
 ەلیرسەب ین تامینتریش

 نیمن ئهیددرهسه ۆیتاب  

 

  

 ەو قسانەئ ەڕیتا دوا ش  

 بووم ێوەل

 و ییزیو خواحافەئ ۆڕیتا دوا چ

 و ییواەنڵو دەئ یکۆتا دوا تن

 یەاڵتا دوا گ

 شەناکاو ەوەقبوونەو رەئ

 ەریبەرگام لەدوا د یکدادانیە ەتا ب

 کاندا قرتانەستەد ەکان لەنجەپ ەک

 انکەماچ ەک



 مانەارنیرا دەتاکوت

 ەڵمۆک ەکان بەچاو ەک

 مانێجەکتردا بیە ەینێگل ەل

 یدیو ئ ەندێر هەه

 ەوەامەڕگ ەڵمۆک ەب

 شانۆک فرەشمەپ یکەڕەگ

 ەڵمۆکەو ب ەندێر هەه

 وانەک لێکیە ەبووم

 :ەبووم

 خ وۆت یکڵییەمندا

 مزر یکییەنێ: نهەبووم

 یمتوانەد

 ەوەشیکنانێچاول ەب

 مێبدو (یین )سپیرناکترەتەخ ەل

 ن شکستیترڵاڵزو ەل

 تبارەفەخ یمتوانەد

 یکانییەناوینەکێپ ەرەموئام یباس

 مەرم بکەش



 ئاو یسووتاندنۆخ یباس

 :یباس

 ییریپ ەیوەقبوونیرەت

 :یباس

 کێنگەئاه ەیدوواو یکانییەکورس

 ڵک منداێشەباو ەک

 شتوون ویان دانەیکیەرەر هەسەل

 :یکیرەر خەه

 و ەوەمانبوونیشەپ

 : یکیرەر خەه

 ( نیی)دوور یسمکردنڕە

 دا گوتم:ۆخ ڵیدەل

 مەبەک شک دییەنێنه

 مەڵێتان دێپ ەوەهاتم ەک

 :یمزانەدا دۆخ ڵیدەل

 ئاوها ەیفرانەم بەئ ەک

 تەمن ێب

 مساردەخ        



 باک ێب                   

 اکشاونڕدا ەناڵقاەپرت یبێو کتەل

 ەوەورد و درشت ەب

 ەوەو کچ ڕکو ەب

 زوو یکێمانەردەس

 وونک بەیەقس

 کراون ەوۆخەل

 ک بوونێنەڵێب

 کتر دراونەیەدا بییکیتارەل

 ک بوونێنگاوەه

 رداەبێس ەل

 کتر نراونیە یو الەرەب

 ک بوونێونەخ

 ئاودا ەل

 چنراونەڵر لم هەسەل

 یمزانە... د یمزانەد

 ەرگاکانەد یناکاو ەیوەکردن یتاەخ

 ەنێو خوەئ ەک



 کرد ەیچقیئاوها ف

 ەک بووەیەپچۆق یترازاندن یتاەخ

 کەیەنام ینڕیپچەڵه یتاەخ

 کێتەسوعب ەیوەپکردنڵق یتاەخ

 کیەجانتا یشتنەڵڕه یتاەخ

 کەیەلیرسەب ینیش یتام یتاەخ

 کڵێگو ینیداکوت یتاەخ

 داییدارڵد یکەیەنام ەب

 بوو ەوەبوو ... ئ ەوەئ

 ت بمێدام شیهان ەک

 ڕدام کوتوپیهان ەک

 کانەرەنجەپ ەیشووش ەل

 بنووسم:

