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  ری عیشق ده قه
 

کر  به خاه
  کیت، یه  بزه  تاوه 
  ،..وه هاره ی به نده م خه ده به

  سیمکی شتیت، نه
  ..!ریاوه رشتی ده پۆلکی،سه م شه ده به

  زینیت، ئاوازکی حه
  .... وه که م سۆزی نایه ده به
  ..!ی ژکانی،تاری دمیت چریکه

  کانم، نجه ن و ناخ کوتانی په شیوه  به
   ،..وه یته دیوو ئه روو نه ی گه قامکی پایزانه مه

 ...!! س که خه ره کانت مه ،لوه مکه ره که
  هوزاری دیلی نو دت،

  ....! که ڕه کانما به زه رزی حه وه،نمی گه گوه،ی روشکه کهنو، له
  ...! وکه ن و که شهم  نه مه تهم  رمانی،ب جووتیاری ئه خه

  ،... ئاشناکهگفتی چاوت  گفتی چاوم به
  ..! ت که ناسه ی هه ئاوته،کانم ناسه هه

  ...! باکه  بهتوێ تومبووی نو ناخی  که ه ردوتۆزی که گه
  ...! مکه ره که

  ،....یواسه تما هه رائه ردنی به گه تا،به رائه ی به روازه ر ده به و،له وه پیرۆزیت بھۆنه
  ....!  مکه ره که

  ... !یی پیرۆزتم بۆ واکا رقه ،قاپیی مه ت ڕاسپره که زوانه
  ...! مکه ره که

  ،... تی بۆ واکه مه رحه ،تروسکایی مه ری عیشقه ده قه
  ، مکه ره که

 ،..خۆ من ب تۆ
  ...!وت کردووم ژن و بای زه ورکی،ووشک،ووشک، به هه

  ...!ی کردووم سیره ق و که  ڕهریرک مھه زه
   ...!مکه ره که

  ،...تم بۆ واکا رگای عیباده ،ده ت ڕاسپره که زوانه
  ،.... کانم تاووتوێ که ناسه تا،هه که ده رقه ختی مه ری،دره ژر سبه له

  ییم، سیره و که وه ق بوونه ڕه
  ، ... تاوێ که ی،گزنگی خۆره واه هه

   ،...راکه به لیم وه خمه عیشقکی مه
  ....! مکه ره که
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ره که وانهز؟... ت ڕاسپ  
  ...! بۆ واکاتم هک هد رقه  قاپی مه

   ، یه،پ رو شین باووم سمه نگ و  ئه نم ڕه هو و گ له کهسپی،ی ردۆکه مشت به
    ،موریدانه،هاتووم

  ...!ژنی کلکتا ،به ،بهنمبیانوسخۆ، کاوه به 
  ....... کا نیازومورادم حاصتت مه رحه ی مه تا،تروسکه

  ،...هاتووم
  ....! کاان پاراویکانت یانی لوه به ره بهئاونگی م،انر لو تۆکانی سه ووشک هه  خونچه

  ....زاهیدم
  ،....  ئاشنا کهپ مت که ته ریقه ڕبازی ته 

   ....!مکه ره که
  ....!کاردنی ئاهکما گه تک به شق شفاعهه الی ئیالهی عی  با ئیال

  .....!کاڕوپاراوتم  ورکی ته وڕووی هه ره بائیاله به
  ....!واکا وتا پ ڕه ی چوون شه زیه که بائیاله مانگم له

  ......بائیاله
  ،....ڕوخسارت ئاوزان کا  قی فه شه به،کتا ڕوونی کانیه له،ڕووخسارم

  ،...سف کا کانی عیشقم بۆ وه ڕۆیی دکتاتۆره ره سه،کانتا ری چاوه نده به له،با ئیاله
  تاڵ کا م پ به وبنه  بارگهی سنگتا قوبهری  نده به   لهبا ئیاله

  ،..ری عیشقه ده ،قه مکه ره که
  ،.... قیقه رو عه نبه ی مسک و عه رامه بۆن و به،ی که ڕه  شه رمه نه،ت و ئولفهتکچژانی ،ی شنه

  ....! مکه ره که
 ؟...  نونه تی مه ب مروه

  ،... ت بچونه ئایه م به یه سیده م قه ئه
  ،....  بئانهزیو  سهوز کی سه ڕۆیه په له،نت کا کی لوه یه یه فه ر ڕه سه له

  ...!ست نوژ بگره  دهکانی رفه ڕۆندکی حه به کازیوان 
  ...می دوعاونزا ده مه ده

   ...!رز ڕاگره رز به کانت به سته پی ده ر له سه له،کانی ته سره ئاهو حهمرواری 
   ...!!!*وه ،بیخونهوه جویده ته به خۆ،  کاوه هدی،هدی،بهوجا، ئه

  
  
  
  .خونرت قورئانی پ ده  که یه هو ئاواز ئه:جوید  ته  

  
 
 


