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  آوردآوردی ی ززۆۆورور  نهنه. . . . ززۆۆورور  نهنهی ی ئاگرئاگر

  
   زهۆور نهی ژن جهۆ میئ
   زهۆسدی كآورد موو ههی ژن جه

  ، زهۆور نه
   آوردهی  تازهی سا

  آوردستان  لهێ  وه بكه چاوم  آه شپ
  مانیشتینی زۆور نه بوو وز سه مد  له

  ندی نخو  وته آه چاوم
  آوردانی كدیه شه موو ههی نخو

  
  االسالماالسالم  جندجند
  ورامان هه  چوونه

  آان سالمهیئ   نامهزا
  یسالمیئی آ رهشمش  به

  یب پ انیت سه ده بی كان خهی ر سه
  ڕیاب انید و رگ جه  له نخو

  یمانزان نه ئـــــــاخ م به
  یف آوردستانی  پارچه آامۆ ب انیحڕۆ

  
  سوورسووری ی هارهار  بهبه

  م آه ندارهیبر  بجه ه ههی  ئه
  م آه سووتاوهڵ د  شارهی  ئه

  نمببارۆ ب نتخو ر گه  هین رۆز
  آانم چاوه وڵ د و رگ جه  به
   بارانه ایمیآی شار  بجه ه هه
   آوردانهی ل گهی شار  بجه ه هه
   برژاوه  سووتاوه  هسا دان سه
   اوهررد به پی ئاگر آوردی د ئـــــــاخ
  آراونڵ چا به  ندهیز نجمان گه وڵ مندا
  آراون ش بهب انیكیدای زۆس  له

  
  ؟؟. . . . . . یی  ئهئه  آآ

  ؟؟. .  هین آوردۆڤی مری ماف  ئه آ
  ! هین رد نامه ر گه، منی الۆ ب ب  با
   هیآ  وه  هیچ آورد م ده ده شانیپ
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  م آه ئه تووی داوا

  م ناده س آه  به آوردستانی  پارچه چوار
ب ناك ڕۆآوردی گاڕ  

  ب رآوی اویمیآ  به دوژمنی چاو
  

  ررۆۆكتاتكتاتییدد
  دانل  هق ته  به وخا ڕدام سه

  ناومان  وه تهڕ ناگه ت قهی اتی حهی عومر  به
   بجه ه ههی ست ده  به ن بده دام سهی بب هڕ

   پارچه  پارچه ننبرژیب تاآو
  یآان هڕآوی رگ مه  وته آهی چاو

  یآان آاره  له بوو نه مانیش په زیرگ هه
  بسووت سات موو هه دام سهی رگ جه
  ێدی اد ی بهی آان هڕآوی رگ مه  آه آات
  رۆكتاتیدی  ئه تۆب  رمه شهۆ بی هع

  ۆڕقی  قسه  سه به تریئ
  دانیه شهی كیدای ست ده  به ن دهیب
  ژان و ئازار ب به ن ده نهی حوآم م به

  ێمر نهێ مر نه
  ێببرژیی ندویز  به ژ ڕۆموو هه

  یدوور ت ززهیعی رتور ته  له ب  خشه نه
  !یاویمیآی ل عه ل گه لهی  سته ده دارو ب نه ش به ب
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