فیو بسر

ختووك پیت و زەریای پدارستانی بختووك پیت و زەریای پدارستانی ب
ھیچ ئارەزوویكی خواردنم نبووھیچ ئارەزوویكی خواردنم نبوو

قپاغی منجڵ ل سما و مۆسیقای شاكاری قپاغی منجڵ ل سما و مۆسیقای شاكاری 
بیر ل ساردبوونوە ناكاتوەبیر ل ساردبوونوە ناكاتوە

ئاگركی كز و نرمئاگركی كز و نرم
ھچوون و نیشتنوەیھچوون و نیشتنوەی
چشتی پوان دەكردچشتی پوان دەكرد

ڕووناكی بخۆی نازی و داباریڕووناكی بخۆی نازی و داباری
قادرم یكپارچ بووەقادرم یكپارچ بووە

باوەشی گرمیباوەشی گرمی
ئافرەت و ئاوازی جوان و شانازییكانمانئافرەت و ئاوازی جوان و شانازییكانمان

قورینگی دەستخوشكیقورینگی دەستخوشكی
تیترواسك و لقلقتیترواسك و لقلق

حوزكی پ و شلتنحوزكی پ و شلتن
لپی دەستی بۆ ڕانگرتلپی دەستی بۆ ڕانگرت

توانا و جوانی پشان بدا و ڕوخساری تك نداتوانا و جوانی پشان بدا و ڕوخساری تك ندا
برەو شاری ئاورینگدار ببتوەبرەو شاری ئاورینگدار ببتوە

مشیش فایلی برینكانمان داخاتمشیش فایلی برینكانمان داخات



سی ساڵ شیعر٤٦٦ سباح رەنجدەر

ممدووشممدووش
ئفسوونئفسوون

ئو شتانی فریان بوویمئو شتانی فریان بوویم
منیان ژیاندمنیان ژیاند

ئوانی فریشیان نبووبمئوانی فریشیان نبووبم
بۆیان دەژیمبۆیان دەژیم

بۆ ژیان پاراو و جوان و ژیرەبۆ ژیان پاراو و جوان و ژیرە
ئفسوونی سیمرخئفسوونی سیمرخ

برەو گیان دەكاتوەبرەو گیان دەكاتوە
ل ویستمان ئاوی زوڵ دادەڕژێل ویستمان ئاوی زوڵ دادەڕژێ

ڕازی پیمان گورە دەكاتڕازی پیمان گورە دەكات
دەكوین سر ڕگادەكوین سر ڕگا

ئاوی زوی ویستمانئاوی زوی ویستمان
بۆ خمەونی و ھاودەنگیمان دت كاروانبۆ خمەونی و ھاودەنگیمان دت كاروان

ل ڕست ھناسسوارەكانیل ڕست ھناسسوارەكانی
كتبی سارد و پواویكتبی سارد و پواوی

نكان دەرماندەھسانكان دەرماندەھسا
شدەككی بچووك ھفنجان ل پوولی پباشدەككی بچووك ھفنجان ل پوولی پبا

لسر ئو بادالسر ئو بادا
گومان دەبت نامیكی كراوەگومان دەبت نامیكی كراوە

دەنگی مۆسیقا لگماندا دت و دەچتدەنگی مۆسیقا لگماندا دت و دەچت
ھدی ھدی برزمان دەكاتوەھدی ھدی برزمان دەكاتوە
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ممشسممشس
نوانوا

یتاوانبار كیتاوانبار ك
دەروون خامۆشی وەردەگرێدەروون خامۆشی وەردەگرێ

مۆمك دەست لسر دڵمۆمك دەست لسر دڵ
ل شونی قشنگ و دكشل شونی قشنگ و دكش

سربردەی خوداوەندی ڕووناكیسربردەی خوداوەندی ڕووناكی
ل سبتیكی قامیشی شكر دەگێل سبتیكی قامیشی شكر دەگێ

نوا تۆقیكی زۆر ناسك و جواننوا تۆقیكی زۆر ناسك و جوان
نمایپرچی ڕووگ لنمایپرچی ڕووگ ل
پاتۆیكی فرووشپاتۆیكی فرووش

نیوارە ڕادەگیانی و ئرەتای بسنیوارە ڕادەگیانی و ئرەتای بس
سبینیك ك نبووە كاتكی خۆشسبینیك ك نبووە كاتكی خۆش

كورسیی باخچ ل خۆشھاتنمان كورسیی باخچ ل خۆشھاتنمان 
لخۆی ت نگیشت ك بیر لخۆی ت نگیشت ك بیر 

ل موان بكاتوەل موان بكاتوە
زڕەی گوارەتزڕەی گوارەت

مۆسیقای جنگ بوومۆسیقای جنگ بوو
كۆمك الشمكۆمك الشم

ل گۆڕەپانی جنگ جمانل گۆڕەپانی جنگ جمان
باندەی گۆشتخۆر ل دابزیندابوونباندەی گۆشتخۆر ل دابزیندابوون

پشیمانم كردنوە پشیمانم كردنوە 
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میوەیان ھبژاردمیوەیان ھبژارد
بنوازشوە گیتارم بدمست كردبنوازشوە گیتارم بدمست كرد

