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 تاوها ههیدون

 ربهێم سکهرهنجهر پهبه

  دا،کهتاوهر ههبهک لهێریته

 رفک بهڵێر چسهله وهشههڕ یجلک شتوو بهینڵهه

 کهرهنجهر پهبه چمهوو دهڵواخه



  وهرهماوهسه یپڵار قویدوان بهیهه کم لهیدا

 کاقسان ده وههۆیرخبهو له وهخواتهده مهژلهید

  هییانیو بهبه

 تخادهڵربان جلک ههسه خا لهڵێزو

  

  ،تازه ێیپگهێک جێزڕی

 وشهحه یرگهر دهتا بهشتوو ڕۆی

 کێنێشو ۆب دا چووهیونخه له ک کهێسکه یه

  یکههڵن ماخاوه ێیپگهێج ێنگبهڕ وهمهکهردهیب

 ێمان بوهرهسه

  و وهتهوهچاێپ ینگ جانتادره یکێوشه که

 ردوو یکێرفهسه ۆب چووه

 نۆاڵک ۆب ێکورت چووب یکهیاسهیپ ۆنها بته نگههڕان ی

 نم بۆخ ێیپگهێج ێشبده ۆخ

 !تر یکهیگهێج ۆازم بچم بین ستا بهێئ که

  

 تاوها ههیدون

 هنیریر شۆز یکهیچا یوهخواردنه زم لهحه

 مشیکدا دانێنێماش یدوا و له وهچمهێپاشان جانتا بپ

 شهۆراپ خم خهڵم ... دکهست دههه



 مکهدوعا ده وهمهۆرخبهله

 !ێواب مهئه هیخودا

  

 مر بوووهختهبه یکڕێدا کوهڵم مامن له

 نمینیدا بهڵم ماله که یونانهو خهش بوون ئهۆخ

 یتاوهو ههبان بوو ئههرهیم

 اژوورد کرد بهده ۆیپک خچه به که

  ێربچیم بالنهو مهئه یتزاکهنه ێناشب

 ورم یشاع یانزانیده که

  کرددا دهوشهحه م بهۆو خ وههڵما وههاتمهده ێکات

 !واندیانجریده وهبهدهئه به

  

 نبووباشم هه ێیدا دراوسکههڕم گهمن له

 نباهرهیم ێیدراوس

 ومور ههنا ههن ... دهگمهده به

 اخوورده ینال یعریش له یتبهیتا عر ... بهیش ان لهیرسه

 ومور ههنا ههن .. دهگمهده ان بهیکانهڵمنا

  و ده له ده بوو له ڕان پیکانرهفتهده

 !نیر.. ئافه ر باشهۆز

  

  



 مڵێش بوهبا ئه

 وبوکم هههڕێیدا هاوکههڕم گهر لههه که

 ووسف بوی یناو

 وبوم نهکه یچیه له یرچگه

 نداڵک گوا بوو وهینم تهاڵبه

 وباش بو یکێریشاع یوهله و ... جگهئه

 وش بوۆخ ڵێیتا ب یشیتشا و خهێکده یگاریر نجاروبا

  نگ دره یکێزییپا

  فاند و ڕان یهیتاقانه هڕو کوئه

  شتێانهێیجان و بهیدوور کوشت یکهیگهێج چوون له

  ۆیخ ێیپو به ییکوژراو وسف بهیک هیوارهێئ

 :یگوت وهانهیگر و به داڵما به وهکرده ۆیخ

 رهۆزارم ز... ئا کهیدا یوا

  !ژنێبمن

  

 تاوها ههیدون

 شهۆراپ خم خهڵد

  گرم وڵم ههجانتاکه یوهر لهم بهکهز دهحه

 ،مڕۆم و ببکه ییزیخواحاف

 وهمهێڕکم بگیدا ۆوم بشه ێنێدو یکهونهخه



 سووده ێم نا ... باڵبه

 هیواێیپ شهیمکم ههیدا

 وههڵییمندا ر لهمن هه که

  و وهتهچاوهێن ... جانتام پوار شهۆز

 !شتوومڕۆی وهوهم خهده به
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