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  كؤظانكؤظان
  لة رؤذي جيهانيي منداآلندا) كؤظان (فِريينشيعريك بؤ  

   

  دالوةر قةرةداغيدالوةر قةرةداغي
   

  كؤظان مرد
  ضؤلةكةيةكي تر لة بةهةشت زيادي كرد

  دارهةجنريةكةي بةهةشت نيشتةوةثةلكي ضؤلةكةيةكي تر لةسةر 
  كؤظان ئيوارةيةك بةالي شاردا فِري و

   الي نةداصلة هيض كو
  مانيكدا فِري وئامساين نيشتؤظان ئيوارةيةك بة ك

  لةسةر هيض درةختيكي نةنيشتةوة
  كؤظان بةو شةكةتييةي خؤيةوة

   دا هات وئيوارةيةك بة طةِرةك
  دةرطاي هيض مالَيكي نةدا لة بؤ قوميك ئاو 

  كؤظان بةيانييةك لة خةو هةستا و
  بةياين باشي لة كةس نةكرد

  صكؤظان ئيتر بة هيض زوبانيك نادو
  صر هيض جلكيك ناثؤشكؤظان ئيت

  كؤظان ئيتر لةسةر هيض كةس ناكاتةوة
  كةس ئاشت نابيتةوةهيض  لَكؤظان ئيتر لةطة

  ص بض بؤ دةنطدانكؤظان ئيتر طةورة نابيت تا
  صنابيذ.. . ) خواية وةتةن (كؤظان ئيتر لة ريزدا

  كؤظان ئيتر هةلَناسيتة سةر تةختة رةش
  صتا ناوي خؤي بنووس

  بووةتة طضكةترين ضؤلةكةي بةهةشتوكة هةنو طةرضيكؤظان 
  كةضي ترسيك وةك خؤي ساوا

  صبالَي فِريين دةكرؤذ
   وةك خؤي باريك و بنيسخةفةتيك
  ص دةطرصي ثري  هاويننيوةِرواينفير بووة 

  كؤظان لة نائوميديي خؤيدا فِري
   و فِريجيهيشنتكؤظان يارييةكاين 
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   و فِريجيهيشنتكؤظان جةذنةكاين 
   و فِريجيهيشنت سروودةكاين كؤظان
   و فِريجيهيشنت  مذدةكاينكؤظان

  كؤظان بةو منالَييةي خؤيةوة
  دا ثري بوويلة نائوميدي
  دايلة نائوميدي

  بةرسيلةيةك ضيية
  بة ميوي ِرووانينييةوة نةما

  كؤظان هيند طضكة بوو 
  كةس لةو قةرةبالَخييةدا نةيبيين 

  صِروانيي دةجيو كة ضؤن كؤظان ضاوةكةس نةيبيين
   و زوِرنالَ دةهؤلةبةر قاقا و قريوةي

  لةبةر زرمةي يت ئين يت
  دةطريكةس نةيبيست كة ضؤن كؤظان 

  ؤ مردين كؤظان و مالَي شؤِرش ديواريكيان بةين بووخ
  كورد لةيةك حةوشةدا كريضي بوونخؤ مالَي كؤظان و مالَي 

  خؤ لة ثةجنةرةي ذوورةكةي كؤظانةوة
  ئاثارمتاين ثارلةمان ديار بوو

  خؤ لة شارةكةي كؤظاندا لةبةر حيزيب كورديي
  منالَيي ريطة نيية بة ثيي ثةتيي ِراكات

  خؤ وآلتةكةي كؤظان
  دؤستثِرة لة ميواين منالَ

  ِرةسي نيودةولَةتييلة فريادثِرة 
  ي ئامسانيينس ترين فِرؤكة و موشةك و ئامبؤآلصوثِرة لةن

  ييةدا كؤظاين نةذنةفتلةو قةرةبالَخكةس 
  كة ضؤن دةطري

  كؤظان بةو ساواييةي خؤيةوة
  لة نائوميدييدا ثري بوو 
  كؤظان لة ضاوةِروانييدا

  وةك دةسيت دايكي ميهرةبان.. . دوو دةست
  :رثة ثييطوتباوةشي طرت و بة ضلة .. . هةلَيطرت
  كوِرم بفِرة

   نةبيتلَبةديار ضاوةِروانييةوة ماتلةوةندة زياتر ا ب
  وِرم هةتا ساوايت بفِرةك

  هيض شتيك بةشي تؤي تيدا نةبوو.. .  كوِرمدواجار
  تؤي تيدا نةبووتؤثيكي  بةشي وةتةن
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  عيلم بةشي شرينقةيةكي تؤي تيدا نةبوو
  باخضةكان بةشي يارييةكي تؤيان تيدا نةبوو

   تؤيان تيدا نةبووةكيكان بةشي طةرم بوونةوةيباوةطوِرطوِرة
   بةشي فينك بوونةوةيةكي تؤيان تيدا نةبووذير درةختةكان

   بةشي ثياسةيةكي تؤيان تيدا نةبووشؤستةكان
   تؤيان تيدا نةبوووةرزةكان بارانيكي

  جةذنةكان ضكليتيكي تؤيان تيدا نةبوو
  ي تؤيان تيدا نةبوو طِروطالَقوماتةيةكمنالَييةكان بةشي 

  هةتا ساوايت بفِرة كوِرم
  بنؤِرة كوِرم

  كان ثِر باري لؤرييةك بةشي تؤيان تيدايةشةِرة
دايةكفِرؤكة و موشةك و طوللة تؤثةكان ثِر باوةشيمردن بةشي تؤيان تي   

  بةشي تؤي تيداية  تاريكايي شةويكترس هيندةي
  بةشي تؤي تيدايةبة دريذايي جاددةيةك  نائوميديي

  بةشي تؤي تيداية بة ئةستوورايي شةِريكرق 
  بفِرة كوِرم. . .هةتا ساوايت

  هةتا سوكةلَةيت
  كوِرم.. . بفِرة
  بفِرة

  !تيدايةتري  فِرينيكي هةتا ئامسان جيطةي
 *  
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