دەقومن ھكانی ھدەقومن ھكانی ھ
پڕەكانی كنرك ل دەكموەپڕەكانی كنرك ل دەكموە

دەیخم سر ئاو دەیخم سر ئاو 
بلبل ل بارەی دەخون و بلبل ل بارەی دەخون و 

كانمان دەناسدكانمان دەناسد
ئاویش برەوئاویش برەو

تمومژی گیشتن دەڕواتمومژی گیشتن دەڕوا
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ممچوارشممچوارش
بھشتبھشت

خشدزی بنمای پغمبرخشدزی بنمای پغمبر
ھشتنوەی جوانی و بسر و شونكردنی داھنانھشتنوەی جوانی و بسر و شونكردنی داھنان

یانی ھاوكاریكردنی نوەكانمانیانی ھاوكاریكردنی نوەكانمان
رمی دووگیانڕ و گكی تجوانی زەوییرمی دووگیانڕ و گكی تجوانی زەویی

نوەكانمان ل كگی گواھیدەر بردار دەكاتنوەكانمان ل كگی گواھیدەر بردار دەكات
نوێ ڕەنگ ناملنوێ ڕەنگ نامل

دەقوگیان ھدەقوگیان ھ
گرمیپوی ژوورەكانیگرمیپوی ژوورەكانی

پپوولی ڕاڕەو بتاسووقوە دەیخونتوەپپوولی ڕاڕەو بتاسووقوە دەیخونتوە
گۆپی بھست پدەبن و دەكوژنوەگۆپی بھست پدەبن و دەكوژنوە

بتانی و سرین تیدابتانی و سرین تیدا
نیگاری ڕاز و برگی دیوانننیگاری ڕاز و برگی دیوانن

جوانیی نایابجوانیی نایاب
ونیكی ڕوون ل ئاسوودەییونیكی ڕوون ل ئاسوودەیی
ڕووناكیش ناونیشانی شیعرنڕووناكیش ناونیشانی شیعرن

ل ئاشكراكردنی شتكان پشیمان نابنوەل ئاشكراكردنی شتكان پشیمان نابنوە
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ممنجشپممنجشپ
ئاوازئاواز

خانوویكی ل تختدار دروستكراوخانوویكی ل تختدار دروستكراو
دەنگی گۆرانییكی خمگینی ل دتدەردەنگی گۆرانییكی خمگینی ل دتدەر

ئاواز دانركئاواز دانرك
ل تمك ك جگای ھانا و پنابردن بوول تمك ك جگای ھانا و پنابردن بوو

قیسی و فریك سو دەخواقیسی و فریك سو دەخوا
گویكانی بدەنگییان ل دنیا كردووەگویكانی بدەنگییان ل دنیا كردووە

وریای ژوور سری خۆیاننوریای ژوور سری خۆیانن
مستی ئشقكی ڕژاو ئاشكرای كردمستی ئشقكی ڕژاو ئاشكرای كرد

دەوروبر مووچكدار دەكاتدەوروبر مووچكدار دەكات
ئای ھی دۆزینوەئای ھی دۆزینوە

م گۆرانییواوبوونی ئدوای تم گۆرانییواوبوونی ئدوای ت
ساتی ئارامیی تواو دەبتساتی ئارامیی تواو دەبت
ئامانی و ب ستی بھئامانی و ب ستی بھ

ئم ناوە دەبات ناو دوو شڕەوەئم ناوە دەبات ناو دوو شڕەوە
زانین و نزانینزانین و نزانین
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ھینیھینی
ڕاوڕاو

دەستیك دەستیك 
یاریزانی سركیاریزانی سرك

گۆڕەپانی گمیان ج ھشتگۆڕەپانی گمیان ج ھشت
ڕووبار وەك سرچاوەی بخششڕووبار وەك سرچاوەی بخشش

خۆی پشكش كردنخۆی پشكش كردن
یاریگ چوارچوەییاریگ چوارچوەی

زین و دەرگای ستیلزین و دەرگای ستیل
دەبت لسر كۆمك دەبت لسر كۆمك 
كورسیی جگیر دانیشینكورسیی جگیر دانیشین

دووربدوور چاومان پاراو بكیندووربدوور چاومان پاراو بكین
ڕووبار پانتایییكی كرایوەڕووبار پانتایییكی كرایوە

كورسیی گڕۆككورسیی گڕۆك
ل ھر كویك ئارەزووی ڕاو داگیرت بكاتل ھر كویك ئارەزووی ڕاو داگیرت بكات

بینینی گیانداریبینینی گیانداری
خشۆكخشۆك
ئاویئاوی
بایبای
پۆپۆ

یارمتیی شادی و یارمتیی شادی و 
ھمنین بۆ دەروونھمنین بۆ دەروون
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ماسیماسی
دوای ئوەی دوای ئوەی 

ل ژیانی وشكایی شارەزا دەبتل ژیانی وشكایی شارەزا دەبت
دەیكین بدەست و دەیكین بدەست و 

دیاریمان بۆ سرچاوەی بخششدیاریمان بۆ سرچاوەی بخشش
ندەك خۆشییاندا پ لندەك خۆشییاندا پ ل

خۆش ھاتی ئی سرەتای گشت و خۆش ھاتی ئی سرەتای گشت و 
سادەییسادەیی

 ئایاری   ئایاری  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر
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ھستكانھستكان
بینینبینین
چاویلكچاویلك

ئایا تر تماشا دەبت یان نائایا تر تماشا دەبت یان نا
چاویلكچاویلك

كورەكان بۆ جوانی بكاری دەھننكورەكان بۆ جوانی بكاری دەھنن
مامی كینی شكرلمش دەكنمامی كینی شكرلمش دەكن