 ەپوولەپ

 ییاڕۆخوتوخ ەدام لیهان

 بنووسم: ییاینەک تێبەکتەم ەل

 و ییدوو کورس

  ەیکارڵمندا یکێباخ



 ستەدەق بەدارش

 اندایوانێن ەل

 بوو ەوەبوو ... ئ ەوەئ

 کردم:یرێف

 ەیوشەح یرکەد ەتا لەفەخ ەل

 بنووسم: ەوێئ ڵیما

 ش وەمباخ رۆیب یژ مراوێدر یکێزڕی

 ک وێوتەمزگ یرگاەد یکدادانەیەب

 کێشۆڕش

 مەلەل و عێک

 ەاستمەڕ... ب ەماستەڕب

 زیتر خواحافیئ

 ەڕش ەچمەد

 ختەدر ەیئ ۆت ەیجازیئ ەب

 ێوەتا ئ

  ەیخش ەک لەیەرچنەب

 مەبەکانت دەاڵگ ەیوەخوارەوتنەک

 زییپا ەیئ ۆت ەیجازیئ ەب



  ێوەتا ئ

 کانت ەشووشەبووک ەک لێشار

 مەبەد

 ڵییمنا ەیئ ۆت ەیجازیئ ەب

 کێشەباو ێوەتا ئ

 مەبەکانت دییەهاروهاج ەل

 ەاستمەڕ... ب ەماستەڕب

 ز یتر خواحافیئ

 ەڕش ەچمەد

 ێوەتا ئ

 ر برژانگمەسەک لێنێخو

 ێشینەد

 ر ۆک خەو ەرمەن

 ەوەمیانەیب ەتێک دێرۆخ

 ک باەو ەسرک

 کاەد ۆیک خیە)با( 

 وارانمداێئ ەیتووت ەنجەپ ەب

 ریک شەو ییەسپ



 زی.. خواحاف ەوەانەڕگ ەیئ

 ییاری ەچمەتر دیمن ئ

 یە... تکا یەتکا

 ئاگر ەب ەدەوم میفر

 نەتەو ەب ەدەوم میفر

 چیه ەب ەدەوم میفر

 تریمن ئ ەتاز

 نێخو ەچمەد

 مەڕۆد ەک

 م:ڵێب ەیوەئ یبرەل

 ە" ببوور

 !"ەم ببوورڕێهاو

 کوژراو یکێسپەئ یسمڕە

 شمێکەد

 داەغارد ەفووار ییرزاەب ەب ەک

 یکێشاخوداخ یسمڕە

 شم وێکەد ڵییقاەپرت

 کێکورد یسمڕە



 داییاینەت یرەبێر سێژەل ەک

 ێشێکەگار دیس

 مەڕۆد ەک

 م:ڵێب ەیوەئ یبرەل

 واوە" ت

 واو!"ەم تڕێهاو

 شم وێکەهر دەژ یسمڕە

 وەڵەق یکییەاوچڕ یسمڕە

 ەکیرەخ ەک

 ێنەکەدەڵک هەیەکەلۆچ ۆب ڵچا

 م جارم بووەکیە

 ئاوها ەک

 و ییسپ ەت لەعنەل ەیوژ

 ساتەکار یڕەیج

 ومەدا بژنەییوشەنەو ەل

 م جارم بووەکیە

 ئاوها ەک

 ووەڕوو بڕ



 سوور و ەل ەوەخوارەوتنەک ڤەیگ

  ییبیرەغ ڕەیها

 نمیدا ببەییمەپ ەل

 ابوونینڵد ۆر بەه

 رزەب ینگەد ەب

 کاندا وەنجانیناو ئەم کرد بۆخ

 یکانلهیپش هڕشه ەرەفتەد ەل

 راەه ەدا کردمڵییمنا

 ابوونینڵد ۆر بەه

 رنجمداەوردتر س

  ینیو شەلەیم یوخسارڕ ەل

 ییرەوەختەب

 ەییاوق یرەبێر سێژەل ەک

 عاجزدا یکێژن

 ونەخ ڵیو ماەرەب یکانەترۆک

 اندڕفەدەڵه

 یکانەگم ەک

 دایپرچ ەیسوانێر گوێژەل



 واندەخەد

 ەڕش ەچمەتر دیمن ئ ەتاز

 ەاستمەڕب

 ز!یخواحاف

 ەماچمک ییکوژراو ەب

 مەڵه ەبمەک دێک ئاوەو ەک

 یینووستوو ەب

 ەداکێشم پەباو

 یزار ەک لێفرەک بەو ەک

 ەوەمێتوەکدا دڵێمنا

 ییریپ ەب

 مڵر باێژ ەرست بخهەد

 ییو بد یدەن یکەیەپوولەک پەو ەک

 نداینگوەک هێماچ ەل

 قمەچەد

 زی... خواحاف ەاستمەڕب

 ەب ێوەل

 ر بارانداێژەل ەک



 ۆڕچ ۆڕچ

 مرمەد

 زیز ... خواحافیخواحاف

 ەاستمڕ ەب

 تر منیئ
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 یمانێسل                                                                          

 9111 یشوبات

  

  

  

  



 

 


