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  دلشاد ... خه وون
  دون شه وێ له خه ونما

  وه ک باجه الن
  ئه و به ده وری جیھان دابوو

  گه ڕانی من هه رله ده وره ی کوردوستان بوو
  چومه هه ولرله دووره وه
  میناره که ی شخی چۆی
  جشداشه ک و عه گالکی

  له سه رنابوو
 و له بن قه له سه رقه  

  ه رچیئاپۆره بوو هه رچی هه رچی و پ
  هه بوو

  قۆچانکی عوسمانییان 
  له ده ست دابوو
  ئه ربیل یه کان
  یه کک له وان

  کاک ئه سعه دی ئه ربیللی بوو
  هه ر ئه یشیاند

  ئه یوت ئه من زۆر ئازامه
  له ناو په رله مانی کوردی

  شوتنمه وه
  نه یان ورا فزه بکه ن

  هاواریان بوو ئه یان قیاند
  دۆغره مه چی دۆغره مه چی

   ده ره وه بۆ ده ره وه بۆ
  نامانه وێ کرمانج چییه تی

  له بازاڕی شخه که
  ده نگی گوه به رۆژه فرۆش

  کپ کرابوو
  یه  باگله بوو.. گوم له

  هه ندێ پ په ت هه ندێ
  نه عله ی ئسفه نجیان له پ دابوو 

  ژنی چه نه گه کوتراو
  منانیان به قوون ڕووتی

  له کۆڵ دابوو
  له خه وما بوو

  ه ستم ئه کرده
  به م دیمه نه
  هه مو گیانم
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  له نوقمی ئاره قه دا بوو
  به ره و شاری سلمانی چوم

  په یکه ره که ی شخ حه فیدم
  ته خت بووبوو

  له ناو ته کیه وخانه قاکه ی
بار خانه ی  
  دروست بووبوو

  له هه رسه ره سعاته کانه
  ده نگی زه نگی که نیسه بوو

  چوار ژنم دیت
  انگلیز. فارس .تورک. عه ره ب

  هه ر یه ککیان ئه یوت ئه من حه بیبه مه
  نای ده نگی لوه نه هات
  چومه شاری حاجی قادر

  ل ی نووسرابوو
  حج قدوری

  له شاره که ی ڕاپه ڕینا
  کوه ڕه ش به جبل اسود

  ناو نرابوو
وات خه ویش نه بگه روا ب  

وا ده رئه چ  
  تۆ هه ه بجه 

  نمایشی مه رگه ساتی 
  دوهه مبه شی 

  به ڕوه یه
مان وابحا  

  کش دروست مه که ن
  خۆتان فری دروست کردنی 
  ددانی ز پست کوتان و

  قاوه ی تاڵ که ن
  تۆ پرده که ی ده الل زاخۆ

  که مالیه کان به چه قه نه 
  لدانکا

  . گه یشتنه الت
  ئیتر منیش

  به هاواری بۆ ئه یفرۆشن
  له خه وڕابووم

  باوکم ووتی ووسبه کوڕم
  وا مشته ری خانوه که مان
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  هاتوه بیکێ
  سه رم بند کرد
  له سه رسه رم

له ناو لینگی جشداشه ی  
  گوونی ڕه شی برای عه ره بکم 

  . به دی کرد
  
  

   سویسرا20/7/06
 

 