ل تماشاكردنی ھوری لكاچوو ڕاھاتوومل تماشاكردنی ھوری لكاچوو ڕاھاتووم
دەشزانم بندەكانی ناو بندیخان بۆ پھیواندەشزانم بندەكانی ناو بندیخان بۆ پھیوان
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چژچژ
پنجرەپنجرە

یكی چۆرتی پیاورە دنجپیكی چۆرتی پیاورە دنجپ
ڕێ دەدا زەرگت و جورجكورڕێ دەدا زەرگت و جورجكور

وەك شقامی پان و برین گری تدا نكنوەك شقامی پان و برین گری تدا نكن
گرانزی ئارەزووش دھبگرانزی ئارەزووش دھب

دەستی ناسكی كیژیش نازی ڕادەگرتدەستی ناسكی كیژیش نازی ڕادەگرت
پاشانپاشان

دادەكوت ی پرسالفیتدادەكوت ی پرسالفیت
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بركوتنبركوتن
یكمیكم

تنیا دانی یكمی تامی خۆش دەدا ھنارتنیا دانی یكمی تامی خۆش دەدا ھنار
ئوانی دیئوانی دی

دووبارەبوونوەی یكمندووبارەبوونوەی یكمن
وریاب ئی ڕۆشنایی گیانی یه زدانوریاب ئی ڕۆشنایی گیانی یه زدان
وەدا نییوان دووبارەبوونن ماوە لوەدا نییوان دووبارەبوونن ماوە ل
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بیستنبیستن
مردنمردن

ڕامگیاند ڕۆژك ل ڕۆژەكانی مژووڕامگیاند ڕۆژك ل ڕۆژەكانی مژوو
پشنگایك دەكموەپشنگایك دەكموە

كۆته ڵ و تابووتی تدا پشكش دەكمكۆته ڵ و تابووتی تدا پشكش دەكم
ك یارییان ب ھستكانی من كردووەك یارییان ب ھستكانی من كردووە

لسر ئو قوڕەی بۆ دروستكردنیلسر ئو قوڕەی بۆ دروستكردنی
ئادەم و حوا خۆش كرائادەم و حوا خۆش كرا

كتبی لبیرنچوونوە ج دەھمكتبی لبیرنچوونوە ج دەھم
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بۆنبۆن
دەستدەست

چت ترسنۆكترین كس ل نركی خونی كفكردووچت ترسنۆكترین كس ل نركی خونی كفكردوو
جامی پشوە و پاشوەی ئۆتۆمبلیانجامی پشوە و پاشوەی ئۆتۆمبلیان

بخون و قوڕ سواغ دابخون و قوڕ سواغ دا
ھردووكیان میھرەباننھردووكیان میھرەبانن

خون گرماییی جستی گیاندارەخون گرماییی جستی گیاندارە
نك دەھقوڕیش ماڵ پنك دەھقوڕیش ماڵ پ

باران دەستی خودایباران دەستی خودای
جامی پشوە و پاشوەی شووشتجامی پشوە و پاشوەی شووشت

سرم ھگرت و ھر ڕام كردسرم ھگرت و ھر ڕام كرد
چیاو كروشككان تماشایان كردمچیاو كروشككان تماشایان كردم

له  تیشكی خوداوه ند له دایك بوومله  تیشكی خوداوه ند له دایك بووم
چارەنووسیچارەنووسی

زەمینی و ئاسمانیی خۆم دەستنیشان كردزەمینی و ئاسمانیی خۆم دەستنیشان كرد
شوەشم دا ببباكیشوەشم دا ببباكی
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پشبینیپشبینی
قومریقومری

قومری بچووەكانی كرد ببازووبندقومری بچووەكانی كرد ببازووبند
ل بای بستل بای بست
 وینین ئف وینین ئف

دخوازەكانی یارمتیی برزبوونوەی دەدەندخوازەكانی یارمتیی برزبوونوەی دەدەن
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خونخون
كیسڵكیسڵ

كیسڵ ھلككانی ب لم سپاردكیسڵ ھلككانی ب لم سپارد
وە گرینگ نییالیبوە گرینگ نییالیب

بگڕتوە سری یان نابگڕتوە سری یان نا
ڕ و الر و ككوڕ و الر و ككو
ل ئاست ترووكانل ئاست ترووكان

حوزەیرانی حوزەیرانی ٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر
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قۆناغكانقۆناغكان

مندایمندای
تابلۆتابلۆ

شانازی و ڕوخسارپاراویی دایكشانازی و ڕوخسارپاراویی دایك
تبر سس دوای منداڵ خستنتبر سس دوای منداڵ خستن
باوك ل شكۆی گۆرانی برەبیانیداباوك ل شكۆی گۆرانی برەبیانیدا

بۆ كۆكردنوەی پشتوپنا گوایكانیبۆ كۆكردنوەی پشتوپنا گوایكانی
ماتمینیی ڕەزماتمینیی ڕەز

ل كوتنی پرژین و ھرش ھنانی ڕەگی تمبڵ و زڕل كوتنی پرژین و ھرش ھنانی ڕەگی تمبڵ و زڕ
كی نقومبووی قیی دەستی دجووكی نقومبووی قیی دەستی دجوو

