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  عیدعید  بدولقادر سهبدولقادر سه  عهعه...  ...  آان  آان    ردینهردینه  برا بهبرا به

  سلمانی
  ی ه نی بابرده مه و ته ئه

  ڕۆ بوو ره  شاخی سه وانی گوندی یاخی و لوتكه پاسه
  جما نی جوانی به مه د پاكدا ته ندڕی قه  آه له
   وه آانی آوژانده شی چاوه بای شاخ چرای گه شه ره

  ی همردكی ریش سپی پشت آۆماو ئستا پیره
   آی باشوره یه  آردووی ئوارانی چاخانه  آروشكه

  ردین و ی به رگوزشته  سه  له ری پره سه
  ی مناڵ و وه  آوڕوزانه  له دی پره

   قژی ئاۆسكاوی ژن  له ستی پره ده
  . . . . . ی بیستوونی و چیرۆآانه ی دیونی و له و چیرۆآانه له
  وت ب و ی مزگه ی واده وه رله نگان به دره

  ی خۆی دابخا آه  سیخناخه رگای چاخانه چایچی ده
  تام و ند چیرۆآكی به ی چه وه  گرانه وته آه ده

  اك و خو زرۆآانی خه  تامه موچاوه  ده بته چاو ده
  
  ) ) مم  آهآه  ی یهی یه  ئوارهئواره((

  نگ بوو هاركی دره ساڵ به
  فرو شاخ و آورد ببینم مجاربوو به آه یه
   ه كه ت ی جنۆآه آرد قسه ستم ئه هه
  زبانی ساناو پاراوو شیرینم به
  یشتین  گه و ئواره مه ده
  ند گوندكی نوستومان دا الماری چه یانی زوو په به

  وردآرد نروممان هه
  لی دێ و لی دێ و آچگه آوڕگه

   وه منانمان جیاآرده
  م بیرماب و رۆژه ی له وه ئه
 ر بۆ خۆشی  دا هه وآاته له
  ك یه ی توله ر قروسكه سه له

  مردك ی پیره وه النه
  ی آچ نجه ی په قه ر ئه سه له

آراسی ئاودامانی ژن  
  .  وه برده ك ئه یه ومان له آردو گره مان ئه مسته ه آه

  
  ) ) مم  ی دووهی دووه  ئوارهئواره((

  م بیر ناچت نینیانه  پكه و رۆژه ئه
  ما  سه وتنه ناو ددا آه آانمان به  زرپۆشه رآه هه

  راند وه آانی هه خته پۆی گشت درهلو ی په ترس گه
  كشا نوك شابای خۆیان هه ده ری دێ به وه له په
  مان آه وره آی گه یه نجه همای په به

  ڵ و سوتوو دوآه گوندی تۆقیو بو به
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  آردوودا  ی هاژه و دوآه  ناو لرفه له
  دا وه چاومان لبوو پۆل پۆل آچانی هه

  ل په له  په ست به هردوود هه  به وه تا جوانیان بشارنه
  زوخاوی گوندی سوتاویان 

  سوو ده یی خۆیان هه موچاوی لۆآه ردن و ده گه له
  
  ) ) مم  ی سھهی سھه  ئوارهئواره((

  ك بووین مان هاوشاریی یه زۆربه
  موو برای دینی و گۆشكراوی هه
  ك زمان و  یه
  ك قورئان و  یه
  و  ك الیالیه یه

  ر بووین ڤه ك ده آوڕوآای یه
  ی شاخ بوو لوتكهر   سه مامان له

  ور هاوسمان بوو هه ر به نیا چیای سه ته
  ناسین یده  خاك نه  ورانه

  هناین ی بۆ ده رزه با دیاری ته شه ر ره هه
  یشتین باران ده جارێ به

  رفاندو مووانی ده ری هه جارێ بری سه
  آی فری چیایه به ه  په ش بوایه توڕه
  گرتین رزتری ت ده به

  ند آوردێ وتین و چه آه  دهًپاڵ وه م باسوق خواردنه هد وان به  شه ئمه
  نیشتمان ی ته آه  سوتاوه كی گونده خه
  وان بوون یانی پاسه تابه

  گۆرانیان بۆ جوانی بای ژنی آوردو
  وتین تامی ژنی آوردستانیان بۆ ده

  
  ) ) مم  ی چوارهی چواره  ئوارهئواره((

  ر نھا هه ته  به یه م ئواره ئه
  ی آه هرزۆآ  له ر آورسیه پیاوی سه

  بوو سر پری ل نه دون و پرێ و به
  را گه قام چۆڵ و هۆڵ هه شه
  تابوو ره رهات سه سه هات و به و دائه شه
  وانیش گشت و ئه ی ئره وه وێ و ئه ی ئه وه ئه

   وه آان بگرنه ڕوات و چیرۆآه و نه زرۆبوون شه تامه
  آكیان ر یه ری هه وه  بیره  چونكه
  ند سا بۆ چه
  رزێ د وهن چه
  ند رۆژێ  چه یه فته ند هه چه

   شان نگ له ت، تفه فره  نه م به قۆ، ده  چه ست به ك بوون ده راوچیه
    رگه دوای نچیری پشمه به

  یان ژنكی برا یاخی
   ـــــ یان  ه مكی زیته ه یا قه

 راوآردنی آچكی جوان
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