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:وتووثژي   گورگ و بةرخ  

 
 

 گورگث  روي  كردة  بةرخث  كاص
 بةرخثكي الو، كاوذي   ئةمساص

غةيري     راست   نايةژم:   ويت  
 اليةنگري          وتو   و      ثژم
 گورگ   و   بةرخ    فةرقيا  چية؟
 مافيان    يةكة    ، درؤي    نية
 يب     دةگةشة    و    بث ئيفادةم

     ، من   ئامادةمديالؤگبؤ    
 بةرخ      بةمة    كةيفي    شاد بو
 لة     قةفةسي   غةم   ئازاد  بو

يةكجار     كارث    چاكة:    ويت   
ةئةم   يةكةيان     هةسيت  پاك  
 كةصة  شثرث  گوثي       لثوة بو
 چون    باصندةي   ئةو  نثوة بو

بةرخ    هؤشت    نية:         ويت   
؟گورگ    گورگة ،فةرقي   چية   

 هةر   چةند    قسةي   ئةمه جوانة
 گورگ     كاري          فريو دانة
 تؤبةي     گورگ     فةقةت   مةرگة
 گورگة  دةركة ،  لة پشت  دةرگة

تل    و    بيبل           هةصئةدذنتي  
 بةرخؤصةكان             سةرئةبذن

 
××××××××××××××× 

 
 بؤ     وتوثژ    لة سةر    مةبةست
 گورگ  و  بةرخ  كؤرثكيان بةست

خةتاباري:            گورگ    ويت   
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 تؤ     بةرخة     هارةكةي   پاري
 لةبريم    دث     ساصي        پثشو

و   ئارامت    بؤ    نةبوئؤقرة      
 ئةو   ئاوةي     من  ئةخمواردةوة
 لثصت    ئةكرد   ،   ئةتشاردةوة

وةزةنلة زةنگان بووم، دوور لة   
 لةسةر   چؤمي         قزصوةزةن
 تؤش        لة قةنديلي    قارةمان
 لة    سةرچاوةي  زثي  بادينان
 لةسةر      چيا     ئةتكرد    گةمة

رد  بة      هةمهةمهدنيات    ئةك  
 جةزاي      تؤ    هةر    سةربذينة
 زگ    و        ورگ     هةصدذينة
 ئةجمار      نؤبةي   قسةي   تؤية

درؤيةئةشزامن     گشيت           
 

××××××××××××××× 
 

 گورگ    ويت    قةسةم     بة    تؤ
 سوثند   بة  بةرخؤصةي  بثدرؤ

 سوثند  بة  گورگ و هؤزي چةقةص
 قةت   نابيين   بةرخي   دةغةص
 بثخةبةرم     لةم             باسانة
 بوختان    كارثكي       ئاسانة

 من    بةرخؤصةي     ئةم   بةهارةم
 كةي   تاوانباري   ئةم  كارةم؟
 بةرخ        منداصي         ئةمساصة
 هي    پارنية  ، كرچ  و    كاصة

 
×××××××××××××× 

 
    ئةي      تاوانبار: بةرخ    ويت 

 ئةي     كاوذي   الري     نابار
 كة   وابث      باو  و         باپريت
 كة   هةموويان   دثن  لة بريت
 دروستيان     كرد ،  ئةم   مارةكة



 ئاويان لثص   ئةكرد   ، پارةكة
 

×××××××××××××× 
 
نا            وانيه: بةرخ    ويت      

    شؤخيةفةرمايشي    تؤ       
 تا    لة    بريمة   زةماين    كؤن
 جةدد و  ئابام   خةصكي  ماكؤن
 الي گش  كةسثك روون و سوورة
 ماكؤ   لة  قةنديل  زؤر دوورة
 ئاوةذؤي    ئةو     شاخ  و  كثوة
 ئةچنة   گؤالوي         ورمثوة

 بةرخ    خةصكي      دةشت و  دثية
 كةي    دوندي  قةنديلي جثية؟

 
×××××××××××××××××  

 
نا       درؤية:       گورگ    ويت   

 ئةم  تاوانة   ،  هةر هي تؤية
 ئةوةي      ئاوي    ئةكرد   لثصاو
 ليخين ئةكرد،چةشين سثصاو
 باو    و   باپريي    تؤش    نةبث
 خزميتان     ئةبث   هةر هةبث
 لة   من     روونة ،  گوناحكاري
 پذ   بة     دنيا     خةتاباري

  ئةكةيديالؤگبةصام   ،  چون   
!فةرمايشي    زلزل   ئةدةي   

 بةر    لة    خواردن ، ناتربژثنم
 زيادة  لة حةد،   ناتچذژثنم

 بةرخؤصةي خواردگورگي شةروور
 بة  قووذةقووذ و لوورة لوور

 
××××××××××× 

 
 گةر    زؤردار      بيانو     بتاشث
 مةنتيق   پةناباتث        ناشث



      كاتث           بةكةصكةديالؤگ
وتووثژي    نثوان      خةصكة-  

 بةصام    هي   زؤردار  و      هةژار
 تاقة    فلسثك   ناية   بةكار

 بةرخيش     ئةبث  خؤي قةوي كا
 پشت    لة    ژياين  نةوي كا

 تا    كرمانج    و    لوذ  و سؤران
 لةگةص فةيلي و لةك و گؤران

   بكةن     گفتوگؤبة       هثزةو    
 بگةن   بة    مايف  رةواي خؤ
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