و ڕەنگا تڕی قندنی پككاتی ھلو ڕەنگا تڕی قندنی پككاتی ھل
تابلۆنتابلۆن

ڕەنگكانیان بیارمتیی ئاگر ئامادەكراونڕەنگكانیان بیارمتیی ئاگر ئامادەكراون
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ھرزەكاریھرزەكاری
سزاسزا

ندەیتاوە باران سزای باندەیتاوە باران سزای با
نۆرەی فین دەدا بگیانۆرەی فین دەدا بگیا

ی دەڕسكوەدا باناو بیركردننیا لگیا تی دەڕسكوەدا باناو بیركردننیا لگیا ت
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گنجیگنجی
تواناتوانا

مانگی چواردە ك بتوندی تمی چور الدەدامانگی چواردە ك بتوندی تمی چور الدەدا
زی زۆری نییخۆباییبوون و خرۆشی ھلزی زۆری نییخۆباییبوون و خرۆشی ھل

ب دوای توانای خۆیداب دوای توانای خۆیدا
ین و بلوور و پۆناساندنی شو ی پتریفین و بلوور و پۆناساندنی شو ی پتریف

نوە دەوەشھرە و دۆزینتۆوی بنوە دەوەشھرە و دۆزینتۆوی ب
ل ئاگر ھات دەرێل ئاگر ھات دەرێ

چووە سر دەموچاویچووە سر دەموچاوی
زرپۆشی ناو دارستان و داستانزرپۆشی ناو دارستان و داستان
شتكی ل گمی ناو گۆڕەپانیشتكی ل گمی ناو گۆڕەپانی

كبرك و ھ سوورەكان گۆڕیكبرك و ھ سوورەكان گۆڕی
بۆن و برامی جۆالن دێبۆن و برامی جۆالن دێ

بختمان ل ناوی تماشای تاج دەكاتبختمان ل ناوی تماشای تاج دەكات
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جوامریجوامری
جكردنوەجكردنوە

ئو وشانی ناتوانین بیینئو وشانی ناتوانین بیین
پاكیزەی سفری بووننپاكیزەی سفری بوونن

ل برزایییكانی فریاكوتن دن خوارێل برزایییكانی فریاكوتن دن خوارێ
ماڵ و خزانماڵ و خزان

دەبات ناو ئاھنگی خورپداریدەبات ناو ئاھنگی خورپداری
گڕەك و ئلبوومی ڕەنگاوڕەنگگڕەك و ئلبوومی ڕەنگاوڕەنگ

ھاتن و چوون ستایشن بۆھاتن و چوون ستایشن بۆ
جكردنوەی خون لناوجكردنوەی خون لناو
بوكراوە تایبتییكانیبوكراوە تایبتییكانی

ك تاریكی دانایت سریان و دایان ناخاتك تاریكی دانایت سریان و دایان ناخات
بۆنی شیلی درەختبۆنی شیلی درەخت

ئارەزوویان وا برزدەكاتوەئارەزوویان وا برزدەكاتوە
تماشای دەموچاوی ئو میوە پرست بكنتماشای دەموچاوی ئو میوە پرست بكن

ب باندەكان دەتب باندەكان دەت
وانوتن و حمی تھاوڕوانوتن و حمی تھاوڕ

النه  ده ترووكلكه ی چل ھئه مشه و ھالنه  ده ترووكلكه ی چل ھئه مشه و ھ
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پیریپیری
لكھلكھ

بارانبەیك ھلكی خۆی دا بدوو تفنگچیبارانبەیك ھلكی خۆی دا بدوو تفنگچی
بۆ نیشان شكاندن بكاری بھننبۆ نیشان شكاندن بكاری بھنن

دوو گیانوەریشدوو گیانوەریش
نۆبرەنۆبرە

ئاسمانیئاسمانی
دوابرەدوابرە
عردیعردی

نوانیش ئاوینوانیش ئاوی
دەچن ناو خۆرەتاوی دوای الفاو و سبركدەچن ناو خۆرەتاوی دوای الفاو و سبرك

ھوای گران و ئاۆزیھوای گران و ئاۆزی
نیان دەخنكباڵ و شمشانیان دەخنكباڵ و شمشا

بوكردنوەی دەنگی ڕاز و ڕسكانیبوكردنوەی دەنگی ڕاز و ڕسكانی
بگرماییی سۆراخپرسی ھستبگرماییی سۆراخپرسی ھست

تكیك ل بیرەوەری و چاو پاگژكردنوەیتكیك ل بیرەوەری و چاو پاگژكردنوەی
سر برماڵ و ملوانك ھۆنینوەی مورادسر برماڵ و ملوانك ھۆنینوەی موراد

دڵ بھز لشكری ترپیدڵ بھز لشكری ترپی
ڕەوانی قی لش بكاتڕەوانی قی لش بكات

دەماری دەپس كی ناقۆرگ وەك دزمدەماری دەپس كی ناقۆرگ وەك دزم
خزن ج دەھ و ڕاكردووەكانی بۆ كۆناكرنوەخزن ج دەھ و ڕاكردووەكانی بۆ كۆناكرنوە
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كنفتیكنفتی
جووجوو

ئاوازی مانگ تریفئاوازی مانگ تریف
ل بای پنجرەوەل بای پنجرەوە

چاودری ئاو دەكات چۆن ڕادەبوورێچاودری ئاو دەكات چۆن ڕادەبوورێ
نماوەكانی مات دادەمبۆ جنماوەكانی مات دادەمبۆ ج

