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 ایغارس کسیال  :ینینوس

      بونم بکات ەب ستەه ۆڤمر                                   تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 دوو بارە ئارام گرتن بروێتەوە لە دڵی مرۆڤ                                تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

مرۆڤ هۆشی بێنێتەوە خۆیی و تێبگەن من ئەمەوێ چیان پێ                                 تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 بگەیەنم

 نۆکو چ ەروەه یتیەو برا انییژ ەوەکێپ ۆب ەوەنێرەبگ کانۆڤەمر                            تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 شوداێپ ەوابون ل

 ێبەبگرن ب ستمەو د ننێب انیکان ەو زەئار زوەح ەواز ل کانۆڤەمر                          تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 ترس

 یکیەرانۆگ ەل ەهاتو نۆچ کوەو رەه ێوارید ەل بمەن کێپۆت نهاەت                        تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 بانگا ناوەب

 نۆچ کوەروەه ەوەمۆئاو بخ ەیچاو رەس مانەهەناکات ل ستیوێپ                       تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 یتیەوتو ونغیناس،کارل  رونەد یزانا

 ەییستیو ناب یینایناب ەک ەوەرەد ەنێهیب انیشکێم ەل کانۆڤەمر                       تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 ەرەنێترس رۆز یکێتڵەحا

 ورتەدەو ل ننێبێوازتل ییەنەوەئ یواتا ینهاەت ەک نەبگێت کانۆڤەمر                       تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 نۆبر

 ەکردو یندەپەس رماناەسەب ەیستیو ناب ینایناب ەک یایینەت یستەه                        تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 ناخمانەل ێنێمەترس ن یستەه ێکات نیخشەب ژێچ یکەیەرچاوەس ەتێبەئ

 ەب یورەد ەک ەیچونان ۆب وەب یکار رانۆگ توانمەئ                         تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 ەو ەنەیڵێئ ەدوبار ەک تێبەن ەیەستیو ناب نایناب ەگوناح ندەچ ەل مێگو ەدوبار نمێبه ەناوەوەتمیەخسەش

 ەکات وەرابگرن ئ رزەب شانمۆکێت خنمەو ناو ننیمن بب یزات کانۆڤەمر                      تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 ەستیو ناب نایناب یکێسەک ەمیموه ندەچ نڵێب

 ۆب ننێهەئ یکارەبەک بەیع یستەه کانۆڤەمر یشکێم ەل ەوەسرمیب                      تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 کردن ۆڵنترۆک

 ەل نیو دور نیکسانیەو  نیخو یکەڵخ مومانەهەک نەبگێت کانۆڤەمر                   تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 ەوییەواوەت

 بونم ەب کوەڵب ەوەوجودم ەب نهاەت ەب ێبەن ستەوەیپ رمەدەق                      تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 ێنێزەبم ب ێتوانەن سەک ەیوەئ ۆب زبمێهەب ەک ربمێف                     تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 کاتەن رمیب ەل سەک ەیوەئ ۆناخم بم ب ۆییراستگ یکەیەنێو                     تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

           نەکەداهاتوم ئ یناێو کانمەونەخ                     تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ



       کانداۆڤەمر رەسەب ێبڵزا یستۆد ۆڤمر یحۆر              تێب ێژۆر ەک ێموکاتەه نمیبەئ ونەخ

 

 .ەوەمنەب کردنیندەوەیپ ەبن ل وامەردەو ب زیخواحاف

                               .دایشکێمەل نەگمەد یکیەشۆخەنەو توشبو ب ەستیو ناب نایناب یکێسەک لی، البراز ایغارس کسیال


