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  20/09/05رانسا  هف

موزارشتوزارشتگگ   شش  الل مامهالل مامه  شرآۆ جهشرآۆ جه... ...   ییزاززاز  ههرر    یهیهرزرز  ههمم  ۆۆبب--  ككندند  ههرمرم  هههونهون  گیگیرر  ههم    ههلل  
  ۆت
  یبو كت هغورب ی هنج پهریش ۆت
  ۆمریئ
  ینژرو هد ت هور گه یم هخ  هكزیاپ
   هكزان هخ
  تننو هد ۆیخو   هم هخ كپ چه ماتت یوڕ  هل
  تیوناهبوگ یكبر هغ ۆت پۆ واب ی یهرز هم ۆه
   تبو بیر هغ ر هه ش هسن  هل ۆت
  تیبو بر هغ ر هه شیمانسلو  ش ڕه هقاسمو  ل هز  هل ۆت
  تگن هد یزۆس نتین هكپ آانت یڤه په
  بوو ت هغورب ر هه شت هناس هه شتیانیرگ
  تیبو یت هغورب ی هنج پهریش ۆت
   ۆمیئ وا هئ
  دا ت هغورب ی هشخانۆخ هن  هل
    هت هغورب م هئ ی گهتاراو  هل  هادناو یكردن هم  هب
  یلد مانج
   دایینھا هت گینس ر هس  هلو   هن همیر هه هئ. . . . . مۆآھۆست
  تاڕی ی هآ هنایر هز ی هنو  هحمان هرب
  اآ هد یواز تگر هم یما هس  هب
  و   هو هنوست هد ۆینام ی هتۆن

  آا هد آارۆت ی هآ هئاواز
  نپرچ هد آان هكچوگ  هب تگر هم ی هناواد یوا هه
هد مانپ ند هرم ههون  گهتاراو  هل انیش همجار هئ تج كد تانل  
   هرمانان هخ گیمان ی هدژ هه ڕۆژی ۆمیئ
  حڕۆ یاریآ یآان چیهاخچقا
   هانۆیت پیس یحڕۆ ی ه همام
  نز هاسابو ی فریس دانیژو یر هدادو آام تب هد ایئا

   نف گر هم یسیبلیئ آام
  بكات شترۆخ تگر هم گی
  نبخنك تگن هد یزۆس
  ننج هب مت هره هب دوا
  گنست هبو ت هور گه ید

   دایینھا هت گینس ر هس  هلو   هن همیر هه هئ. . . مۆآھۆست
  تاڕی ی هآ هنایر هز ی هنو  هحمان هرب-
  اآ هد یواز تگر هم یما هس  هب
  و   هو هنوست هد ۆینام ی هتۆن

  آا هد آارۆت ی هآ هئاواز
   نپرچ هد مان هكچوگ  هب تگر هم گین هد
  نژورو هد آانمان هزام یموت هًڵ هه
  نژ هه هد ت هآ هقیعاش یشق هع یرم گه
  نسوت هد ی هسا ندان چه یكنو هئ ید ی پهرۆآ
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   هواند ۆب بوو م هش ۆچیآ ۆت ی ۆچهآ م هئ
   هواند  هبوو. ۆت ی هنۆب  هب. ۆت یبوون  هب ی هواند م هئ
   هواند ۆب ك یه هواند ۆت گیر هم  هب  هآۆمیئ ی هئ
  تب ر هس هب چی تب نچۆ ب هد 
   یهتا هه تا كنل تاوچ خانم  هرز هم  هابیند
   هرار هق ب و  هوش په یووڕ  هدارد م هئ وت هآ ۆچیآ
    هسارد ی هست هج ۆت یزۆرپی یرم هت ی هنو
  آا هد تییئاوا ڵما  هل ت هنفر مردوو ناخ  هل  هآ یهندویز
  اژی هد نیز ۆب بوو كم هم و هئ ندو تا
  ئاسا نیریش بوو كرهاد هف
  سوتا مۆم ك هو ۆت گیر هم  هب ۆمیئ وا هئ
  د هرح هسو  ك هریز و مامل. . ر یهتا  هخار. . . . و   هوس  همام. . . آوردستان  هل

  ۆٍمریئ  هو هئ ن هآ هد هاوار
  ێدارفا هو  هوانمانیم
  ێآدار هم هئو  ست هر په سۆد
  ێدار امی و په ند هرم ههون كآورد  هنژ  هوانمانیم
  ًیدل یآر هاربید و وانیر همو   هسن ینۆب

   پیه یوان ی چهایر هدو  نتویب یشت هدو  نۆآاآ ی هشن
  نیناوه ۆب یران ۆچهآ یوار یكشما ڕه

   یه گهب هه هل یكوانو ژ كئاواز
  و   هوس  همام ی هر هح هس  هن
  و  د هرح هس ی هآ هریو هه  هن
  ر یهتا  هخار یرد هز آراس ك هن
  مر هن ی یهآا چی هد آاروان هن
   ننژ هناه  هئاواز م هئ یرز هب یبا
  التان  هتب دابوو ی هواد ران هند هه  هل  هكشما ڕه. . . آوردستان  هل  هكوانژ
  ن یه یگهب دا هن یاڕگ گر هم یودا هم
  ننش هوی هد و هئ یزار  هب  هكامی په

  نن یه یگه هد نایدو  نیماردو  ۆآارد
  بن یرۆمخ هخ بن ی هستیب ێوگ

   ن هبدی هه كوتنیدا خورت
   یه یهرز هم یباو  نژ هب یم هر هت  هو هئ

  بوو هن واو هت یكئاواز
  نخویب التان  هو هتیب دابوو ی هدژمو

  ب ییبا هتو  یستیو هشۆخ و رتنگآ یه ی هآ هناسناو
  یوار  هآورد یآۆرید  هل  هنیرد رۆز یكامی په
  یدید  هب بوون شاد یحاجو  خان  هن یریز هج  هن
  بوو هن شاد و پی اژی هد ۆیب و هئ ی هوار هد و هئو  ڵشما ڕه م هئ و  هوانژ م هئ
  بوو هن شادد یزیئام  هب شایون هخ  هل
  ناونه یووب ۆیخ گیر هم  هب ۆمیئ  هو هئ
  ن هآ شاد گیر هم. . . ێد  هننھب دارمَ ڤیه
   ن هآ گژین ڕه آوردستان یئا یشن چه بارانوگ
  تانۆخ ی هخ یه  هل ن هدیبو  یستیو هشۆخ یمبولیس  هب ن هكیب
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