بخیای دەومندیبخیای دەومندی
شقامی پ دەب ل ئاھنگی نایاب و سۆزشقامی پ دەب ل ئاھنگی نایاب و سۆز

ناو ڕووبار دەبن برد لبناو ڕووبار دەبن برد لب
گۆپاڵ پردگۆپاڵ پرد

الیتالیت
سبووریسبووری

بدی خومار و دەستی لرزۆك و چاوی ئاشقیبدی خومار و دەستی لرزۆك و چاوی ئاشقی
نجانتا دەردەھ ری یاداشت و خولیای لدەفتنجانتا دەردەھ ری یاداشت و خولیای لدەفت

دەكۆھ ی وەسوەسنیھجوو ك دەیخاتباوەڕدەكۆھ ی وەسوەسنیھجوو ك دەیخاتباوەڕ
بقمی ڕەنگاوڕەنگبقمی ڕەنگاوڕەنگ

ناو و سرەباسكان تۆخ دەكاتوەناو و سرەباسكان تۆخ دەكاتوە
ونیكی دەگمن وەردەگرێونیكی دەگمن وەردەگرێ

وچان دەدا و لسر ئیقاعی بارانوچان دەدا و لسر ئیقاعی باران
چاو ل ڕەنگی به ره به یان دەگێ و سرەتا دەگڕنتوەچاو ل ڕەنگی به ره به یان دەگێ و سرەتا دەگڕنتوە

 تممووزی   تممووزی  ٢٠٠٢٢٠٠٢  ھولر  ھولر
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نوژەكاننوژەكان

بیانیبیانی
ڕاكردنڕاكردن

چووم دوای سبری كروشكی كویچووم دوای سبری كروشكی كوی
ئاسوودەییی شقاندم و نبووە شانازیمئاسوودەییی شقاندم و نبووە شانازیم

ل ژیانمدا كسكی وەك خۆم ڕكوت نكردووەل ژیانمدا كسكی وەك خۆم ڕكوت نكردووە
لناو سبردا ڕووناكیی بسردا ببارێلناو سبردا ڕووناكیی بسردا ببارێ

بدوای سبری ئه سپی به یده ستدا ڕام كردبدوای سبری ئه سپی به یده ستدا ڕام كرد
زوو پیكانم ل ناوی ساردبوونزوو پیكانم ل ناوی ساردبوون

گیانی بختوەریی محاڵ و بایگیانی بختوەریی محاڵ و بای
ھوەریوی پروانم بھزی دڵ برزكردەوەھوەریوی پروانم بھزی دڵ برزكردەوە

قینوینی ڕاستئقینوینی ڕاستئ
یشتنكگینیوەی ڕێ ب لیشتنكگینیوەی ڕێ ب ل
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نیوەڕۆنیوەڕۆ
ترسترس

پنجرە تووڕەی تیشك وەرناگرێپنجرە تووڕەی تیشك وەرناگرێ
ھڕەش قپكانی ژیانھڕەش قپكانی ژیان

دەش ل ئاگری چشت ئامادەكردندەش ل ئاگری چشت ئامادەكردن
بچووك بكرتوەبچووك بكرتوە

تا خای ڕەشی سرزەنشتكردنتا خای ڕەشی سرزەنشتكردن
دەنگكانیشی ل دەركیندەنگكانیشی ل دەركین

كامیان سرەتانكامیان سرەتان
ژیان یان ھڕەشكانیژیان یان ھڕەشكانی

لو نواندالو نواندا
مرۆڤ ترسندراو مایوەمرۆڤ ترسندراو مایوە

شتكانیشی لبیر نكردووەشتكانیشی لبیر نكردووە
گش گش بشقامكاندا دت و دەچتگش گش بشقامكاندا دت و دەچت

ھالنی ماڵ پ ھلك و پووش دەكاتھالنی ماڵ پ ھلك و پووش دەكات



سی ساڵ شیعر٤٨٨ سباح رەنجدەر

عسرعسر
تبینیتبینی

ھیچ ھستكم ل مشكمدا كۆنكردبووەوەھیچ ھستكم ل مشكمدا كۆنكردبووەوە
ئارەزووم بۆ پیاسیئارەزووم بۆ پیاسی

ستی جووقامی شسرانی شدوای عستی جووقامی شسرانی شدوای ع
دەستم خست دەستی وچانی ھستدەستم خست دەستی وچانی ھست

دەسكی دەرگای حوشم بادادەسكی دەرگای حوشم بادا
گڕان تامی خواردن دەداگڕان تامی خواردن دەدا

سبری درەختكانیسبری درەختكانی
ل ھۆی تنیایی خۆیان دەپرسنل ھۆی تنیایی خۆیان دەپرسن
سبری منیان ھنایوە بیریسبری منیان ھنایوە بیری

ھنگكانی ل ناویدا شانیان دەڕژت دەستمانھنگكانی ل ناویدا شانیان دەڕژت دەستمان
قووییی نزیككانی سبووری و خولیایقووییی نزیككانی سبووری و خولیای

گڕانوە بۆ مای بلوورین و پ بخووری ڕۆشنگڕانوە بۆ مای بلوورین و پ بخووری ڕۆشن
ل مشكم بوون تپڕینكی بریقدارل مشكم بوون تپڕینكی بریقدار

بئارەزوویكی دیكوەبئارەزوویكی دیكوە
دەسكی دەرگای حوشم بادایوەدەسكی دەرگای حوشم بادایوە

