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  راوی گیآ هی ناسه هه
 

 لوره لوره
ای دونیزادانیم ئاده  
:ن ماشاآه ته  
ێد  وه هاژه   بهت لهی عیبا  

یزاوۆپوت س و تهیت  قهیند ربه له ده  
وه رخه م چه ئه  
وه هی یشی هڕ قویشیڕ و یت شیكلول رده گه  به  
و  حانهی و رڵ گوی وارگه  ههۆب  
،ێد  هینو  رخه م چه  ئهی  باآهی و شنه نۆب  

ژ و دریآ هی ناسه من هه  
راومیدا گ اگهڕقوڕله قو  
و  بجه ه  ههیآان و لق و چاوه گهۆمن ج  
راومۆك  ههین چاویند چه  
او، و بیآ هی لله  آهیق  زهی دوو چاوی لهیمن ت  
م دانراومۆ خیناو خوی نهیر س سه له  

رگ سوتاوم،  جهیكزا موو خه  ههیسك فرمیپۆك و دكی دای ژهیمن ق  
مسو  بهیكستا هاوارمن ئ  

و خوار ره تر به د مه چوار سه  
یكرگ و مه په شینیم  زهۆخول خول ب  

م دیشم هۆخ  
فتا جار د و حه آم سه هی هۆم چه  
م و آوشتنا دڕ  شهیموچاو ده  به  
یدر  سه م بهۆكم و خفتا جار تف دو حه سه  
م، ده  دا ئه٭ن الله یكون الدی ال تكون فتنه وقد ی وقاتلھم حت٭  
  ویران وڵله ما ك جگه هیاسای

!رد  بهیرخ  چهۆوه ب انهڕ ت آردن و گهله ش جگه  
  هیی نزاد پیم  ئادهۆ بی تری كهی دیچد

  جگهك ب هی شه بانگه
!نی آوشتن و بی ه هیله زا  

ی ئاشتیآ هیما  سهیقایسۆم  
  ه،یی نا پی دونیووڕر   سهیالن ه گۆب

ب ر نه جادوگه و  آهۆتان و جنی  شهیمبویله س  



! تر ناچنی كهی دیچیله ه  
یدیسا ئ ده  

دواوه من  ستا بهله ئ  
م ویمان سلی باآه شه هڕ ی لوره  
وه  قورئانتانهی آه ته هی شارستانن و ب خوه پڕ و الپهن  چمه ئه  
و  عبه و آهن  چمه ئهق و   ههیكآۆبمه نارنج ئه  
وه، شتانهیر غمبه پی آه هڕۆگ  
  
٭٭   ٭٭   ٭٭  
تاو ر ههۆ خی دوژمنانی سا ئه ده  

  آوردهی ئازادیغ م ده  ئهیتاعون
تم و وی خشه  نهی وه كدانهله ت  

م وی ئازادی گه آی سنگیقار آردن له شه  
  ورد و درشتم وی نجه ست و په  دهی وه له وشك آردنه

م وۆاآیزاران د  ههی چاوینۆك هه  
اتریزاران قوبادم ز  ههیر  سهینیب  

ن؟ شانمان بهی ن هی  تر ههی كهیچ د  
یست ربه  سهی دوژمنانی ئه  
ن؟ آه  ئهمان لیچ  

ن؟ آه مان ئها باران قیمیبه آ  
  قورئانیآان هیناوخو  نفاله ھاد و ئهی جیتی  بهپ  هڕ  تاوان و الپهینگ به تفه
ن؟ آه مان دهنترس چاوه  
ژوو بن میآان هڕ  الپهینگ په  گ به ده  
آان و وته  مزگهیرآ  دهیش هڕوو ڕ  
  خوا بن،یقاآان و خانهن
ندهدواوه سو  بهۆمی له ئیدیسا ئ ده  
دانیه  شهیبا  به  ندهسو  
  آوردستانی خاآیناو خویووخسارڕ  و به وهبه چ  ندهسو

و  ژگارهۆڕم   ئهی ره خسه مه  ن بهی بتان آه  
مان،  ئاخر زهیاریو  مه  گهیسپ به ئه  

 
دیع  سهۆپ                                                         

                                                          15.09.2001  
    

 
 

 


