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  ٭ابهڕۆش
هار و به مه  دهموو سا هه  
دا یشم هۆ خیآ هیۆڕ وهیش نله پ  
یآ هی نجه ست و په ده  

یتوو وشك هه  
،ێزوورم د شاره  
میۆ خینیر وه  ههیما  سهیچسك  
شآ  ئهۆب  

راودایگ ناسه  ههیآ هیۆڕ وهیش نله پ  
یواو به ته  كهیر ر خهۆ خی و آاته ئه  
و  گه آیمل ست بكاته ده  
نوه ب هیسنگ ر به سه  

  ی وهۆ وشك بیكم من خه 
م رده م بنج و بنار و هه ئه  
نیا نام بی دونیر آوی چاویچ آه  
  وێ به سویآ هی ه هیزا

ژمان در آارویآ هی هاوار و نوزه  
ای دونیڕ  آهی گویچ آه  
،ستیب  نام  
  موو سا هه

نداتر و گو  عهیله مانگ  
نجه ست و په  دهیآ هیۆڕ وهیش نله پ  
ودایر وه هه  
ت گه ه  آهد و با  قهیكاویپ  

زووردا قنج   شارهیخۆڕله   
،ست وه ئه  
یوویر وه هه وو ڕم و  آویآه ماچ هی آه هی  

آا،  ئهیانستز و ب هڕ وباخ   
و له نیۆ باران و خآۆتن  تهب ئه  
آا،  ئهیآان گه آیقار قار شه  شهیسنگ  
و  كهادی یاینۆمف اوه سهیم پ ئه  

و  پووله  پهینی فی نجه  لهڵ له گه  
آا، ما ئه آان سه هی پاساری غمه  نهڵ له گه  
آا و  مانگدا دهی  شانزهی ابهڕۆش  ش به باوه  
  دهۆ بیم آه ته وین مندایرانۆگ  

آا  مدا ئهۆڕ وهیش نش به پ باوه  
وه رهۆ خیم و دهن  تهن م ئه ده  



،آا  ئهی ماچب الك ئهی هیآان وهتا ل  
آا مدا ئه بجه ه  هه  ش به باوه م آه  به  
ێ دی كهیو زر  هییو آیك هاواریدیئ  
ێ دیو آروز   هییشت  دهیك ئازاریدیئ  
آان هیر به  بهیای دونیڕ  آهی به گوو پ  كهاوارم ه وسا ئه  ئهیدیئ  

ستور شاو و ئهی قیست دوو ده  تهۆ بیانیموو گ هه  
  تاوان وی ملیقاقا نهیوا له ب

  هیدا  عوجهیڕآو
  و و پ شیكقاپ قورئان  تهۆب
ت آراو ت و په له  
بدا ویت  خهیتا له مل وه ئه  
آان، وته  مزگهیز مهگور  سه  تهۆچ  
ن كهڕرگه   مهیربووآ به ی رزه مه ته ئه  

رگ  مهی گوی ردانه تا گه  
آا م نه بجه ه  ههی بووآیردن له گه  

وه، تهم تاوه ناب ئه  
زوورم ستا شارهئ  

هی ماوه  چهی وشكیكدار  
وه م تاعونه  ئهیم با ده به  
،ێ دی كهیف  
نه  خاوهرم ب ته  
ن اناگهڕ پ  

  گرتووه،ینار رگ آه مه
  ساته آاره

  هیآ  بهآ
  هیی زه  بهیرگ  مهیسا
  له رده  خه پیرانۆ با و بیلول رده گه
  رگه  مهی رزه ته

  وێز ناردا ئه  آهی تهیژان له ل
ه،ییتاۆ آ بیكو هڕۆآ  
گره  ههپ  
نی اناگهڕ پ  

ێووخسارتا دڕ  رگ به  مهیچنگ  
نهیئاخر  
هیی زه  بهیمان  نهیسا  
كردووه،  ههیبا شه هڕرگ  مه  
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