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 بارجه النیش .ۆتۆف 

 ێک دادەیەوارێئ

 داەد ەرگاکەد ینگەزەک لێکیە

 دا ڵید یدانێلەب

 ێم بەکڕەم کوەکەد ەندەزەم

 ێک دادەیەوارێئ

 داەد ەرگاکەد ینگەزەک لێکیە



 مەڵێد ەوەتڵگاەب

 ؟ێ... کزیئاز ڕێیهاو ەیت ئێیک

  ەوڵەقوو یکێمەخ ەو بەئ

  ییسپاەئ ەب
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 ێک دادەیەوارێئ

 عاشق  ەتبووه  و.... ەوەتێم دەکڕەکو

 و ێنەکەداد ەیکۆتڵپا

 :ەڵێد

   ەباوک یوا

 ێرەدەل ەمییقا یکێچ باران

 کبوویرە... خ ەباوک یوا

 بمخوا ێڵەهڕە

 مابووەن ەیندێ... ه ەباوک یوا

 م ەکەترەچ

   و ێنێفڕدوور ... دوور بم ۆب



 ربمباەه

  ەباوک ی... وا ەباوک یوا

 ەوڵەما ەوەتمشەیتا گ

 م شکاڵت دەڕەزاران کەه

 هاتێر تام لۆزاران جەه

 مڕێر ەس ەم هاتنەزەزاران قەه

  ەباوک یوا

  ەنگەم تڵند دەچ

 شتین ێکم لێچ ترس

 ژاڕ ێکم تێرزەچ ل

 ەباوک یوا

 میم بگرەکەز دەند حەچ

 ماەس ەومەم بکەکەز دەند حەچ

  

  

  یقایسۆکوا م یدە... ئ ەباوک

 تۆخ ەیکۆانیپ



 مەڵێد ەکەرێکو ەوایپ ییه

 و  ەرەسەل یکیەایرەز یسمڕە ەیوەئ

 کڵێد

 ییرانۆگ یتیشر ەیئاد

 ییە قاجاراڵباەکورت ەاویو پەئ

 رەسەبخ ەینگەتڵد

 و ۆت ەک

 ییەیباراناو ەسلەو نەموو ئەه

 ر کردیپ ەیوێئ

 ناسک یکێعریش  ەیدە... د ەباوک

 ک، ێعریش

 ێک بچیەبا یناکاو یکردنەڵه ەل

 نوستوودا یکێدارستان یوەناو شەب

 تێبچ ێرمەدوو ه ەیارانەیع یشتنیدان ەل

 سمگرتنڕە ۆب

  ێبچ ەو زستانەئ ەیوارێئ ەل

   قامەس شیمدەه ەک



  ەوەشکاو ڵیدەب ۆیت

 و ڵما ەویەناێه

 ت ینووستەن ەیکەوەش ۆب ۆت

 م گرتێک پێنگانەتا من درەه

  

  

 ە... باوک ەنمکۆب ەباوک

 ێد ێم لیچ ینۆب ەبزان

 ینۆاخود بی.. شق ەع یپڵقو ینۆب

 حان؟ڕێ ەشڕەک ێشتەت

 رم داهاتوومەند گەچ یوا

 ەبد ەوێستم لە...د ەباوک

 :ڵێت بۆخ 

 رمترم ەمن گ ەبزان

 شتمانین یشەاخود باوی

 ەشترۆم خڵمن د ەبزان

 نارەان هی 



 خترمڵباەرەمن ق ەبزان

 م ەانڵییو مناەان ئی

 ن!ۆاڵک ەشتوون لێمهێجەب ەک

  

  

 ڵێت بۆخ ەباوک

 ەبزان

 شقەان عیاترم ینەمن ت

 ەان چوالینترم یمگەمن خ ەبزان

 رگەان میترم ەلەمن پ ەبزان

 دا ەدێراتر لێم خڵمن د ەبزان

 ف!ەان دی 

  

  

