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  زیز زیز   مید عهمید عه  حهحه. . مم.. ! .. ! مۆمۆ  تی ئهتی ئه  سهسه  دهدهو زومی و زومی نفال نفال   ی ئهی ئه  عنای پاشماوهعنای پاشماوه   ڕه ڕه  بۆ میمکهبۆ میمکه

  
 و  یه ههکی دسۆزدا  نھا خه گیانی ته له  ی که  جوانه سته و هه  بۆ ئه فارسر کاک عومه  به شه پشکه

  .  بۆ کوردربمنی هه
   

  تا سه  دهرۆکانی دڕوی بهتییت  جاه یی و خه ترین شوره وره ی گه تۆ که
  مۆی کانی ئه قاوه راوزی شه  دون و پهوری مافیای کانی جه ی خامه  کهتۆ
    وه نه که  ئهکانت نفال و ئازاره  یادی ئه وه  پۆستاهتو  به  نی یه وه ئه
   ویکا بۆ هنا یه رچینه به لهونخونی و برستییان  ی شهجر  ئه ک  دنیایهنی یه وه ئه
  ونای کانی فیعه کۆشکه تی فنکی  حمه  ڕه  لهیا نیت و خمه  له نی یه وه ئه
    ته که راجه پری گه یش کهمووی گووڵ و دارمو ی مات هه  باخچه نی یه وه ئه
   کی قیرتاوکراوی خۆیانای ڕه گه له  پۆشیوه شت نه  ترو جلی ڕه ورگی نی یه وه ئه
   مان نیت  ئهکانی  گوه رامه عس و مه ی زومی به  پاشماوه نی یه وه ئه
  ت نیت سه تی حیزب و ده حشیه نی وهکا  تاریکه قه همای ڕاستگۆیی عه  نی یه وه ئه
   ب  نه  سپه کهس ری بۆ که ردی سه ونخونی و ده هش، عنا  ڕه  میمکه تای تۆیه خه
   رچوو  مووی هیچ و سپه ده  هه رایه ت و هه شری ئۆمه حه م  انی ئهتز نهی  ئه
   بوون ت حه سه و مهمووی درۆ ههکان  نگه نگاوڕه  ڕه زانی سومبولهت نهی  ئه

  خۆشن گشت نه و به ن که  خاوه  کانی نیشتمان رزه  به پیاوهبۆ نازانی 
  ژاران بۆ ههبن  نگانه فاو ته پیاوی وهچ  تزانی بیریان ئه ی نه ئه
 ر ک و سواکه ر سکیان وه سه و له بۆوه هئ برسکانی ووت نهی  خه یه شیان له ستی ڕه  بوون ده نهما ئه
  ڕان  وه له ئه
  زڕان ویان ئه شیرینی خه  رمانه  بشهزاران جار هه

  نان  تی و برسی  مۆرانه بوبون به
  موومان  مان لدا هه په ستاین چه  وهش ئمه، ارو الدێ شکاولیان کرد

   ڕابوردومان  بوین له یچ فرنه هش ئمه، بوون وان نه ئهی  چی ئه که
   دیبتی که  فایه ردی پیاوی بوه  ده وه بیرچوونه له
    ئاو بووین بۆ تینوتی چوو ئمهبیریان  له
    برستی بۆرام و قوربانی بوون بۆ مهکانمان  نجه گه
   کرد وی ئه  خه رگه وان بوویت تاپشمه پاسهعنا   ڕه بیرت دێ میمکه له
   برد ئه  رگه  برسی بوویت نانت بۆ پشمه خۆتزاران جار هه
   برد  ئهت النه  ناوساجی و که رگه بۆ پشمهن وبو کانت کون کون بو وشه که
  کردی   ئه ماچکانیان سته ت ده ڕه دان که بیرت دێ سه به

   پرد  بووی به  ئه رگه زاران جار بۆ پشمه جارێ هه تۆش نه
    وه ناسنهم بت تن بوا ناکه سه وان ده ئستا ئه

    وه نه که  ئهاوتموچ ده  بۆن و قز لهنفالچی  ک ئه وه
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