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  شش  ڕهڕه  کاکهکاکه  مهمه  حهحه ...  ... نیانیا  ی ژووری ژنکی تهی ژووری ژنکی ته  رهره  نجهنجه   په پهکک  م وهم وه  ب ئۆقرهب ئۆقره

  
  سوید

  
  پاکتی گومانم له وی بزارم و به تی زه هاوڕیه له

  و رگایه سکی ب ده فه وی قه م زه که هه ستده
  کی ب باین یه یش بانده ئمه
  بینم  ده وه فینه ون به خه
  شنم تابفم وه کانم ڕاده کان و باه خته ر دره  سه چمه ده
  وه  هننه ئاگامده کان به ی بای بانده وی و فه رزه  سه ومه که ده
   وه هننه ئاگامده ریاکان به وی و بۆنی هه می زه رزه  سه ومه که ده
   وه  هنته ئاگامده  به وی و بۆنی چ ڕحانه رزه  سه ومه که ده
  بینم   ده وه فینه ون به خه
  کانم کانم بۆ ڕوانینه ونه  بۆ خه چووکهوی ب زه

  م که کاناده بانده  پ به منانه
  فن و یانا بفم ده گه تاله

  هن جده کانیان به ڕی نائومدی باه دوو په
   ئاسمان مه وم تا بگه که رده ریاکانا سه هه می ده  به
   وه پۆلکه شی شه  باوه نه ده وانیش فمده ئه

  ئاو ب به ک دی باران ده ههه موو گیانم و
   وه نارکه  که نه  مخه کانیش ده پۆله شه
  کان شون پی بالنده له ناریش په که

  شون پی بالنده کانیش بۆنی فینیان لدێ
  بینم ده وه فی نه ون به خه
  بۆفین وه ڕزببمه وی به زه ناتوانم بست له بوومه وڕه ی گه ته وه له
  وه بۆبینین ومه ئاو دوورکه م له ناتوانم که ومهبو وره ی گه ته وه له
  فربارین ککپی دوای به  ناتوانم کپبم وه بوومه وره ی گه ته وه له

  ککپی کاتی خۆرنشین ناتوانم کپبم وه
   کانی ژنم کردووه  ته ی بۆنی گوه وه له
   کانی ژن گرتووه ی برینه هاژه ی گوم له ته وه له

  و شه بای نیوه شه مووچاوی ڕه ک ده م وه شپرزه
  نیا ی ژووری ژنکی ته ره نجه ک په م وه ب ئۆقره

  کانی منایم   بۆ کوچه وه ڕمه گه ئه
  م که منایم ده داوای لبوردن له

   وامردم ره م وه که لم چاوه ئه
  من گوناهبارم من

  کانی گوناه رم بۆ قوییه مویست تۆ به من ئه
  یاڵ شق و جوانی و خه نی عهکا شته ری بۆپده تویست من به تۆئه
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  تارکی و نائومدی م له مویست ورانت که من ئه
  ی کۆتر و گمه که ی چۆله جریوه دانبم به تویست ئاوه تۆ ئه
  م ال که ال هه کاندا هه ساته کاره مویست قژی تۆ به من ئه
  وه وشته کان بدره نه ک چیمه تویست قژی من وه تۆ ئه
  نوک بن بۆبریندارکردنکانت چر نجه مویست په من ئه

  کان ی بانده یالی هالنه ئاگر بن بۆ سووتانی پوشی خه
  کان بشکنن  ردبن دی ئاوه به

  یاڵ ی خه ختبن بۆ هالنه کانم چ دره نجه تویست په تۆ ئه
  ن  رکه کان ده دی ئاوه م له ردی خه به

  کان بشۆیت  ر گوه ئاونگی سه تویست دم به تۆ ئه
  کاندا  و گوه رمی گه ر ته سه همویست ب من ئه
   وه یته ده وڕ نه ڕیت و ئا تپه
   بگریم  وه کانه  و گوه رمی گه ر ته سه تویست به تۆ ئه

   دن هاره وه و به بارێ جریوه کان به تا بولبوله
  م من گوناهبارم من  که داوای لبوردن ده

  تۆ داباوم  ی له ته وه له
  نووسیوم کی بۆ نه یه نامه  مه گ کۆترک به

   نه واسیوه  هه وه ی دمه وانه گوسه ی به ک بۆی جریوه یه که چۆله
  ونم  خه هاتۆته ک نه یه ستره ئه

