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   مه حه خاه ... !!چین ردائه ش هه دی و ئمه ی دۆالر هاته که ونه خه
  

  دی ی هاته که ونه دۆر خه
  دان مای سه

  گوی نایلۆن و لهپ کرد 
 کۆشک  کرد بهشی دان باخچه سه

  !!بۆ دیکتاتۆر
  ندین  گوڕگوڕی لسه بابه
  و ده شگه ئاته
  ی کوردی قیبله

 ..  چاوی شینینیاز لهپکرد 
  بوین ر نهتا کو
  !!خشین به واریشی پنه ده

  و کاس هره ڕو ب به ی که ئمه
  ب خواست و باس

  جھشت  بهمانکانیشی زه ڕه
  لی با) را شه (
   وه روپرچی دارستانیشما ڕنیه سه

  کانیشمان ووشککرد کگه
  .. بیبا) با (تا
   تیه فره  نه زه م چاوسه ئه

  می تکشکاندین مای خه
  ردو ی به ده سه
  و و بیابانه ر ب خواکانی ئه سواه سپ ئه
   وه هننایکان باوانی ه لالده جه

  نوری رته ئاگری ماڵ و سه 
  !! وه هژاران کوژان  هه له

  ..  وه ڕینی پوکانه شی ڕاپه بیری گه
  زانیمن وام
   و یه ختی ئمه ی به فریشته

  تی بۆ کوردستان خواناردویه
  تی   پ په پارزێ له ی نومان ئه وه نه

  .. غولی بیابان
  من وامزانی

  ورم رچوارده می هه و ستهش  ستی ڕه ده له
  روپشتم ی ده چکهس کو له
  .. !!ستم هن بۆناو ده ست ئه ده
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   دی ی هاته که ونه دۆالر خه
  ی خۆی رمۆه ستی نه ده  به که
  شم  زی ڕهی چاوگهر  سه له

  ستم چاوی به
  ی خۆم که  ماهرکی رده به له

  زتم القی گه
  شت ههردی  ده
  ر ددا سه ر شارو به سه به
  داڕشتوتی  چه
  ر ڕدا سه و به  ر جگه سه به
  تییه فره  نه وزه م چاو سه ئه

  دۆستی دزو 
    و ڕگرو لۆتییه ته چه
   وفن ده  ههرزی و به ره به

  چین رۆژ دائه ش رۆژ به ئمه
  چین ئه وه له
   را اوهژر باری نای له
  چین رنه ت ده قه

  ش ووڕ بین هنده
  چین نه ما هه  ڕووی سته له
  ر دابچین هه
  ... ردابچین هه
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