
  

   

 کێونون و خهزار خههه

  

   بارجه النیش .ۆتۆف 

 

 نمیبده وهتره یکهیایدون ون بهخه 

 جوانتر یکهیایدون

 وهجوانتره یکهیایدون نم بهیبن دهوخه

 تر ...! یکهیایدون

  

  

 ووناکڕم کهتاو ژوورههه که وهێنیسبه نم بهیبون دهخه

 وهکاتهده

  ڵییقاتهڕپ یکێپۆک تر وهۆخ نم کهیبن دهوخه

  وهتهێبر دهۆخل



 مکهرهنجهر پهبه ۆب

  

 وهتهێکرمان دهڵد یروازهده یسبه نم کهیبون دهخه

 ێنو یکێرزوه یشوازێپ ۆب

 وهتهۆبنه یگهێدا جڵسا له ک کهێرزوه

 و  نینێویڕماندا دهڵد ینجانهیئ ن ... لهیگرده یستده

 منجهێپ یرزن وهێینده یناو

  

  

 وهتره یلو ساتگه قهیقده نم بهیبون دهخه

 ێبک دهۆس کها کهنهیۆمل ڵید یتمڕیر سهمان لهڵد ێیژ که

 تر ینگها دهارهیمل یهڵهیزا تهێبنگمان دهده که

 وهکههیایدون نم بهیبون دهخه

 و نهنسایئ ۆو .... ب نسانهیئ یه که

 ێد ێل ینسانیئ ینۆب

  

  

 وهتره یرهنجهپه یوهکرانه نم بهیبون دهخه

 تر یگهێج ۆر بفهسه ون بهخه

 انیژ ۆب وهتازه ینیمرزهسه یوهنهیزۆد به 

 داێنو یووبارڕ دان لهێل ڵوسه به

 پاکتر یواهه ینیمژڵهه به



  

 انبایم با دهسته یکانخانههڵبا نم کهیبون دهخه

 نێروهکان دهبته

  وهنگههڕنگاوهڕ یناڵزهیدار و منکهڵیگو یواڵک ن بهاڵمنا

 ر باران به نهێژڕده

 شنێکده ییردارۆز ن و هووها لهڕۆز دهڕیبه

  

 نمیبده وهتره یکهێینیسبه ون بهخه

 ییئاسا یکهێینیسبه

 ر و ۆریت یناهڕکه دوور له

 بوغز یکانتهێمانش له

 نیچک نههیموومان لهر هههه که وهکههێینیسبه ون بهخه

 جودا یزگههڕ ک لهێکیزاۆم بنهکانمان دهشاره که

 جودا یزمان له

 جودا یتهیکاحه جودا و له یکولتوور له

  

  

 نمیبده وهتره یکهیناسههه ون بهخه

 نگمانیس تهێژڕده یسبه که

 نیرێد یکێهاوار ن بهوخه

 نسان یئ یکانن تا سنوورهڕۆیکا ببانگمان ده که



 نسانیئ یکانو سنوورهیودن تا ئهێیگژڵهه

  

  

 م ئاشنااڵبه هڕنم ... توویبده وهکهێنگده ون بهخه

 دارگاکانمان دهده له ڵو ما هڵما

 ێمان دڵگهکاندا لهگهڕێ به وههییناوێخو یوپلێپ به

 ێستوهادهڕکماندا ته کاندا لهباغه له

 ێکشادهڕماندا ڵو خاچ له پا ن ... خاچهیماندوو بوو که

  

  

 کانداترهۆک یونخه له یسبه نم کهیبون دهخه

 بنده ڕکانمان پرفانهیگ

 ڵنقوو له

 جوان  یووناک و جلڕ یخانهستهو خه ن قوتابخانهخاوه نهیبده

 باش و ین خواردنهخاو نهیبده

 ر و ۆز یش و باخچهۆخ ڵید

 بانهرهیم یستاۆشک و مامیدار و پزتمهاسهیس

  

  

  ێگرده ڵباران* با یسبه نم کهیبون دهخه

 وههیکههییسپ لهێش و قردهڕ هییدرسه لدا بهۆپ له

  ڕێبدهڵس ههده



 شهڕختهر تهسه تهڕێفر دهیزو یکهیپوولهک پهوه

 نیدهدهێل ۆب یمییقا یهڵپک چههی

 دا ودهڵئاسماندا هه به یکانخوساوه ترئاساۆک کهۆریچ یهڕپه ڕکتوپ

 ێنکهدهێقاقا پ

  

 نمیبده وهتره یکهیایدن ون بهخه

 نراوڕۆ ڵد یقاعیر ئسهک لههیایدون

 نڕیف یرهله اخراو لهڕ یکهتهیساپ

 باران و به ندبهشووشه یکانرهنجهپه

 تاوهه یردبه چنراو بهڵهه یکانوارهید
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     .کنووسهۆریچ یز، )باران( یئاز ڕێیهاو ست لهبهمه       ·

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                              

  

  

  

 

 


