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  طمؤطمؤ ...  ... سالمسالمييمةرط وئاطر يا ئمةرط وئاطر يا ئ

 اتیانم فسی زۆرله مژه پابه ندی ئیسال مم گومرای فه تواو ته

 قورئا نم پ بوو ه شه آا نی من خه لیفه بوم و په یا می ئیسال م و هه ڕ

 ئه ی نه تان بینی شمشری ده ستم هزم بو سوره ته آانی

 م پ بوو نۆآهج• هه شتپ و • ملوره • تان • ئاژه ڵ • مانگ ا

 به خۆده م آه ستا سه رده مكه له خه ونی خه فه ت ڕاچه آیوم و هه ست

 نازانن به م دیاره ئیوه ش نه خونده وارن و عاره بیش

 شاره آانمان بۆته مۆگه ی بت په رستانی

 آان ده روشه مل هوڕه• شخ و • سه یدو • سونه • شیعه و 

 یه آی عاره بی شه وه چاوبه ستیان آردوین به چه ند ووشه•  آانیش ده نگ آورته• مزه ربه سه رو 

 ڕاشدین مان بۆده گنه وه وه ك تووتی داستانه پخوناوییه آانی خوله فایانی

 ده ی ن و ده ی نه وه

 چه آ نو توانای آپ آردنه وه یم نیه ئای له و ده نگه ناحه زو تۆقنه ره به یانیان ڕامئه

 یه نو شیوو دۆكدا مزگه وتك ههله هه رآۆ

 مووسته سلیمان به هه زاران پارچه زه ووی خاآی شه هیدان خه ته بۆ

 به ئاو به سامان به ووزه ی فراوان

 بوو سه الحه دینی ئه یوبش وه ك ده ن آورد

 موسته سلیمان بوو ئه ویش هه گری هه ستی عاره بی و ئاتاریكه آه ی

 بوو زیندوآه ره وه ی ئومه ل عاره بیه  داگیرآه ری قودس

 هه ر ڕه نگ دانه وه ی خۆفرۆشكی وه ك ئه وبو

 فارسی گل • عاره بی خۆپه رست • تورآی دڕنده و  آه واستا

 بونه ته داگیرآه ری آوردستان

 وی گه له آه ماشه و دراوه به سه ر مژو ناوه آه ی شه رمه زارم ده آا ناوه آه ی سیمایه آی ڕه
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و آڕ

 تن ئومه هاتول ئه آراد   ئه ی مین به 

 به سه ئیتر به سه ئیتر

 ن بۆهه زارو چوارسه د ساه یاری به مشكمان ده آه

نوش به ری خاآی لم  به ده بوینه ته ان آۆیله و آو  وییه 

 نه وێ نن و ڕۆژی پنج فه رزه و هه ڤده ڕه آاته سه رمان پدا ئه

وه رئه گك آه جۆگه له یڕومان پنیان له آه له ی گه له آه م دروستكرد ن به ره وڕی آه سانخو 

 آانتان ئه ی ب هه ستان وامه زانن مژوو ب ئاگایه له تاوانه

 مژووهه رگیزهه ه ناآاو ئاگاداری

 آورد آچ و ژنی به خشینی هه زاران• ئه نفال و • غه زوو 

 و میس نی عاره بیده ریای دورگه نربازا به موسته سلیمانی
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