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  ییداغداغ  ههرر  ههئارام قئارام ق.... ... .... ...  باوآم باوآمۆۆك بك ب  یهیه  ههنامنام
  

  یمانسل 
Aram_qaradaghi@hotmail. com 
www. kurdistannet. us/aram 

  ستم هو هادڕ  یهاڕگم  هر ئ هس هل.. ڕۆژیمو  همن ه
  ۆم هئ هر ل هك بڕۆژ  هنترم لگیم هغ ین دو هواترم لی هی بڕۆژیمو  هه 
   ۆمن و ت..  ه باوآیئا 
  دایوتڕ  هن لچی هك د یه هند ل چه

  ۆمن و ت
  آانمان هكردنپست هد 
   یهستندا ه بیخا ه ل هشیم هه
  ..  ه باوآیئا 
  ت ویوا بویه هند ب چه ۆت 
  د  ئومیند ب چهش یمن
   ویبار هدت ل هند ه خۆت

  یت ههام هش نیمن
  ..  ه باوآیئا
   و یی هز ه بیوانڕ هاوچ  هند هچ ۆت

  تیآان بو یهجوان
  شیمن
   هآان هت هفر ه نیاگر ه د هاوم لچ  هشیم هه

  وتگم ه د هشیم همن ه..  هباوآ
   هو هنچ هاآان دڕگموو  هه
  اڕگك شا یهر  هس
   ییهوای هش بیو هئ
   یه هان هیك تام یهش یاآانیر هموو د هه
   هش ئازاریو هئ
  انگی ه باوآیئا
   منی هم ئافاتان هت لیابوگ ئایند ب هچ ۆت
  تیفام بو هند ن چه ۆت
   یهاڕگ  هرموو آو هم ه هب
  تیم بو ه خند ب چه ۆت
   منی ه ئازاریموو تام هوه هل

  ..  هباوآ
  تیستاو هاوڕ من یاآانڕگر  هس ه لۆك تانڕۆژ
  اآانداڕگ  هك بانڕۆژ
  تیوڕی یپهت
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  كڕۆژنھا  ه تۆت 
  تیبو هوا نیھیب 
  ك یه هرآچنھا  هت 
  تیرتوگ ه نیداینگیم هغ 
  آان یهنار ه آیرو گه 
  بو ئا هوۆ تیست هد هب 
   هوان ه ئینوآ هر د هس هش لی منیرو گه 
   ه باوآیئا 
  ك بووانڕۆژ
  دای ئارامیشت هدپ  ه لۆت 
  آرد هتت ئ هبی موسی هنچ  هوگ 
  ك بووانڕۆژ
  دا هنیق یهموو  هو ه هناو ئ هل 
  كداومانگ ی هف توحیدوا هب
  یاڕ گه هد
   هرآی هس
   هم ئۆ تیدوا هل
  نیشپۆ یك دات هحنی مچ
   هكنسا
  دا هت هبی موسیشت هدپم  ه ل همئ
  یهم ه ویدوا هب

  نڕی گه هآدا د یهئارام
   یه هد هن سیند چه
   هو هومانگ یشاوم ل هم ئ هد هب
  نیكدا ونیق یه یراب ه سیدوا هب
  ...  ه باوآیئا
  ۆت
  ۆ بیك بوت هبیموس چ

   همئ
 


