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  یدایدا  خالید شهخالید شه ...  ... دادا   پایزه پایزه  رزهرزه  م وهم وه  لهله
   

  م ده ده سه رنج
  ریا چۆن ده

  آاو پۆل ده  ملی شه  ست له هد
  آا ماچی ده

  گوێ ڕادرم
   وه آه  یه چۆن به

  یان آه گۆرانی بۆ آه ناره
   وه چنه ده

  آان چۆن بانده
  ریا ناری ده ر آه  سه له
   وه نیشنه ده

  تی ژیانیان هامه چیرۆآی نه
  وه نهرگ آتری ده هبۆ ی
  م ده رنج ده سه

  آان چۆن ماسیه
   وه  دوای ژوانیان دنه له

  گوێ ڕادرم
   وه آه  یه  چۆن به آه

  ری وه خته گۆرانی به
   وه نه آتری ده بۆ یه
  ری ماندو هیالآیشیان سه
   وه نه آه آدا ده ر یه  سه به
  م ده رنج ده سه

  آان ستره چۆن ئه
   ڕه پان و پۆ م ئاسمانه له
   وه بنه آتری نزیك ده  یه له
  نگی  ئاهه له
  ك یه ستره  دایك بوونی ئه له

   آی تازه گۆرانیه
   وه نه  ده وه آه  یه به
  م ده رنج ده سه

  چۆن آچانی الدێ
   دادێ  ئواره آه

   هواشی  و بهرخۆ  سه زۆر له
   وه نا داركه په  خزنه ده

   ناو ژوان خۆیان له
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   وه دۆزنه ده
  ڕوانن چاوه

  و م شه چۆن ماچی ئه
   وه بقۆزنه

  م ده رنج ده سه
  آانی چۆن ڕاوچیه

  ناری ر آه سه
  ك ریایه ر ڕووبارك و ده هه
   وه  ئاخ و ئۆفه  دی پ له به

  ن آه  تاڵ ده یان به آه ڕاوه
  ریا ناری ڕووبار و ده آه
   ج دن به
   وه بنه و ڕووی ماڵ ده ره به
  ش وه  ماه له

  كنانی ووش
  و وه آاته شیان بۆ ده باوه

   وه داته دڵ خۆشیان ده
  م ده رنج ده سه
  آان نفاله  ئه له
  ڵ  آۆمه  چۆن به آه

   وه ك گۆره  یه ته خراونه
   رقین و  ب ته به

   وه آه  سپی یه خامه
  آانیش دایكه
   ڕنه چاوه
   وه شیان بۆ آردونه باوه

   ڕۆژان ڕۆژك له
   وه بنه
  ی پ و چاوه ئه
   رمسكه ف له

   وه نه شی بكه تا گه
  ی پ و ده ئه
    ئاخ و ئۆفه له

   وه  نه دڵ خۆشی بكه
   05. 10. 26. . ر هانۆڤه. . . لمانیا ئه

 


