
  

  

 .ا ..ڕگهدوامدا نه به ۆک تس وهکه

 !کردمنه یون ۆک تس وهکه

  

                                              

 وچونه ۆت س لهکه

 تیچووس نهکه له ۆت

 مدانه یرنجسه ۆک تس وهکه

 مینیبینه ۆک تس وهکه

 مکردنه یوهێش ۆک تس وهکه

 یکهنهێئاو یوارهێناو ئ وهبردمهینه ۆک تس وهکه

 ودام شان نهیپ یمۆخ ۆک تس وهکه

 ۆک تس وهکه

 !مکردنه یون

  

 تیچووس نهکه له ۆت

 وچونه ۆت س لهکه

 مۆخ یربه به ڕپ ییاین... ته ۆک تس وهکه

 میدوورنه ۆب



 تهاهوروژم نه به ۆک تس وهکه

 تشڕۆینه نمه نمه ۆک تس وهکه

  کردمنه وهێل یرفهسه ۆک تس وهکه

  ۆک تس وهکه

 !گرتمنهڵیدا ههۆیخ له

  

 نر بارابه بردمهینه ۆک تس وهکه

 ماندڕگهیکاندا نهباغه به ۆک تس وهکه

 مۆڵیکنهڵیکان ههختهدره یدر قهسهله ۆک تس وهکه

 اکاندرووهێم یکهڵچههڕ به ۆک تس وهکه

 وم ۆخ یبسهر نهسه وهبردمهینه

 مکردنه یبانگ وهمهۆخ یناو به ۆک تس وهکه

  

 وهمهیناسیردا نهفهسه له ۆک تس وهکه

  داکههۆڵچ شهیمهه گهێج له ۆک تس وهکه

 تشیندانه وهشتمهینته کاندا لهرهفهندهمهشه له

  گاکانداڕێ به یتپه یێپبه ۆک تس وهکه

 تهامدا نهڵگه له

   ۆک تس وهکه



 هوندمهێخوینه وههۆیرخبهله

  کردمنه یماشاچاو ته به ۆک تس وهکه

 اداندیزاه ییناوێخو ێیپگهێج به ۆک تس وهکه

 !بردمیند نهرهخه یوارێر لتا سه

  

 وچونه ۆت س لهکه

 تیچووس نهکه له ۆت

 وتار ههبه وهبردمهینه ۆک تس وهکه

 نۆاڵک وهنامهێهینه ۆک تس وهکه

 زییناو پا وهاندمهڕگهینه ۆک تس وهکه

 وهگرتمهنه ۆب یشباوه ۆک تس وهکه

 مکردنه ۆڵیچ ۆک تس وهکه

 وامرده.... به ۆک تس وهکه

 وکردم دهنه یئازاد

 شهیمهه ۆک تس وهکه

 !دامهدنه ۆیمارگه

  

 تیچووس نهکه له ۆت

 وچونه ۆت س لهکه



 وهکردمهنه یرسهکاندا لههڕشه له ۆک تس وهکه

 ۆک تس وهکه

 تهانه ڕشه مدا بهڵگه کاندا لههییئاشت له

 اکاندگرتنهڵرههسه له ۆک تس وهکه

 تشینمدا دانهڵگهله

 اکاندبوونهوهکهێپ له ۆک تس وهکه

 تهانهڵم ههێل

  

 وچونه ۆت س لهکه

 تیچووس نهکه له ۆت

 دژانههنه یمیخڵبارهقه ۆک تس وهکه

 درسانیگدانه یمییاینته ۆک تس وهکه

 وهدامهنه یکێکوپێت ۆک تس وهکه

 وهکردمهنه یدروست ۆک تس وهکه

 مراندوهنهڵیهه ۆک تس وهکه

 ادوشهحه یکههنجانیئ له ۆک تس وهکه

 !واندمیڕنه

  

 تیچووس نهکه له ۆت



 وچونه ۆت س لهکه

 قانههڵڕد ۆک تس وهکه

 مستیونه یشۆخ

 بانانههرهیم ۆک تس وهکه

  شتم!ێهنه ێیج

  

 وچونه ۆت س لهکه

 تیچووس نهکه له ۆت

 اڕگهدوامدا نه به وهلهزهئه ... له ۆک تس وهکه

  دبه.... تا ئه ۆت کس وهکه

 !کردمنه یبزر

  

  

  

       9002 یزییپا     

  

  

  

                              

  

  



  

 

 