مرۆڤكانی ل ڕۆژی دوایی دەبن برادەرمانمرۆڤكانی ل ڕۆژی دوایی دەبن برادەرمان
چ بوونوەركی شكۆمندنچ بوونوەركی شكۆمندن

گشانوەی لو و تبینیی چاویانگشانوەی لو و تبینیی چاویان
دای مۆسیقای بارانسدای مۆسیقای بارانس

كات تكڵ بزەوی دەبتوەكات تكڵ بزەوی دەبتوە
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ئوارەئوارە
گووگوو

ئاسمانی شین و پ ڕەنگكانی دیئاسمانی شین و پ ڕەنگكانی دی
دەستی میھر و جوامریی شۆڕكردووەتوەدەستی میھر و جوامریی شۆڕكردووەتوە

گوو ل دەموچاومان دەداگوو ل دەموچاومان دەدا
كتری بینین بۆن شادییبۆ یكتری بینین بۆن شادییبۆ ی

ئو ھمی ل دەموچاویشمان ھدەستتئو ھمی ل دەموچاویشمان ھدەستت
ل سییكانی مانگ دەیپاویل سییكانی مانگ دەیپاوی

تریفی چاویتریفی چاوی
ل كانیی ڕوون دەبت مۆری ھكندراو و نیشانل كانیی ڕوون دەبت مۆری ھكندراو و نیشان

ل زەلكاویش قوماركی دۆڕاول زەلكاویش قوماركی دۆڕاو
ل نوان نیشان و دۆڕاندال نوان نیشان و دۆڕاندا
كردنیازی خچاو ھكردنیازی خچاو ھ

دەتوان گشتكانی تواو بكاتدەتوان گشتكانی تواو بكات
نڕان بھگ یان واز لنڕان بھگ یان واز ل
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شوانشوان
ناسینوەناسینوە

پیبردن بنھنیی سوزبوونوەپیبردن بنھنیی سوزبوونوە
وەك زەردەی ئوارە پ ھستمان دەكاتوەك زەردەی ئوارە پ ھستمان دەكات

دەكرێ جوانی و ناشیرینیی ژیاندەكرێ جوانی و ناشیرینیی ژیان
ل كپی ئاگر بناسرتوەل كپی ئاگر بناسرتوە

یای ئه سپی دیداریای ئه سپی دیدار
بڕەنگاوڕەنگبوونی گیینی شمام ھدەگڕێبڕەنگاوڕەنگبوونی گیینی شمام ھدەگڕێ

ناشیرینیش تا قی گۆڕناشیرینیش تا قی گۆڕ
پیدا دین خوارێپیدا دین خوارێ

خت و دژوار نییوەندە سئخت و دژوار نییوەندە سئ
چاو دابخیت و ل ئاون نزیك ببیتوەچاو دابخیت و ل ئاون نزیك ببیتوە

ئاوازی ڕاز باشتر دەزرینگنوەئاوازی ڕاز باشتر دەزرینگنوە
ئاسمانیش بادەدات بای ھموو فندەیكئاسمانیش بادەدات بای ھموو فندەیك

ئابیئابی٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر
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پكھاتنپكھاتن

بابا
دەربندی گۆمدەربندی گۆم

گوندە بچووككی خوداگوندە بچووككی خودا
دەربنددەربند

ڕووناك و گرم بتریفی مانگڕووناك و گرم بتریفی مانگ
فنك بگشی سییكانی درەخت و دخۆشفنك بگشی سییكانی درەخت و دخۆش

ب كوڕی یكم زگی خۆت منب كوڕی یكم زگی خۆت من
خشانی زەوییگیا پخشانی زەوییگیا پ

كوڕی پھاتی سروشتت نووسیویتیكوڕی پھاتی سروشتت نووسیویتی
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ئاگرئاگر
وچانوچان

ھكی ل نوان پاكی و بگردی كشاھكی ل نوان پاكی و بگردی كشا
پاشانپاشان

چاوەڕوانی ڕووداوی نكردچاوەڕوانی ڕووداوی نكرد
چووە یاریی دوورودرژی مار و پیژەچووە یاریی دوورودرژی مار و پیژە

گوتی بیپونگوتی بیپون
بباكی وشیكی گیانسووك و ھبژردراوەبباكی وشیكی گیانسووك و ھبژردراوە
دسەكان ل ناوی دەپیتن وچان دەگرندسەكان ل ناوی دەپیتن وچان دەگرن
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خۆڵخۆڵ
گیانئاوزانگیانئاوزان

تا خو نۆبرەی بینینیتا خو نۆبرەی بینینی
ل تاج و بخووری ناوچوان وەرداینل تاج و بخووری ناوچوان وەرداین

دەموچاوی بروبوومی ژین و كتبی ئاسوودەییمدەموچاوی بروبوومی ژین و كتبی ئاسوودەییم
لناو ڕووناكیی چاوی مندا شپۆلی دەدالناو ڕووناكیی چاوی مندا شپۆلی دەدا

ھی منیش لناو ڕووناكاییی چاوی ئو نیشانھی منیش لناو ڕووناكاییی چاوی ئو نیشان
جریوە و كمانچی بای سیمرخمان دۆزییوەجریوە و كمانچی بای سیمرخمان دۆزییوە

لو بیر ھنان و بردندا بووملو بیر ھنان و بردندا بووم
كوڕەكم تواو ل من دەچتكوڕەكم تواو ل من دەچت

