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   الزاده همن مه.  . . نكم مای نه

  
  :رموێ فه مۆم ده

   مسوت ده من
  ، وه تمه ده
  ی قه لله ڕه  آه*مودیرهو  رپكانی ئه ۆشن بوونی بهڕبۆ 
   دایكی له ڕۆژكی ساردی باراناویدا  آه

  ، آاته خر موون ده تكه سه له
  بت یان گو نه وشه تا حه

  ، تگیرسن پداده م ره ویش جگه ئه
  ریب  رخۆم غه هه

  ، ت سه ئاخ ده
  :ت فر ده به

  ، و من سپیمه
  و  تی بوآانه سپیش عاده

  ، آانه هیوای گشت مرۆڤه
   سایم ری ووشكه مبه پغه

  م شادومانیم نده هیوام خه
  مبارم  ناخم دا زۆر خه د ئاخ له م سه به
  رارم آوم ب قه ر ده هه

  ڕۆآه  م گه چونكه هالنه
  ی خۆم ب ویست

  تیون   هه ومه پانتایی ماك آه آه ده
  م  رده ندێ سه هه
  ی ماك ر الشه ومه سه آه ده
   رپرسن آه مودیرن  به آه

  ن آه دهرمووشم  ی ئه سته  جه  جاڕی به گاته
  . پیون داته

  :ژر پما هاواری آرد  له*قوڕه سۆره
  رم  سه  بهقوڕ
  ،  یف نیه حه
  ها پۆستای پیس  زاره هه
  . آا مگرێ و داگیرمه وع ده  نه ی به ر ڕۆژه هه
  نن آانم گشت خائی هڕآو
  ، یادتان آرد من دایكتانم له

   و ن من خاوه
  مین و ئاخیرتان  آه نزگای یه من مه

  . من خاآتانم
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  منیش وتم
  وان زڕ آوڕی تۆم  نا دایه گیان من الی ئه

  م  من بگانه
  گینا چۆن  ئه

  شقی تۆم  و عه ویست من خۆشه
   پشم وتوون

   بیرچوو وێ ڕۆژتان له ئه
   *نكم ختی مای نه  پایته له
  آرد ستی مودیرتان ماچ ده ده

  ر من  رامبه زۆر بباك بوون به
  . ر دایكم و دوژمن رامبه رشۆڕ به م سه به
  

  ندا  هۆه02/01/2006************************* 
  
   خاك: سۆره  قوڕه*
ر به مای  آان ب باآانه سه وه نه، ویسته نك خۆشه چونكه مای نه.  عراق:نكم  مای نه*
  . نك ته مای نه  عراقیش آراوه. ن آه نكیاندا ده نه
ی  رپرس چونكه ڕقم له وشه آار هناوه له جیاتی به  بۆیه مودیریشم به!رپرس  به: مودیر*
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