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  ساردینساردین ...  ... تت  زهزه   تاموو له تاموو لهیییادگاریادگار

 
 

  ..  وه  پجایهسوورمان یسنوور
 مان گرد هه، کدا یه  بوخچه  له

  ج  یانده  خواستمان گهیخواست
 ،  چاڵ راولژکردو نامانه رگیز نابمان سه هه
  ، شیاو شیاومان کرد به نه

 ک ناساند یه ڕمان به  گورک ومه
  دۆست ئاگرو ئاومان کرد به

  کردیکسان راو لژمان یه سه، او ژوورور سه
  یشت و  گهی خواست  بهیماس
  کردی له مه سووردا ی رووبار له
 روحم...  روحمیئا
   کردویما سه، هشتا  بهیما هشتا سه  به له

  کردیزکر  شتی روشک  دهی  شوه
   ویرژ  ههی تامیفرمسک
  شکاندیشت هه  بهیتونت
  ک گریاینردوو هه... گریان.... گریان
   ساند فر هه  به مان له دوکه
 ، مش خۆله فرمان کرد به  به

  نمک  گه  گوهی خۆراک کردمان به
  ، م  حورکهی ئه

 کانم  سییهی ئۆکسجین
   بوونمیبوون... م  ناسه  ههی ئه
 ،  کردیست  ههسوور ی  بازنه که
 رم دایگرد ت شه زه  لهی خواستیوژم  ته به
  گرت و وه  سینه  بهیست هرچۆک د  سه وته که
  کرد یرموو فه

 ت برد  زه بۆ خۆاست و له ی سووژده
   یمان  پهید  شا یه بوو به

 ت  زه ست و له  خواست و تام و ههین به
  ، نم گیان  گه گوه

 َ ب  هه تابوون
  بوونت دام له.. ی بووندا تۆ له
  ت و خۆاست زه ر تام و له گه

  ژ بوونراو ل لیان شواو سه
 کۆم  لده  پیتیان هه پیت به
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 َێ  خۆار مه  یان به  خاکدا دهی قوی به
  یرست ت په  زه  خۆاست و لهیئا
 زن   سنوور بهی حۆر  تاکهیسپ
  ئاگرو ئاوی که  دۆستهی ئه،  شیاویبوون
  شتیروش ده،  ر  پوهیر په
  ت  زه  گریان و تام و لهیشا
   گیان  ناسه هه

  ران وه  بوونهیرز با به
  ، خۆش  نهیدۆست

  خۆاستم ی خۆاست
  بچووکانیشا
 وامین رده ل به  وه
 .  ت  زه  تاموو لهی یادگار له

  سوید
Sardeen1997@hotmail. com 

 


