
 دیم حه ێڕھاوۆب
 29/8/2004یورام ھه ئارام

 
 ! مڕھاو
 ..یناس مۆت جار م كه هی ۆب ككات
    وارهئ  ی رده زه
  كانت، ئاواته ین مه ته كو وه
  ڵ گه له بوو یشك شمهك

  دا نگوسته ئه یو شه یھاتن
  نتیناس
 یندل مه و نیق خانه ۆب بوو من ینیناس

 نفالكراو ئه یتر یكشار ۆب
 تر یقو یكنیبر ۆب

 ت سته جه یكان نهیبر كو وه
 ند وه ئه یوبارڕ ی ھاژه ۆب
 بجه، ه ھه  یگو زار ھه نجپ ۆب
 قرناقاو و ئاشان پشت یدانیھ شه ۆب

 یوان چه ون له انتیناو ك هی ك هی كه
  بوویۆك ھه باندا هتا یكان ندهڕد شهرو ده

 بوو من ینیناس نتیناس
 انیرم گه ینمندا ۆب
 نیمارد و د ئامه یكانیدا ۆب
 یشلیقام ییپانتا ۆب
 چوارچرا و یقاز یھاباد مه ۆب
  یكخاك ی پارچه موو ھه ۆب

 ۆت من ی كه شتمانهین یسووتاو
 

 گاكانتین یۆتابل
 یكان وهك یتپا قه له 
 نمیب ده وراماند ھه 

 ! انیگ ێڕ،ھاو هیل مگو
 یباخان ی شه وه نه وه ینۆب ت چرپه

 اتد ئه م زه
 و تیب ئه  گهڤتا ینفچ كه به ڵ كهت
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 هیپ یھار به ی مژده
 ! انیگ ێڕ،ھاو هیل مگو
  یبا هڤگ ی كهت ت ناسه ھه 
 نیمر حه و ره به و بوووه ڵجا ره كه ی كه هۆد

  بیق رهی ئه یسرود یڕجا
  دات ئه كورددا یكارانكر یگو  به
 كوردزمان یوم قه رماوه ھه بیق هڕ ی ئه))
 ((مان زه پۆت یر دانه نكشینا
  نمیتب ده
 و هیپ سورت یكم ه قه
 :تینووس ده یی وره گه به وا 

 وه ھاتمه وا
 یكجار هی به وه مهد و وه ھاتمه وا
 ایدون یڕ په م ئه یخاك به پ م كه رمه ته

 یستیو شهۆخ یباران یگزنگ
  ! م كه نهیق ،خانه كات ئه داۆرت سه به
 وه ھاتمه وا
 ته كروده میبیر غه ی نهیز لكه په
  م كه شاره ید ۆب و ردوان نه
 ێخوار  وهمهد

  ھاتم وا ھاتم، وا
  و ڵۆك  ته كردوه تۆب كوردستانم

 درناوه وه رانم ركهیداگ
 ! میڕھاو
 كانت ادگارهی یر ته فته ده
 نیر وه رهیب ژووهم ك مهۆك

 رمدایب له  كه
 وه نابنه ڵكا زیرگ ھه
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