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  بذاربذار ...  ... خةميكي هةميشة سةوزخةميكي هةميشة سةوز

  
  هةر ئةوةندةي ضاو نوقيين 

  لة دةستشؤري مالَةكةتا 
  ئاوي ماوةي سوراحييةكةي شةو بِرذيين 

  هةر ئةوةندةي شقارتةيةك 
  لة ضاويكي تةباخةكةي مالةوةت بةي 

  قؤثضةي ضاكةت لة زستانا
   لة ثروشةي بةفر و كزةي سةرما داخةي 

  بةيت هةر ئةوةندةي ثارةيةك 
  لة كِريين ضةند نانيكا 

  سفرةيةكي بضوك ِراخةيت 
  بة هيواشي لة بةردةمي ميوانيكا 

  ئةر ئةوةندة و خةميكي ِرةش 
  وةكو بزمار بة دلَمانا خؤي داكويت 

  ، هةر ئةوةندة و
  ضي هةناسةي ئينسان هةبوو لة شاريكا 

  ، تؤِري دووكةلَ
  دةل طريتتؤِري طازي خةر، تؤِري دلَي سةددام حوسةين

* * *  
  ئةو خةمة بوو 

 ويسيت بضي  
  ضاو ليك بين ، ا) سريوان (لة
   ماسييةكامن هةمووي ئةمري :وويت) سريوان) 

 ويسيت بضي  
  لة ناو ِرةزي شارباذيِرا كاروان خبات 

برين ئةطري ي تريشوو لة جيوةكان ووتيان هيدارمي  
 ويسيت بضي  

  بة ئامسانا ثةرواز بكات 
  زيِرينةيةك وويت تؤ ليرة بيت مةل نافِريت ثةلكة 

 ويسيت بضي  
  الي داريكي خاوةن تةمةن وةنةوز بدات 

  نزار وويت
  تا تؤ هةبيت هيض طزنطيك تاريكيم يلَ هةلَنابِريت 
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  ئةو خةمة بوو 
  نة دارستان جيي كردةوة 

  نة ثيدةشت هات بة ثرييةوة 
  نة سامالَيك طرتية الي خؤي 
  نة ضييايةك بوو بة مالَ بؤي 

  نة زةوييةك جيطايةكي 
  بؤ ئةو خةمة كرد بة النة

  نة هةوريكيش لة ناو خؤيا 
  حةشاري دا و سنطي بؤ كرد بة جؤالنة 

  هةر ئةو خةمة كة داطريسا 
 مة بؤكِرووزي يلَ هةلَدةسيتستاش دلَي ئيهةتا ئي  

  هةر ئةو خةمة هةتا ئيستا 
   (ئةرجةس (وةك ثشتينةي بةفري

خؤي لة قةدي بري ئةبةسيت   
* * *  

  هةوريك لة ناو بةرميلةوة هاتة دةري و 
  شارؤضكةيةك لة دةست دةرضوو

  مةرطيك لة ناو ئامسانةوة هاتة خواري و 
  بة هةزاران ئاوايت سةوز دةربةدةر بوو

    هةر هةنطاويكبِروات و) با (كؤالَن نةما بة ناويدا
  يتَ نةثةِري  يكدابة سةر الشةي مرؤظ

  خانوو نةما لة ناويدا 
ت بة تةتةر و بؤ هةناسة ثيا نةطةِريذةهر نةبي  

  هةتا ويذدان بلَي زيندووم 
  ئةم تاوانة ئيتر لة بري ناضيتةوة 

  هةتا مرؤظ بلَي زيندووم 
  ي كوردوستانيش نابِريتةوة ) هيرؤشيما (باس كردين

  واسراوةهةلَةجبة مان ئةو شارةية بة دلَمانا هةلَ
  ئةو شارةية كة جيهانيش 

  وةكو ئيمة لة ناويدا بة سةر خوينا ِراكشاوة 
* *   
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