  کشاوم ی نه ی ونه تریفه مانگ به
  ت بۆن ناخۆیت ی وتوه له گوک نه

  کردووم یانی باشی لنه  به وه ئاوکه ک له ماسیه
  م موچاوما تاماچی که ده به داوه نهک خۆی  پووله یه په

  م  که من گوناهبارم چاوه
  تۆ دابراوم  ی له ته وه له
  یال  کانی خه شته چم بۆ پده ئه که
  کان شق و جوانی و کۆتره ئه
   وه ونه که کو تۆ لم دوور ده وه
  ن  هات ڕاکه وپیاوه  ئه  که بیستم ده نگک ده ده
  دت وه گوناهه له  و پیاوه  ئه
  بینم ده نگه ده  ئه و  وه ناسمه ده نگه وده هئ
  ی منایم  ئه نگی تۆیه ده

   هیچه ناگرم م ڕۆژگاره ی ئه رگه ئیدی به
  مکوژێ بوون وا ئه وره ردی گه ده
  وی تکشکاوم رزه سه  له وه وێ مناڵ ببمه مه ئه
  کانی ئاسمانیش ب ر بۆ زرابه گه بینم ئه وه ده فرینه ون به خه
   ک یه رپشتی کۆالره  سه ره  ره بمخه وه

  م که کاندا ڕاده سرتره کی مانگ و خۆرو ئه ڕه گه ک شت به یشتم وه گه ئاسمان که مه گه تاده
  راسانی کردوین  ند بن مردن هه  خواوه م به ده

   وه کانیه باه  به و مردن و وران بوون ئاگریان ناوه که یه ژیان پووله
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  سووت واده
  ال کراو  ال هه جوانی هه        حای خراپه وه کانه الده ستی جه ده شق به ند بن ئه وهخوا م به ده
  چرپاو  م به که ورک ده هه ه یشتم په گه که

  وه  خۆمه کان ده ستیره و ئه باده م به که مانگ ده
   وه چته ویم بیرده رزه ه بم تا سه یاڵ ده تا خه

   وه ورکه هه ه ی په ره نجه په یای له خه  به ووه له
  م که ری ده ر زه یری سه سه

  وی دێ ر زه سه نینم به پکه
  کرێ ی تیاده نگه موو جه و هه چۆن ئه که
  ن ک ناکه یه که ستنوژی چۆله شی ده م به که ریاکان ده یری ده سه

   وه کیان تدا نابته ی کوکوختییه  کان جگای هالنه دارستانه
  بینم  کان ده تی شته هقیق  هه ووه دنیام له

  بن  کو سیسرک دیار ئه کان وه الده  جه وه دنیام له ئاسمانه
  سپو کرم  ئه کو کۆمه کان وه شکره له
  چن  خۆش ئه رکی نه رپشتی که سه کان له ڕگه شه

  چن ڕیزێ دارستانی ترسناک ده  کان له حیزبه
  بینم کان ئه وته ی مزگه  مناره ووه دلنیام له
   وه بته رزئه ن ل بهتاریکیا
  دی ڕوناک بینم پن له کان ئه  تاریکه زیندانه

  ی و خوندنگایانه بینم ئه خوندنگاکان ئه
  و کانی نووسراوه دیواره  راسانی له زاران دری ئاخ و داخ و هه هه

  بینن وری پۆلیس ئه مامۆستاکانیش ده
   وه ورکه ه هه ی په ره نجه په  له وه ئاسمانه له
  چ نفال ئه ی خانووی گوندکی ئه ره نجه هپ له
  م که وی ئه ر زه یری سه  سه وه م گریانه ده به
  یه و که مکیان چۆله بینم مه  ئه و کچانه ئه
  بن  راسان ده جریو هه جریوه وان به  شه
  ون  خه مدا ده ده ترسان به له

  ن وی ده زه نووک له کان ده که تاچۆله
  وێ و کهویان ل تا هیالک بن تا خه

  ب کانیان نه که  چۆله مکه جریوی مه جریوه س گوی له که
   و ربووه ری ژن به و سه سینه له بینم که  وئاگره ئه ئه
  سک  شق نایانبین و که چاوی عه سک به که
   وه شق نایکوژنته ئاوی عه به

   خۆم بکوژم وه مه که بیرده
  .  وه وژنهبک و ئاگره  وی و ئه ر زه  سه وه ڕمه یان بگه
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