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 !به  هه ق هه ر هه ق، به  ناهه ق ناهه قم گووتووه  له  سات بووم
 !و مه نسوور ئه گه ر بیشمكوژن، ناآه م له  هه ق الده مـــــوه آ

 مه حوی 
… 

 !من آچی مه حویم
 !جه نگه ه  جیھان. . آچه آه م: باوآم ده یگووت

 ! یاساناس و ڕساناسه آانیاسای دارستان ده ناسن 
 !ئه م ده  گواره یه  سه رمه دیین، بۆ تۆ بن. .  ، ئه م موستیله خامه یه  وبگره

 ! پش مائاوایی آردن. . وای چرپاند به  گوما
 . . . 

 !آیژه آه م: دایكم ده یگووت
 آه  له ناو ڕه حممدا ده جوی، 

 پده چوو بته وێ تاریكی ڕاوبنی
 ! بی له  ڕۆژگارێ وه آو شه وگاران نووته آنپده چوو یاخی 

 آه  له ناو ڕه حممدا ده جوی 
 نه مده زانی ده ریام یا دایك، 

 !شه پۆلی یان منداڵ
 ئه و ده مه وسه حه ره ی آه  ژانی هاتنت شه ی شه پۆلی ئاره قه ی آردبووم، 

 !زۆر ترسام له  جیاتی ساوایه ك خوڕه ی ئاو الفاوێ دروست آا
 !رسام آیژ نه بی، شه پۆل بیزۆر ت

 ئه و شه وه ی ژانی بوونت گیانی ده سمیم، 
  ، له  خه وما ده ریایه ك ئاسمانی له  ئامزی شینی گرتووه

 !له  خه وما مه ره آه ب ده بارن هه ور
 آچكی وام بب، . . زۆر ترسام ئه و خه ونه  بته  دی و

 !خونه آه ی هیمۆگلوپین نه بت
 !ه ره آه ب بژن نه زیفی برینتزۆر ترسام م

 . . . 
مدا وه آو زه نگ دێ و ده چشه واره آه ی مه وحوی له  گوگو! 

 !موستیله خامه آه م عه شقی لوه  ده ڕژێ
 !خه ونه آه ت هاته  دی . . دایه  گیان
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 خونی من سوور نییه  وه آو هی خوشكه آه م، وه آو هی براآه م
 ی گۆرانی آردووم ونه زیفی مه ره آه ب شه . . 
 سۆالفی ئاوازی چیایی

 !له  زمانمه وه  ده پێ
 . . بابه گیان

  !گواره آان ده له نگن و ده له نگن و ده له نگنه وه
  نه وه(آه س نهۆ و گواره آانت مه له نگسووك ب! (  

 !سووك ناڕۆم 
 . . به  سیحری گواره آان ڕبواران و ده بن

  !سه دان جار داده چه آنه وه. . ره آانبه  زه نگی گوا
 . . . 
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