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ووتُيُك:
نًطُزانِ و كًَصُّ منو ةُطنُ َ   , شؤزجاز مو ووتىومُ

بنُ تايةنُتِ   , ئُو خىيَهُزانُيُ كُوا ةُ مُبُضتُكانِ شًعس ناطنُى 
ئننُو زخَخهُيننُم شؤز ئازاضننتُ دَكسيَنني كننُ طىايننُ بُشننًَ  ةننُ  

جا بؤ ئُوَّ خنؤم  , يؤندزاوَكامن ناكؤكُ ةُطُ َ بهُماكانِ ئايو
وا بُ , شًكسدنُوَّ ديَس بُ ديَسّ نىوضساوَكامن  بُ دووز بطسم ةُ

.ضاك دَشامن ئُو خىيَهُزَ بُزخيَصانُ نىوضساوَكانِ مو نُخىيَههُوَ
مو بؤ يُمىو يؤندزاوَكامن كات و شنىيَهِ نىضنًهًامن   

بؤيُ دَةًََم بريؤكُ و ضنُزَتاٍ نىوضنًهِ ئنُوَ    , طىشازشي كسدوَ
كاتَِ ةُ طُشتًَكا ، 2009دَطُزخيَتُوَ بؤ كؤتايٌ ضاةَِ تًَكطتانُ 

(.ئًتاةًا و ضىيطسا )بىوم ةُناو شُمُندَفُز ةُ نًَىاى ووالَتِ  



يُمًصُ ثًَصكُشُ بُ تؤ
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ئُّ شاثُزّ خُياةَِ مو
ئُّ ناضكرت ةُ خىنضُّ طى َ
ضىجدَ دَبُم بؤ جىانِ تؤ

تؤ دَثُزضتم

1



يًَهدَ دووزم ةُ تؤ طًانُ
ناشامن ضؤى بطُم بُ تؤ
بَِ يًَص و ةُزشؤك داماوم

داماوم بؤ خؤم

2



خُمةاز و ثُشًَىَ حاةَم
ضا َ و مانطي بؤ دَذمًَسم
ضاوَزخيَم كُ زخؤذَّ بًًَي و

بًًَتُوَ بؤ الم

3



ضًهُّ ثسخ ئاه و حُضسَمت 
بُفسةٌَ نًصتىو, ضازد و ضسخ

دَناةًََهَِ بؤ طُزمِ ةُط
طُزمِ ةُشِ تؤ

4



ضاوم بًهايٌ تًا نُما
ةُ شىيَو ئُشكا خىيَهِ بازاند
خىيَهِ بازاند بؤ بُختِ زخَط

بُختِ زخَشِ خؤم

5



يًَهدَ ياوازم كسد طًانُ
ئاوزخَّ بُزَ ةُ ذيهِ مو
بصانُ مو ضُند بَِ ناشم

بَِ ناشم ةُ ذيو

6



ئُّ شُنطُكُم, دَوَزَوَ
ئُّ ثُةكُشيَسخيهُّ حُوت زخَنط

دابةازَّ بُ نًَى نامخا
ناخِ طُزمُضًَس

7



شُواى ةُطُ َ ئُضتًَسَكاى
ديَمُ دواى تاكى بُياى

دَكُم باضِ جىانِ نًطاّ
نًطاّ شؤخِ ياز

8



تُنًايٌ دَوزّ تُنًىم
بَِ تؤيٌ نابًهاّ كسدووم
ةُ ضاوما حُزام بىوَ خُو

خُو و ذيامن

9



نامؤ بىومُ ةُ شيَدّ خؤم
نًطُزامن ةُ بىونِ خؤم
ناشامن تاكُّ بهاةَم

بهاةَم بؤ تؤ

10



بؤ جًَتًًَصتم ةُم يُوازَ
مُزطُ طًانُ, تاةَِ دووزيي

كُّ ديًَتُوَ نًَى باوَشم؟
باوَشِ تازم
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طُز بًًَتُوَ ئُجمازَياى
ةُ باوَشِ خؤم دَتطسم
شُوانُ دَتصؤم بُ شًعس 
شًعسّ نُزم و نؤ َ

12



بؤ ديداز و ديدَنِ تؤ
دةَم وا ةُ ضُمادايُ

ضُزخؤط و مُضي و حُيسامن
حُيسانتةم طًاى
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زخوخطازّ ثاك و جىانِ تؤ
ةُ ثًَض ضاوما قُد ووى نابَِ
ةُ جىانِ ضُشهِ ظًهؤضِ

ظًهؤضِ ماةَمِ
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بَِ كُس و بَِ حاةَم خىايُ
دووز ةُ دؤضي و ئاشيصامن
شًَي و ديَىانُّ شُمًَكم

شُمِ ذيامن

15



ناشاى مُكُ, بَِ نُوامُ
دةَصكاوم ةؤمُم مُكُ

تىيَهىّ عصقًَكم, زخيَةىازم
عصقًَكِ ناضؤز

16



يُكُم نًطاّ ضُزثًَِ ياز
دةَمِ يُذاند, بىو بُ طسخكاى

داطريّ كسد ضُزتاثاّ د َ
دةَِ ثسخ شوخاو
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ةُم يُوازَ ئؤقسَ ناطسم
ةُم بُيُشتُ يُدانادَم

