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باهێلەباهێلە

موحسن قۆچانموحسن قۆچان
)دهۆک()دهۆک(

ئەو ژنا هە ئەو ژنا هە 
نوتەیەکە ژ ئاوازێن سترانەکا کەڤن وەریاینوتەیەکە ژ ئاوازێن سترانەکا کەڤن وەریای

هەر ئەوە - ئەوهەر ئەوە - ئەو
دناڤ هشێن من دا ئێوریدناڤ هشێن من دا ئێوری

تەڤ هەستێن من ژەهر کرین و پێڤەدایتەڤ هەستێن من ژەهر کرین و پێڤەدای
پەرچەما وێ یا جادووییپەرچەما وێ یا جادوویی

سیالڤەکا ئارمیشییەسیالڤەکا ئارمیشییە
ب هەاللوکێن زنارێ کێستەیان تامدایب هەاللوکێن زنارێ کێستەیان تامدای

ئــەوا کراســەک پیڤــازی، گەلەکــێ کــورت ب نازکــی ئــەوا کراســەک پیڤــازی، گەلەکــێ کــورت ب نازکــی 
ل بــەرل بــەر

بەژن کاتا سپیندارێیە و گول ل سەربەژن کاتا سپیندارێیە و گول ل سەر
یا تەڕە... تەڕیا تەڕە... تەڕ

رێڤەچوونا وەردەکایەرێڤەچوونا وەردەکایە
حوریەکە ژ چاخێن ئەزەلی هاتیەدەرحوریەکە ژ چاخێن ئەزەلی هاتیەدەر

کۆم - کۆمەیێن گرنژینانکۆم - کۆمەیێن گرنژینان
ل سەر دێمی  دبنە کۆچەرل سەر دێمی  دبنە کۆچەر

سوڕاڤا وێ، گوالڤا وێ، رێکێن دانانا مکیاجیسوڕاڤا وێ، گوالڤا وێ، رێکێن دانانا مکیاجی
رەش گرێکن، د قورکا من را ئاسێ بووین ورەش گرێکن، د قورکا من را ئاسێ بووین و

د گەل گریێ شەڕد گەل گریێ شەڕ
لێ مخابن ئەڤ نازدارا باهێلەیەلێ مخابن ئەڤ نازدارا باهێلەیە

درا چۆیێ دێ تشتەکی لێ ژبیرکەتندرا چۆیێ دێ تشتەکی لێ ژبیرکەتن
ل یەکی دەستمالل یەکی دەستمال
ل یەکی کلدانکل یەکی کلدانک
ل درەکێ شالل درەکێ شال

ل یەکێ جزدانکل یەکێ جزدانک
لێ شاشیا ژ هەمیا مەستر یا وێ کریلێ شاشیا ژ هەمیا مەستر یا وێ کری

پار  هاتبوو ددلێ مندا پار  هاتبوو ددلێ مندا 
ژ هنگی وەرە یا  ل وێرێ مای ،ژ هنگی وەرە یا  ل وێرێ مای ،
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خۆ ب هەمی ڤە  یا ددلێ من دا ژ بیرکریخۆ ب هەمی ڤە  یا ددلێ من دا ژ بیرکری

٧٧//١١١١//٢٠٢٢٢٠٢٢

ئالۆزیئالۆزی
ئالۆزی پیرهەڤیەکەئالۆزی پیرهەڤیەکە

ڕکاعەتێن نوکروسکان ڕکاعەتێن نوکروسکان 
د کون هڕچان ڤە دبەتەسەرید کون هڕچان ڤە دبەتەسەری

ئالۆزی بێهەتکەکەئالۆزی بێهەتکەکە
ب دزیکی ڤە ب دزیکی ڤە 
داربەستا خۆداربەستا خۆ

ب قاس هەستێن مە ڤەدگریتب قاس هەستێن مە ڤەدگریت
خۆ ڤەدنیسیتن ل بەردەریخۆ ڤەدنیسیتن ل بەردەری

ب ئالۆزیان ب ئالۆزیان 
پەرمیچکێن خوهەکا تەزیپەرمیچکێن خوهەکا تەزی
هەیڤا ئەنیا مە ڤەدگریتهەیڤا ئەنیا مە ڤەدگریت

کەنی د کوژیت وکەنی د کوژیت و
کفنەکێ هزار رەنگی بۆ ڤەددریتکفنەکێ هزار رەنگی بۆ ڤەددریت

گەر تە بڤێت ئالۆز نەبمگەر تە بڤێت ئالۆز نەبم
زوی بزڤڕەزوی بزڤڕە

فڕەکا ئاڤا ژیانێ ژ کانیا لێڤێن خۆ بدە من فڕەکا ئاڤا ژیانێ ژ کانیا لێڤێن خۆ بدە من 
گیرۆ نەبە گیرۆ نەبە 

تۆ ب گورا پێخەمبەریتۆ ب گورا پێخەمبەری
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فێسبووکفێسبووک
دا چاڤێن تە ب لێگەریانێ ڤە شل نەبندا چاڤێن تە ب لێگەریانێ ڤە شل نەبن
دا تلێن تە ژ سیها ناڤێ من زیز نەبندا تلێن تە ژ سیها ناڤێ من زیز نەبن

گەلەک – گەلەک گەلەک – گەلەک 
ل سەر فێسبووکێ نەمینە ل سەر فێسبووکێ نەمینە 
ئەز حەژ تە دکەم بۆ مرنێئەز حەژ تە دکەم بۆ مرنێ
دێ هەر مینی د هزرا من دادێ هەر مینی د هزرا من دا

چونکە تۆ جوانترین پەیڤیچونکە تۆ جوانترین پەیڤی
مای نڤستیمای نڤستی

د ناف دەفتەرا شعرا من داد ناف دەفتەرا شعرا من دا

٤٤//٩٩//٢٠٢١٢٠٢١


