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 هيجراين عةشق
 ئصوارةيةكي ثةمةيي

 لةنصو هصمندا وةك مانط هةلَ هايت
 لةنصومندا هةناسةت دا

 لةنصومندا كةوتيتة طأوطالَ
 ئصوارةيةكي ثةمةيي

 بةرلةوةي طةالَ بةدرةختةكانةوة نةمصنص
 لةنصوجةستةمدا سةوز بوويت

  ض قةدةرصك تؤي هصنا
 ورةوةتؤيةك لةو دووري دو
 بةثصكصكي ئةوينةوة

 بةدوو ضاوي ئةستصرةيي
 ئاطرداين دلَم ضؤش دا

 ئاي دولبةرم ئيستا هانابؤكص بةرم
 بةري مانطم لص طرياوة 

 خامؤش و ماتة كيشوةرم
 ئصوارةيةكي ثةمةيي

 بارطاويت كردم بةعةشق
 بةر لةوةي ئامسان ئةستصرة ثةخش بكا

 من بوومة ئامسان و تؤش بويتة
 ئةستصرةي سةر سةرميةكةم 

 بةر لةوةي سؤز 
 سةرباغي ئةوينا كا

 يةكةم سومبويل عاتيفةت 
 أذاندة نصو باغي ضةند سالَةي

 بص بةرم
 ئصوارةيةكي تري ثةمةي
 كةناريةكاين ذوورةكةم 

 مات و بص دةنط
 هةناسةي من تةواو ماندوو



 نوقمي غوربةت
 خؤم و ثصكصك شةرايب سوور

 طمالصك بص دةنط   تةواو بص دةن
 بص دةنط لةمةرطي هاوأص كةم

 كةتاالَوي عةشقي ضةشتوو
 ئازاري ئةوين ثريي كرد

 هةتا ناخزةردي كرد
 بص دةنط لةئةدةيب هاوأصكةم

 تةا تاواين ئةوة بوو
 ثصي ووتبوو خؤشم دةوص ي ئةي ئةستصرة

 ثص ي ووتبوو من دصم
 بةالَم ئةطةر مردم

 ثصم خؤشة لةدلَتدا مب نصذي 
 ئصوارةيةكي ثةمةي 

 لةناكاو طولَي باخضةكةم
 سةراثا هةلَ وةري

 كةنارييةكاين ذوورةكةم
 يةك لةدواي يةك

 كةوتنة سةمايي طيان دا
 تؤش بةتةا بةضصت هصشتم 

 ثصت وومت ئةي تاكة خؤشةويست
 مالَئاوا من دةأؤم بةدوعا

 ئصوارةيةكي ثةمةيي 
 ئازارصك لةنامخا بةري طرت
 ئةو بةرةي هةتابص زياد دةكا

 ةورة تر ناز دةكا  هةتا بص ط
 هةتا بص لة خؤمي دةئالَص

 هةتا بص ثةلوثؤيل دةطاتة نصو سةرم 
 لق و ثؤ دةردةكا

 دةم كؤذص بةبص دةنط
 وةك مةرطي كةناري

 لةكاتصكي ناديارا وون دةمب
 ثاشانيش

 من دةكا بةهةورو
 خؤي دةكا بةباران
 خؤي دةكا بةأؤذو 
 من دةكا بةزريان

 ئصوارةيةكي ثةمةيي



 وا بةدةستةوةدلَي خؤم 
 دلَصك كةطةمةيي ثصكرا

 لةسةردةي وةمهداعاشق بوو
 ثصي طرت و هةلَ خزا

 جةستةم لةكاتصكيناديارا وون دةبص
 بص ئةوةي ثص ي بطةم 

 دةمرم و لةقةراغ ضؤطةيةك دةم نصذن
 ئصوارةيةكي ثةمةيي
 ناطةأصمةوة مالَةوة

 تةا هاوأص كامن دةزانن 
 طؤأةكةم لةكوص ية

 خؤم وابةدةستةوةمةرطي 
 وةك كةناري كةوتوومةتة سةماي طيان دان

 دةمرم وئيتر ئةبةد ئةو عةشقة 
 .لةخؤما دةنصذم

  
  

 