كوڕەكشم ھموو شتكانی دەبردەوە سر ئوەیكوڕەكشم ھموو شتكانی دەبردەوە سر ئوەی
باوكی گیان ئاوزانی باپیریتیباوكی گیان ئاوزانی باپیریتی
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ئاوئاو
دەركوتندەركوتن

زی ڕووننی گوومبمتزی ڕووننی گوومبمت
نیباشی دەگدەنگ بنیباشی دەگدەنگ ب

شتكانیش چۆن ھن ئاوھا ل دەردەكونشتكانیش چۆن ھن ئاوھا ل دەردەكون
ك ھقیقت ماسوولك جزبدراوەكانی خۆیك ھقیقت ماسوولك جزبدراوەكانی خۆی

لبر ھتاو ھدەخاتلبر ھتاو ھدەخات
دەكوت ناو گومانكوەدەكوت ناو گومانكوە
بیر ل ڕوڕەسمك بكاتوەبیر ل ڕوڕەسمك بكاتوە

برادەران یكتری تدابرادەران یكتری تدا
ببینن و سرگرمی مشق بن بۆ داگیرساندنیببینن و سرگرمی مشق بن بۆ داگیرساندنی

مۆم و بخوورمۆم و بخوور
وەك باران لگڵ زەردەی خۆرئاوابوون بدونوەك باران لگڵ زەردەی خۆرئاوابوون بدون

وە واین وەك ئشدونوە واین وەك ئشدون
ك ل برزترین برزایییوەك ل برزترین برزایییوە
نجدووراییی چوار پیان بنجدووراییی چوار پیان ب

ھیچ ڕووی ندابتھیچ ڕووی ندابت
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ئشقئشق
ختخت

ك ئسترە سوور دەبتك ئسترە سوور دەبت
ل دامنی گردەكان كگ دەخرۆشنل دامنی گردەكان كگ دەخرۆشن

چاوكی كۆچریی مانگچاوكی كۆچریی مانگ
بھمنی بقووییی ئاسمانوە ڕادەبوورێبھمنی بقووییی ئاسمانوە ڕادەبوورێ

گوكانی لسر گۆڕە تازەكان دانراونگوكانی لسر گۆڕە تازەكان دانراون
نی دیدار دەشكوە و تاستندەالونی دیدار دەشكوە و تاستندەالو

بدانی برجووجی دڵ سوندبدانی برجووجی دڵ سوند
مخكی سرەتاكانی بوونمخكی سرەتاكانی بوون
ل تیژیی شاخی ككویل تیژیی شاخی ككوی

بۆن خت دەكاتبۆن خت دەكات
س بشی جستی شوی گرم كردووەس بشی جستی شوی گرم كردووە
مشخی ئاگر و سوكی ئای دزی ڕاوكرمشخی ئاگر و سوكی ئای دزی ڕاوكر

ئیلوولی ئیلوولی ٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر
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وەرزەكانوەرزەكان

زستانزستان
پیژەپیژە

كاتك تر خوبووەكانكاتك تر خوبووەكان
خویان ل دەكوتوە و ڕادەچننوەخویان ل دەكوتوە و ڕادەچننوە

سریان گران دەبتسریان گران دەبت
بغارك دەچن ناو كاتكی ڕۆمانسیبغارك دەچن ناو كاتكی ڕۆمانسی

پیان ل پوی ئیسفنج نقوم دەكنپیان ل پوی ئیسفنج نقوم دەكن
جنگی ژیانجنگی ژیان

بھۆشیارییكی تایبت دەتبھۆشیارییكی تایبت دەت
پیژەكان شقامی دڕاوكنپیژەكان شقامی دڕاوكن

كلكشی خۆپیشاندانی لناو دەكوژتوەكلكشی خۆپیشاندانی لناو دەكوژتوە
كش ناوازەكانی ئازادییكیكش ناوازەكانی ئازادییكی
داگیرساوی خۆشویستیداگیرساوی خۆشویستی
ل بینین پ دەگیننل بینین پ دەگینن

بتنیشت پنجرەی ئلمنیۆمبتنیشت پنجرەی ئلمنیۆم
كورسییكی وتاربژی ھستیار دادەننكورسییكی وتاربژی ھستیار دادەنن

میوەی بھشتمیوەی بھشت
لسر پنجكانیان گم پ دەكنلسر پنجكانیان گم پ دەكن
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گوێ ل خرۆشی غزەلی ئو ڕژگ خمبارەیگوێ ل خرۆشی غزەلی ئو ڕژگ خمبارەی
ك باراناوی پدا دت خوارێك باراناوی پدا دت خوارێ

ھواش ھواش پردەكانی ھدەداتوەھواش ھواش پردەكانی ھدەداتوە
مرۆڤ نازدار و سادەكانمرۆڤ نازدار و سادەكان

بارانن زەمین دەخولننوەبارانن زەمین دەخولننوە
خنجر بجلالد دەكن گوارەخنجر بجلالد دەكن گوارە

كیژ قسی خۆش دەبیستنكیژ قسی خۆش دەبیستن
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بھاربھار
ئمكئمك

نینۆكی دەست و پی منداكانمان بۆی دەكاتنینۆكی دەست و پی منداكانمان بۆی دەكات
چووپی پایسكیلیشمان پ ھواچووپی پایسكیلیشمان پ ھوا