ويَسانُ, تؤّ تًا نُبَِ
ويَسانُ طُزدووى
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ةُ نُو بُيازّ تُمُى بىوم
طُالَّ ضُوشت يُةَىَزاندم
ئُويهي بىو بُ خُشانَِ

خُشانِ الويم

19



ثُشًمانًم ةُ ناضًهي
ثُشًمانًم ةُ بًهًهي

طُز ضِ ثًَي نُبُخصًم خؤشِ
خؤشِ يُتايٌ
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ئُويهِ تؤ دَزيايَِ بىو
شؤز شُثؤىل بؤ يًَهاوم 

مهِ فسخيَدا ةُم دووزطُ
دووزطُّ مُنفا بىوى

21



يًَهدَ ضُزكًَصًم كسد بؤ تؤ
وامصانِ عصقي خُشنُيُ 

خُشنُّ تُمُنِ ةٌَ بسدم
ىلَ ّ بسدم عصقي

22



زخوحم خُةَتانِ خىيَهُ
طصي جُضتُم شام و بسيهُ
يًَهدَ نُخؤشم وا كُوتىوم

كُوتىومُ ةًَسَ

23



كؤتسيَكِ باةَصكاوم
يًَالنُ ةٌَ تًَكدزاوم
زخيَةىازيَكِ ويَلطُزدم
ويَلَطُزد و تُنًام

24



ةُ نًَى بُيازّ دةَما
تُنًا يُز تؤ شاطىةَمِ
شاطىةَِ يُضي و ضؤشمِ

ضؤشّ ئًاليِ

25



بُ فسمًَطكِ ضاوَكامن
خُندَّ ةًَىت مُثصكىيَهُ

مو عاشقم, تاوانةاز نًم
عاشقِ تؤمُ

26



كُ بًَدَنطم وا يُضي نُكُّ
تاواى ةُ زخووما دَتكَِ 

ضُيسكُ حاةَم , تاوانةاز نًم
حاةَم ثُشًَىَ
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ضاتُوَختِ فرياقُ ئًَطتا
خىيَو ةُ ضاوما دَبازَّ
ةُ بُدبُختِ خؤم نامشسم

نامشسم وا شوو

28



ضًم بؤ نُما, تُمُى زخؤيٌ
تا ةُطُ َ خؤم بًالويَهم 
طسفتازم ةُ خُم و ئاشاز

ئاشازّ زخوحم

29



عاشقِ تؤ بىوم, ضاةَانًَ  بىو
يُز ضاو ةُ زخَّ ّ ذواني بىوم
ذوانِ ذيَس ضايُّ ناشت

ناشّ ىلَ بسدم

30



ضًم نُما ثًَصكُشِ تؤّ كُم
د َ و زخوح بىو, ئُوَّ يُمةىو

بَِ د َ و بَِ زخوح واماوم
واماوم بؤ تؤ

31



ئًَىازاى دَمِ شَزدَثُزخ
خُمِ ئاضؤ دَطسم ةُ خؤ
دَشامن ضُند بُ ئاشازَ
ئاشازّ فريقُت

32



وَزَ وَكى  زخيَرنُ بازاى 
دابةازَّ بُنًَى نامخا 

ضُوشكُوَ دةَِ كُجنًم
كُجنِ با بسدووم

33



مو ثًَم ووتِ ةًَم بةىوزَ
بُزطُّ ئاشازّ تؤ ناطسم

بُس تؤ بًَرَ, ضًي ةًَم دَوَّ
بؤت دَمسم, بًَرَ
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خاشاك و خؤةَِ ذيَس ثًَِ تؤ
مسوازّ دَزياٍ ئُويهُ
ئُويهِ تؤيُ ضُزضاوَّ

ضُزضاوَّ ذيهُ

35



بؤم ناكسَّ ةُمُ شياتس
ةُ دووزيتا ضُزبُضي بريم

ثسخ بُ دةَم, يؤطسمت
ثسخ بُ د َ دَطسيم
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تؤ يُمىو طاظ ةُ طى َ دَضًي
ضىوز و شَزد و وَنُوشُيٌ
زخونايِ ديَهِ بؤ مُنص َ

مُنصةَِ ضؤةَم

37



ةًَم مُثسضُ, بُضُ ضًرت
مُةََِ ضُندَ خؤمشتدَوَّ
خؤشُويطتًي دَزيايُكُ
دَزيايِ بَِ ضهىوز

38



عصقِ تؤ خُةَىَتطامُ
مًحسابِ ثاكِ ئًمامنُ
ثريؤشتسيو قًةلُطامُ
قًةلُّ دةَدازٍ

39



ضُشهِ مهاةًََكِ ضاوا
زخوحم ئاةَىدَّ تؤ بىوَ
طُزمم كُوَ بُ يُناضُ
يُناضُّ طُزمي

40



زخاشَكامن وَك خؤٍ ماوى
ضادَ و ضاكاز بُجَِ ماوى
ةُذيَس دَوازّ بسذانطِ 

بسذانطِ ضاواى

41



خُمِ دووزّ و بَِ تؤيٌ تؤ
شامًَكُ ةُ نًَى دةَمايُ

ضِ زخوودَدا طُز كُزَمكُّ
كُزَمكُّ بؤ الم

42



دوايو طُالَّ ئُزخُوانًم
وا بؤ تؤ يُةَدَوَزيَهم
تاشَ مُحاةَُ طىشَزكُم
طىشَزكُم بَِ تؤ
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