 تیزانەد ەباوک

 یەروومداەگ ەک لەیەنگیزر

 ۆه ێب ەکیرەخ



 عریش ەیرەر لەس ەمخاتەد

 ۆه ێب ەکیرەخ

 انیگر ڕەیخو ەمخاتەد

 ۆه ێب ەکیرەخ

 کریز ێڵەین ەمخاتەد

 ۆه ێب ەکیرەخ

 یواەر هەس ەمخاتەد

 رەیس یشت یدرکاندن

 تیزانەد ەباوک

 یەمداێگو ەک لەیەهاژ

  ێچەک دیەایرەز ەل

 بانگمکا ەوەدوور ەل

 ێچەک دێسەک یبانگ ەل

 ر ەب ەم بداتیتیەئازا

 رەفەس یسکڕی ۆب

 ێچەک دێبیقڕە ەڕەین ەل

 هانمبدا 



 راپەخ یخوو یربوونێف ۆب

 ێچەک دێزەناح یچپەچپ ەل

 ەسەسوەو ەکا لڕرم پەس ێویەب

 ەینێو شوەئ ۆدا بچم بەڵیگەل ێویەب

 کاەدەڵه ەوێل ینگڕە ەک

  ێچەک دێاریغەئ یورتەورت ەل

 ۆیخ یلەیم ەب ێویەب

 ەوەتێنێبخو ۆستم بەد

 ۆیخ یفەیک ەب ێویەب

 کاەحونج ۆم بڵییمنا ەڕۆیئاو

 ێچەک دێارەین ەیغمەن ەل

 داڵاەیخ ینۆاڵک ەل ێویەب

 انداۆیخ ڵیم ماەردەبەل

 ێشۆبفر ێم پەڕش

 بکا ێم لەمۆکەلەگ

 رجانداەم مەردەبەل ێویەب

 ەوەقمکاتیرەت



 داەفسانەئ یاکانڕچوار ەل ێویەب

 ومبا!یفر

  

  

 ە... باوک ەباوک

 ەوەرەداب ەکەردەپ

 میبگر ەم بدیتەارمی

 ەوەرم ببمەگ ەم بدیتەارمی

 ەوەمێڕک بگێ... شت ەهانم بد

 و یینگەد ێب ەفر و لەب ەت لێبڕپ

 ەکوتڵەد ەل

 ەمباسکۆب

 و هییتاۆک ەتیەکاەم حەئ ێیکو

 تا؟رهسه ێیکو

 ە... باوک ەمباسکۆب

 کام بادا ەیئاراست ەب

 ون بوون ەیژنڕێر ێژ ەوەچمەد



 ڵێمبێپ

 ەوەچنەد ەنانۆاڵم کەئ

  یندەرەکام خ یوارێرلەس

 داچوون؟ێت

 :ڵێمبێپ

  یینۆن چۆچ

 ییردوونەگ ییشاۆب

 نیمەکیەوان ێن

 نک کردهیباش له ییانەیب

 نیمەکیەوان ێن

 پاسدا، ەشتن لیدان ەوەکێدوو پ دوو به

 ن یمەکیەوان ێن

 ،ەوەخواردنەدوو قاو دوو به

 ؟ەوەمەکڕپ

 ەمباسکۆب

 مەدەار دڕیک بێکات

 میڵێب یەمداڵدەل ەیوەئ



   دا بگرمۆخەددان ب یینۆن چۆچ

 م وێشکەناکاو ن ەک

 بم؟ەم و ورد نێووخەڕن

 ەمباسکۆب

 بتوانم  یینۆن چۆچ

 ەوەستمەه ییتەو پت ەل ەب

 بتوانم یینۆن چۆچ

 ڵگ ەبمەن

 بتوانم یینۆن چۆچ

 مەت ەبمەن

 بتوانم  ینۆن چۆچ

 مباەبا ن

 بتوانم  یینۆن چۆچ

 ەباوک

 ک ەیەدەس

 م ەکەڵر باراندا هێژەل

 ا؟ینەت ەب



  

  

 ێک دادەیەوارێئ

    داەد ەرگاکەد ینگەزەک لێکیە

 داڵید یدانێلەب

 ەمەکڕەام کوینڵد

 مەڵێد ەوەتڵگا ەب

 زیئاز ڕێیهاو ەیت ئێیک

 ؟ێک

  ەوڵەقوو یکێمەخەو بەئ

 :ەڵێد

 منم  ەباوک

 مۆت ەیکڕەکو

  ەمەلەپ ەباوک

 ەلە... پ ەمەلەپ

  ەوەرەدەک لێکیە

 داەکەر بارانەبەل



 ەمەڕێچاو

 هاتووم 

 م وەبک ێکت لییەزیخواحاف

 م!ڕۆب یدیئ
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