
www.kurdistannet.org 
پا  ورو  ئهیند  ناوهیکات به 7-10-2005 0:29 

1 

   شاو شاو ... ...کانی عاشقککانی عاشقک  نینهنینه   پکه پکه  گریان بهگریان به
   نه پ بکه
  بینی  و ده ر پرچی ئه سه ی له فره و به تا ئه
  ردی  ڕوو زه ی به ومانگه تا ئه

  بینی  شی خۆت ده  باوه له 
    نه پ بکه. .  نه پ بکه

  ستی تۆ  ردوو ده ئیتر با هه
   پانای دارک بوێ  له

  کانی تۆ  ئیتر با ئامزه
  ماڵ  ڵ تریفه کانی شه گه له

   بن لوول رده پ گه
    وه فر بتوته به کلۆ. . . کلۆ

   ئاو  هبن ب کانیش ده رده  به تا گاشه
  و. .  ناسه کانت مه فرمسکه

 یان بپ  
  نیام   ته کانی که موو ساته هه

    وه خونمه رو شون ده ی عاشقکی بی سه هۆنراوه
   ناخی  کی ب ئاواز له گۆرانیه
   م که کانم تۆمار ده نینه پکه
  م  که کی سووتاو ده مایه سه

  بی  ت ده که م شه سته موو جه تا هه
    لووالنه رده و گه  بن ئه له. . و. .  نه پ بکه

    وه خۆت بشاره
  کی بریندار  ر بای مه  سه له

    بریندار تر له
  ی  وعاشقه ی ئه سته جه
  ڕوانیدا  ری چاوه  ژر سبه له

    وه ی بخونته که س نامه ی که وه ب ئه
  . . هید کرا شه

    ت بنره که تۆش نامه
  . . . گات ر پی ده  هه دنیا به

  منیش هدی هدی 
    وه مه ده لبوومی خۆم ده  ئه ئاوڕ له

    کانی تۆم دیوه موو چرکه هه
    ر گریاوه هه. . . م دم به

  ی  ر هاته سه و به گریان بۆ ئه
  چت  نی گوک ده مه ته ر له هه

  ی   سوتاوه و میژووه گریان بۆ ئه
    وه یتوانی بۆم بنووسته س نه که

   کانی نینه گریان بۆ پکه
  م  متوانی تۆماریان بکه  نه که

   خوار  دته. . . ئیتر فرمسکم
  . . کانت نه خه رده بۆ زه

  


