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هدان سا  سهیكنیبر                                         

                               وه سانهی دێو انهی م و ئه هدان سا  سهیكنیبر
وشن مك وه، هه گه هڕ  وه، له له بنه  
، وه ژووه میفانۆو ت"با"م  ده ن به بمده  
سووتاو  ژهیكم قهاوار  

رت بووما رت آه  آهی اگهڕقوڕ له قوم ه هی زاێو انهی ئه  
وه نه ن و بمخه سكهیت  قه  
وه، ته اسهی سی  نراوهرن  سهیو سندوقن  

م آه و شاخ ئه  شاخه  هد سا  سهكم سئازار  
یتبوو ت و په  لهی خشه  نهر سه  بمگرن و ناوم لهێو انهی ئه  
وه، نهدا بس دانهیه  شهیت آه مله م مه ئه  
كراومدر ل  غهیكت وی نامه  هد سا  سهس  
داوان ه  و به ههآگ نگه چ به  
یآان و گرانه  وره گه ه مایآ هیك به  هی یآان ستهۆ پیسندوق  مكرد بهۆخ  
ھانای جیت اسهیس  
وه، ندمهوانخی نه  هییش چیك چاوتروآانۆب  
م مان نامه ستا هه ئیچ آه  
م ژهیمان ئازار و ق هه  
ر شان و ملدا و سه به  نفالم داوه  ئهیی  گازهیكشا  
مل آردووم  لهی م خاآه  ئهی سووتماآی نكه زار ده نج هه پی ردانه  گه بجه ه هه  
م باینی بریر بهس  تهۆش بیتان قه  
  هییت فره نه  هم ما  ئهی رگه و دهوه ن مه دڵدان سا  سهیدوا

ژووه میوانستانی  سهی ته عره هاوارم نه  
نڕ سان آهیوان د  ئهیچ آه  
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رنسان آوید  
،الم تهن آه ب هآ ان ئهیست رده  بهیآ هی خورامكه  رمان به وه فه له دووره  

شك تورك زمانهۆ آیر آهۆن  
وه تهب كدهیمنزآه ل  

وه، تهمب ا ئهد ناوقه   لهیست  دهی آه رهبه شمش  
ست ر ناوه  هاروون ههیچووب  
وه، خواته شم ئهی تری آه رته  آهین خوی تا فواره هه  
  ب زمانه ره شك عهۆ آیر آهۆن

وه تهب كدهیمنزآه ل  
وه رمه  سهیوق  له تهیست  دهی  آه به قورئانه  

وه، آاته نفالم ئه  ئهێنو رله م سه پیتا بن  
شك فارس زمانهۆ آیر آهۆن  
دا و رئه بهم تی قاجاریآان گه وه سه هییر  بهی باآه ر عهژ هل  
وه،  ترهیآ هی"رنا قه"یم و تاوان  خهیشیش مكات به ئه  

٭        
م آه له  گهی ن ئهمرآ دامه  
آان تانه سویچووسان بی دتان وه ئه  
  وه ژووه می عالیان له بابیآان ره نجه خه
، ما داوه رده  سهیشتووینم ل  خهیر شان سه  بهانی هاروونی آه فته با و چه عه  
م آه  خاآهی  ئهمرآ دامه  
ك و چه موو چنگ و مه هه  مهئ  
نیۆ تی كهیژ و هاوار و زرۆڕ دوای دهید  
ێ بوونت بسویردن و مل گه   لهیۆ تاوان خیرد آێآو  له  
ن،یو له  مهئ  
نیبر  ته  چوار لهی مهدا ئ ژهۆڕم  له  

ن،ی شانتی آه نگه هباآور و باشورمان تف  
ش چوار دای و تاسه نیراآۆ خی مهدا ئ ژهۆڕم  له  
رئاوامانۆت و خ رههۆخ  
ن،یرت نگه ك سه هیو  نی رگه شمهپ  وهپ  بهۆ تی وه  مانهۆب  
تان سویچوو بیآان شه دای ئه  
مان چه  وهینك خوۆتا دوا تن ن ههی مهئ  وه ئه  
وه نهیآووت  ئهتان تاوانیشكۆ آی گهۆبه م  گهۆم  
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  آوردیوم  قهی آه ن سرودهیم رده  سهیس كه بی وه نه
وه، نهی و شاخ به شاخ ئه  وه به گه  وه گه  

نیآرمانج  
یل ارگهی ی آه خانه وهیتان و دۆ بیری میله ال  
ن،یهاتوو  درخان پاشاوه ت به الده جه  

نیشوآاآ  
یآۆر ربه  بهی آه ره نجه  خهینل آه  له  
ن،یهاتوو  ئاغاوهل یسماعیئ  
نی ل و خاآه م گه  ئهیئا  
ی نهیز لكه  پهیآان نگه هڕ یال  له  
نیهاتوو  وه هیی و قاز دهی خ عوبهش  
  بوونتانی چاوی چقۆب
ن،ی آه ئه  ههژوو می ر لوتكه سه مان لهۆخ  

نبمانكوژن بمانب  
ن رتمانكه رت آه  تر آهیت چوار جار  چوار لهیج له  

زار جار كا چوار ههژۆڕ  ر له هس خاآتان به  
دار، ن لهی هد آانتان ئه تانه سوی شكهر ب  سهینمندا  
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