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  !نيـــنمکچـــي نـــازه! مرِولَـــه
  : لنبازگـه ورياي خو بي لـه فـه      

  نکـه  نـه  ١يـت خبـه تهوه ته : که
  

  
  

  ــ

  !ويـــنميـــاخوا خراويـــت نـــه
  ل، دژمنـــي دوس نـــويني گـــه

  نخـه تـت نـه   يا وه گيـان مللـه     
  

  دوژمنــــــت زوره: بزانــــــه
  ٢للوپـه ک که وه: ويتيهک ئه يه

  بــی ٣ويلکــهوه: وييــهو ئــهئــه
ــه ــه ل ــشنيي ب ــهب ــازهنج   وهو ن

  یکـانی بـه   تـيش تـه   به رِوالَـه  
  نْـين خـو سـه   : کتـی رهوتر گه ئه
  : ک دينـی بـه راسـي      لَام نـه  به

  و خــامیلَکــه دينــی ســسیبــه
ــم  ــه زلَـ ــاريچـ   و دروس ببـ

  

  ک خويان جور جوره    وه ٤يشيانرِ  
  لت بـه گـه    يانـه بو خـه  : کتريه
  چـي تـی خـاس نـه     و خزمه رهبه

ــه ده ــه ب ــی ه ــازهوهم   وهس ب
ـ   و بي گه  زمي ئه بو به    يهرمـي ک

ــت نيــهبنوي ــرهو پ ــني وي دي  
الري نــــی دژيو، کاســــيدي  

ــه ــهتــیدينــی خويري ــاميو ن   ف
ــه  ــه چلَ ــت دان ــاري دلَ ــي ج   ک

  

  ــ ــ
  تــت، و غيــرهخــوت! جــا کچــم

ــامخــوت ــي گــهو ف ــتو ت   : يين
  

  تــت، و رِوحمـت بــه مللـه  خـوت   
چـه  ٥وکرمينـت   لَ نـه   پوژي بـي  

  

  
  

                                                
 سپاو بازی ئه←خيبهته ته-١

 و پرهاو چرهسپ ئه←للوپه که-٢

 وی باغهی منالَان، وهلَه بوکه←ويلکه وه-٣

  يشيان ريگه← رِيشيان-٤
٥-لَ← کرميکرماوي، کرمو  
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 ولَات:  ئولكه-١

  داري سيداره:  دار-٢
 كون:  سوراغ-٣

ــه ــه ئولك ــشقه١يل ــه عي ــه س ــي چوون   ٢ر داردا ب
ــه  ــاني مـ ــه ئاسـ ــه بـ ــه سـ ــه بوونـ   ر دارزانـ

  

ــار داري لــه ســهر عيــشقي ســهيــه گــههــه   ر ت
ــه  ــه م ــه بك ــه وان ــقي ل ــه ش ــه س   ر داري چوون

  

ــه ــايهعـ ــتك دهسـ ــابي سـ ــه نـ ــري ئيمـ   گيـ
ــه ــرِي ئ ــپ ــي گ ــههم داره ب ــهر س ــه س   ر دارر ب

  

  ســتتــو مــهدا مــن بــم، ئــهر داري حــهلــه بــه
ــه ــي ح ــو، ده قاض ــي ت ــه«ق بلَ ــه» قح   ر دارچ ب

  

  نــسوورو چ مــهجنــوونرمــوو چ مــهخوشــي فــه
  ر داررد و هــهر بــهشــي عاشــق درا هــه  بــه

  

  ، بـــي ســـوراغه٣وي چـــوو بـــو ســـوراغيئـــه
ــه ــهخ ــه ب ــه ك ــه ك ــهر واي ــابي خ ــهس ن   ر دارب

  

ـ    » حــويمـه «شـته شــيعري  هــهي بـه ميــوه: يوت
ــه ــودا نـ ــه خـ ــاغم داري بـ ــه بـ ــرِي لـ   ر داربـ
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