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  شش  رکهرکه  سهسه  ......!! بوون بوونییراقراقعع

    
 /hotmail. com@a_sarkash 

  ) کوردستانیمان هرل په یرگک و جۆر هزان سڕ هبۆب(
   بوونیراقع
  ۆم ه من ئۆب
  زن هک مرم هش
  ک قورسم هخ
  رانگک رد هد
  رۆسک نانیبر
  ۆس هک بانژ
   هو هتکول  هم د هرد هک هزام

*** *** *** ***  
   بوونیراقع
  ۆم ه من ئۆب
  ت هعل ه نیوق هت

  یایدژیترا
  وان  شرل هس
  یانانپیدان
  سات و هکار

   و یت یهسووکا
  ! هک ییهووژ م هسوا بوون ڕه
  یسات هکار
   زرم ئام هک شووژم
یانژ هلپ   
  نداکردن هنووس و هارچ
  یسات هرکا
  ککۆرید
م و ه ست ه لپ  
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  لکاندن ور ۆز هب
  ش کردن  هداب
  سات و هکار
  یایدژیترا

  کش هب هبوون ب
  کت ه ئومم هل
   ونامناس هک
  ن چیک نا یه هل

*** *** *** ***  
   بوونیراقع
  ۆم ه من ئۆب
  ک یهایرافگجو
   هنپی  هنپی
  ک دراو یه هل
   یل هق هت هب

   یشۆشاش و ب
  وکردن  هنپرس پ
  نیم زان هک هب

*** *** *** ***  
   بوونیراقع
  ۆم ه من ئۆب

  ئاالو
   و هخش هن

  ک خاکیناو
  ش و ڕه یانۆچق
  وپۆتا
  یمارۆت
   تر یلکان ه خیناو هب

  ئاالو
   و هخش هن

  ک خاکیناو
  ی ج

   ویشاناز
  یربلند هس

  بنالدن و
  مرو موسا هع

*** *** *** ***  
   بوونیراقع
  ۆم ه من ئۆب
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  ک  یه هناسنام
  ۆنام
ک  یه هناسپ  
   وون بوون وۆب

   هو هتوان
  ک ییهت یهسا هک
  ک شکاوت
کراو هناس نپ  
   خراوۆاشکپ
  رکراو یب هل
  ماویس
  ک یه ههر چه
  نراووش
  ر هس همامک ل هد

*** *** *** ***  
   بوونیراقع
  ۆم ه من ئۆب

  ۆیئاس
  و هسب
  ک یه هندیئا
  کیتار
  ک هنووت
   تاریو هک ش هو

* *** *** *****  
   بوونیراقع
  ۆم ه من ئۆب
  کمانیشتین
گ بیست هه ه لپبوون هان   

   بوونی هاووالتیزۆس هدوور ل
  کمانیشتین
ت و ۆک ه لپ  
  روینج هز
  ندانیز
  کمانیشتین

  ینوقم
  رۆریت
  دوونان هاوڕ

   هو هدوورخران
  بوون هئاوار
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  نفالکران هئ
  کمانیشتین
   وگن هشووتپ
   سوار هناس هه
  یاییر هودن هل

  خورافات و
  اسا ی
  یکان هنگن ژه
  اندنڕ پهر هس
  کمانیشتین
   وگن هشووتپ
   سوار هناس هه
  یاییر هودن هل
  ون و هخ
  یایخول
  یم هرد هسۆ ب هو هانڕ گه
  ھادویج

  فتوحات و
  ت  ههاد هش

*** *** *** ***  
   بوونیراقع
  ۆم ه من ئۆب
  بوون هدۆرگی
  کن گژه هل
  کرداو گه هل
   وگر ها مین هت
  شکان ومل
  فرو توونا بوون هت
  ناس هد

  2006  - 06  - 29    
  دیسو/ ساالپئو 