تردەیاننتردەیانن
شاری یاریشاری یاری

باخچی ئاژەنباخچی ئاژەن
مۆزەخانمۆزەخان

دەرەوەی شاردەرەوەی شار
ت لزدەشیان پارت لزدەشیان پار
ھخلیسكانی بفرھخلیسكانی بفر
كارەساتی شقامكارەساتی شقام
میوەی بۆنگرتوومیوەی بۆنگرتوو

ھمژینی ھوای گرانھمژینی ھوای گران
ماسیی خوێ و سماقكراوماسیی خوێ و سماقكراو

دەخات سر ئاگری ئفسانییدەخات سر ئاگری ئفسانیی
بئمكوە ل ھموو شونكبئمكوە ل ھموو شونك

ژمارەی تلفۆنكانمان ببیر دەھنتوەژمارەی تلفۆنكانمان ببیر دەھنتوە
پوەندی ب كسكانمانوە بكینپوەندی ب كسكانمانوە بكین
دەبین بكوی ئامادەی خوندندەبین بكوی ئامادەی خوندن

ھست بتكچوونی دەموچاومان ناكینھست بتكچوونی دەموچاومان ناكین
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ھاوینھاوین
خرۆشانخرۆشان

نی ژەھر دەشكشووشنی ژەھر دەشكشووش
ئسپیش دەھنت پش سكۆیئسپیش دەھنت پش سكۆی

ئرێ بۆین ئرێ بۆین 
نڕۆیننڕۆین

چیا خایی ل ھموو ڕاوكر و نچیركچیا خایی ل ھموو ڕاوكر و نچیرك
جۆالنیكی نرم و ناسكجۆالنیكی نرم و ناسك

بدارتوو ھخراوەبدارتوو ھخراوە
نیازمندك جانتاینیازمندك جانتای

پ بۆنی كسوكاری ل نزیك دەكاتوەپ بۆنی كسوكاری ل نزیك دەكاتوە
كس لرە نیی ڕۆشنایی و مۆسیقاكس لرە نیی ڕۆشنایی و مۆسیقا

دەستی گیانی بگرێ و بچت ئاھنگدەستی گیانی بگرێ و بچت ئاھنگ
بگرمی گۆرانی ھدات ناو ئاگربگرمی گۆرانی ھدات ناو ئاگر

ووەكان دڵ و چاویان دەخرۆشواخووەكان دڵ و چاویان دەخرۆشواخ
چاوەڕوانین دوجامی بھرەدارچاوەڕوانین دوجامی بھرەدار

تابلۆی ڕەش و سپیتابلۆی ڕەش و سپی
بكات ڕەنگی ھقیقتی برادەرە نمرەكانمانبكات ڕەنگی ھقیقتی برادەرە نمرەكانمان

ندەیجرووكی با ت جرووكقیقھندەیجرووكی با ت جرووكقیقھ
لكناو ھی نارنجیی لپلكناو ھی نارنجیی لپ

سری تا ھتایی ئازا و ئازادەسری تا ھتایی ئازا و ئازادە
بلیمت و ببوامان دەكاتبلیمت و ببوامان دەكات
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پایزپایز
چلچل

وەیختكردنیانی ڕۆژی ببوەیختكردنیانی ڕۆژی بب
شو ب زۆر ڕەنگ گۆڕاشو ب زۆر ڕەنگ گۆڕا

مه یدانی شه ڕی بانده  و مرۆڤمه یدانی شه ڕی بانده  و مرۆڤ
یان بانده  بوون به  مرۆڤ و مرۆڤیان بانده  بوون به  مرۆڤ و مرۆڤ

به  بانده  به  جوانی ده ركه وتبه  بانده  به  جوانی ده ركه وت
خخای ل پی منداكانمان لراندەوەخخای ل پی منداكانمان لراندەوە

زەنگوش ل ملی سمۆرە و كروشكی مایزەنگوش ل ملی سمۆرە و كروشكی مای
چاو وەك پاشایكی لووتبرزچاو وەك پاشایكی لووتبرز

دەوروبر و ئرە و ئوی بالوە گرینگ نبوودەوروبر و ئرە و ئوی بالوە گرینگ نبوو
ئسترەیك ك نازانین ل كووەئسترەیك ك نازانین ل كووە

بوو بخانخوێ و چاوساغبوو بخانخوێ و چاوساغ
پشتریشپشتریش

كۆترە باریكی بختوەرییكۆترە باریكی بختوەریی
لگڵ خۆی بردبووەلگڵ خۆی بردبووە

ئو قووللیی یكی ل دەبت دووئو قووللیی یكی ل دەبت دوو
بۆم جوویوەبۆم جوویوە

جیلوەی سربردەیك ل دەسكی زیوینیجیلوەی سربردەیك ل دەسكی زیوینی
الیت نیشتالیت نیشت

مین برووسككیمین برووسككی
ھمیش ب برزایییكانی دڵ دەگاتھمیش ب برزایییكانی دڵ دەگات
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گش سو و ماچیگش سو و ماچی
سكۆی مان و بردی جوانكاری و مراویسكۆی مان و بردی جوانكاری و مراوی

چیای نمریچیای نمری
ھور دابزە ناو شقام درینكانھور دابزە ناو شقام درینكان
با بناوتدا بۆین پمان پاك ببتوەبا بناوتدا بۆین پمان پاك ببتوە

تشرینی دووەمی  تشرینی دووەمی  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ھولر ھولر
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