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   مه حه خاه ... هراوی ی تۆفانكی ژه شه ڕه هه 

  
   وه رگه ری مه ژوور سه له
  دا مامه عهباو   ژر عه به

   م ناوه ڕوو له
    تاوه  خۆر هه م ناوه ڕوو له
 هراوی زۆر توڕه آی ژه بایه
    سوره نگه ك ئافات و شه وه
  امو باخ زو آگه ناو ڕه به
  آا ده دزه

  دێ له په رشان به سه چنگ له
   !!دێ له په  و بهدێ له په به

  چرۆو تازه
  رن وه دهو گویش  خونچه

  و  شنه  رمه نه
  ی ساردی پیش گزنگ و آزه
 رمیانیش  آانی گه ماه شه

  .. رن ته دهآات و  پیس ده
  داو رمان چۆک داده ر خه سه له

  .. پرون نم ده گه گوه
   نه بۆگه آه  م بایه ئای له
   مه رده هم آاوالشی س ڕوو له

   یه له په و به ند شپرزه چه
  ند سامناك و چه

   یه رو آوشنده تۆقنه
   بیابانی  له

  وه دوو دیه و بوغزو قینه
  وه ڕواته  نه واهاتووه
  ش و  چاوی ڕه واهاتووه
  شی  پرچ ڕه

  وه  بباتهمتری ناسك) م شه (زار هه
  ) ئاالن (ی) م مه (زار دان هه سه
  . .وه كاتهآوردستان جیای له

           نه  بۆگه  آه م بایه ئای له
  چ  ده وه له ڕوخساریا  به
  خی ب ئامانی  دۆزه له

   وه ندكی زۆر توڕه خواوه
  هاتبت و
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  شمشركی گاوی به
  رگ ی مه شه ڕه هه
  منداڵ و  و له پوله  په له
  گوڵ بكا له
   یوانی ر هه به له

  داڕوخاوی
  دا و باپیره پیره یهدا

  .. ردا  خون وه آانی له آۆرپه
  مدا ی سته ر ئاونه به له

  ی تاعون و شه  ڕه هرشه
  كا ب  پیاده وه ڕشانه

  دوای خودا به
  ن  بیری بۆگه  لهآاروان

  ست  ڕقكی خه آاروانی له
  !!ی دون تۆه ن لهآاروا

  آی خوناوی ب سنوورو مژویه
  نببۆ ترمان  یدناو نفالكی به ئه
  یری دایكان وپ شمكی  مه
  بسوتیننورم  رته  نانی سه پله خه

  م آه وچكی ماه وآه آاسه
  شو  ڕه به

  م آه ری ژر خیزانه ڕاخه
  باڵ و  آوه
  م آه ری ژر پشتنی باوانه نجه خه

   گیان وێ) ج خه (نیزی بوآآو 
  ب و پاچ و 

  ی ) ند سیامه (نازی خاآه
  .. دیوم لبستن خرنه
   نه ند بۆگه  چه بایهم  ئای له

   !!نه مه ته ند خونژو به چه
  خۆشم ئای له

  خۆشم ند نه چه
  ند خۆشبوام چه
  ر پام سه ند له چه

  شو  آای  به 
  ی خۆم آه ماهناو سی  په
  غانیك بم  قهبای خۆم به

  ستۆم ئه   بتهانپاراستنی
  .. شۆمبان ستی خوناوی هد
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  مژمب  هه نه و بۆگه له
   وه خۆمه ب نه  بۆگهو له
  نه و بۆگه له
   ناوه ن و بۆگه و بۆگه له
     وه شۆمهم ب آه ستنوژه ده

  ..  وه م بشۆمه آه ستنوژه ده 
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