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تاریکییەک ئەدرەوشێتەوەتاریکییەک ئەدرەوشێتەوە

بەرزان هەستیاربەرزان هەستیار
)ئەڵمانیا()ئەڵمانیا(

بەم تاریکییە بە نوکتەیەک بمخەرە قوڵپی گریانبەم تاریکییە بە نوکتەیەک بمخەرە قوڵپی گریان
لەم تەنیاییەدالەم تەنیاییەدا

بە هاتنێک خاڵیم کەرەوە لە جەنجاڵیی بێهودەبە هاتنێک خاڵیم کەرەوە لە جەنجاڵیی بێهودە
**

توند لە خۆی پێچاوم، تەنیایی، وەک سێبەری توند لە خۆی پێچاوم، تەنیایی، وەک سێبەری 
قوڕاویی مردنقوڕاویی مردن

لە گەروومەوە چەشنی زێراب سەر دەکات، تاریکیلە گەروومەوە چەشنی زێراب سەر دەکات، تاریکی
ئەرێ تۆ بە نیاز نیت داگیرسێیت؟؟ئەرێ تۆ بە نیاز نیت داگیرسێیت؟؟

**
یەک.. یەک ڕەنگەکان بۆن دەکەمیەک.. یەک ڕەنگەکان بۆن دەکەم

لە تاریکیدا هەموو شتێک بە ڕەنگدا دەناسمەوەلە تاریکیدا هەموو شتێک بە ڕەنگدا دەناسمەوە
بۆ نموونە، کچۆڵەیەکی گوڵبەدەم،بۆ نموونە، کچۆڵەیەکی گوڵبەدەم،

یان خەمێکی شونبزریان خەمێکی شونبزر
**

کە تاریک دادێمکە تاریک دادێم
بە فرمێسکی داگیرساوەوە بۆت دەگەڕێمبە فرمێسکی داگیرساوەوە بۆت دەگەڕێم

**
بەدەم خەیاڵێکی پەمەییەوەبەدەم خەیاڵێکی پەمەییەوە

بە گۆرانییەکی هێمن لێوەکانی سوور دەکات وبە گۆرانییەکی هێمن لێوەکانی سوور دەکات و
تاریکی دەکوژێنێتەوەتاریکی دەکوژێنێتەوە

**
تاریکییەکی ڕۆشن لێزمە دەکاتتاریکییەکی ڕۆشن لێزمە دەکات

کە شەوانە،کە شەوانە،
ئەو بە دێڕە شیعرێک قژی دەبەستێتئەو بە دێڕە شیعرێک قژی دەبەستێت

**
لە تووڕەبوونیا پشکۆ ئەبێتە شەختە ولە تووڕەبوونیا پشکۆ ئەبێتە شەختە و

سەهۆڵبەندانێکی تاریک لە خوێنما جێ دەهێڵێتسەهۆڵبەندانێکی تاریک لە خوێنما جێ دەهێڵێت
**
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چەند عەنتیکەیە،چەند عەنتیکەیە،
من بە گلێنەی تاریکی نەبێتمن بە گلێنەی تاریکی نەبێت

تۆم بەڕوونی بۆ ناخوێنرێتەوە تۆم بەڕوونی بۆ ناخوێنرێتەوە 
**

ئەوەی ئەم مافووری تاریکییە دەپێچێتەوەئەوەی ئەم مافووری تاریکییە دەپێچێتەوە
کردنەوەی پەنجەرەی دوو قسەی خۆشی تۆیەکردنەوەی پەنجەرەی دوو قسەی خۆشی تۆیە

**
ژنێکی قژ قەترانییژنێکی قژ قەترانیی

تاریکیی دەکات بە بەفری یەکشەوەتاریکیی دەکات بە بەفری یەکشەوە
**
چەند بە ڕەونەقە، تاریکیچەند بە ڕەونەقە، تاریکی

کاتێک تیرێژێک لە یەخەی کراسەکەوەکاتێک تیرێژێک لە یەخەی کراسەکەوە
گەردنت دەکات بەمرواریگەردنت دەکات بەمرواری

**
دوو مێروولەی ڕەشی ملباریکین، من و تۆدوو مێروولەی ڕەشی ملباریکین، من و تۆ

دوو هێندەی بارستایی خۆمان، خۆشەویستیدوو هێندەی بارستایی خۆمان، خۆشەویستی
بۆ شارە تاریکەکەی دڵمان کێش دەکەینبۆ شارە تاریکەکەی دڵمان کێش دەکەین

**
بەر شەوارەی تاریکییەکی ڕەنگاوڕەنگ کەوتم،بەر شەوارەی تاریکییەکی ڕەنگاوڕەنگ کەوتم،

کە لێرە نزیک بوویتەوەکە لێرە نزیک بوویتەوە
**

چاو دائەخەم،چاو دائەخەم،
بەفری تاریکی، چۆڕە چۆڕ ئەبێتە ئاو،بەفری تاریکی، چۆڕە چۆڕ ئەبێتە ئاو،

کە تۆ لە نێوانی پێڵووەکانما بزەیەکی گەرم ئەتگرێکە تۆ لە نێوانی پێڵووەکانما بزەیەکی گەرم ئەتگرێ
**

ئەڵێی لۆکەیە دەبارێتە سەر برینێکی تەڕ،ئەڵێی لۆکەیە دەبارێتە سەر برینێکی تەڕ،
ئەو تاریکییەی داتگیرساند ئەو تاریکییەی داتگیرساند 
**

دواجار، شتێک، سپی، بەر بیناییم چۆڵ ناکاتدواجار، شتێک، سپی، بەر بیناییم چۆڵ ناکات
سپی.. سپی وەک تاریکی ڕەشێنەی چاوەکانی ئەوسپی.. سپی وەک تاریکی ڕەشێنەی چاوەکانی ئەو
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