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 کان کربازه  مه روانه په
 

 ئیسماعیل خورمای:شیعری
de.xurmaly@yahoo 
 .. وه  م عیشقه  سوبحی ئه من وه

 گیاکان  ، می چه ه  قه دیوانکم له
 ونمی عیشق و شه پم له
 ژاو  شۆخی هه پم له
 و شه ی مانگه عیشوه پم له

 وی نگ شه ئاگری دره و له هختوک پم له
 .!خ ودیو دۆزه کانی ئه دداره تاقانه

 ی ، وئاونانه  چۆمی ئه پم له
 ویش تاشه هه

 !ی کچان  شپه و له له مه پن له
  وه م عیشقه ی ئه  بازنه من وه

  نچیر و پم له
 الدی عاشق جه پم له
 یارو ی عه  ڕگه پم له

 پم ، پم
 ز وس با وه ختی هه دره له
 کر بازو ی مه روانه په له

 ردو وی به  خه                              پم له
 !یای ئاو   خه پم له
 نار و ناری خوا هه هه پم له

 ! سنگ   لیمۆی ئواره  ماچ و له پم له
  .. وه م عیشقه ی ئه  بازنه من وه
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  وه یه ساره مووهه م هه  پبوونی ئه به
 ڕو  تهی چاخکی ئواره له

 !چم  ی چاخکی عاشق ده کازیوه له
 ر خوداشبم گه..ل یاران  وه

 ست ب ، بن ده تم له سه ڕی ده وپه ر ئه گه
 م که ه  ڕوته ر ئاشقه من هه

 ..مینا جاران 
 دا کردانیکی ئوه م شه رده به رله هه

 دا کی ئوه یه بۆن کردنی ڕیحانه
 ..تاو  ر خۆره ک گوی به ر وه هه

 رسنگی ، سه رشان وبه سه به
  ! وه بمه دا الرالر ده ئوه

 یاران  دوورم و ل عه
 کانی نیشتیمان  رمنه شه نیشکه هۆکه

 کا و رده دوورییا گوڵ ده من مردنم له
  دوورییا  مم له ه من قه

 خا ر ده   ده ڕۆنی عیشق وه
 !کا  کان ده موو ده شی نانی هه  وبه شی ئیوه به

 ان یار دوورم و  ل عه
 کانی نیشتیمان  رمنه  شه نیشکه هۆ که

 می دووریشتان  ده ر به هه
 کتان بم  من قوربانی دواین یه
 سوتان 

 دێ و   هه م خودایه پگای ئه له
  ، وه  کراسکی ئاوییه ونمتان به شه
 کا و م هار ده راخ چه کانی قه رده  به
 ئاگر.. م ، ئاگر  ک و شه ر وه هه
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 !ن  گیاکان ده  ی چه دوانه له
 یاران دوورم و ل عه

 ب متان نه خه
 و تا ئوه هه
 ب وزی ترم هه بۆی سه

 ریا و لی ده زه غه لم به زه من غه
 نم و  هه  کۆشی جه کۆشم به

 کوفرم ، کوفرم
 !!چ   باسوقی شیرین ده  به

   
 
 
 

 
 


