
  شتیشتی           ده         دهساقیم کوردساقیم کوردووخۆم کوردم خۆم کوردم 
م كوردم و سـاقيم كورد م كوردم و سـاقيم كوردخ   خ

  يی كوردانميی كوردانم  ـتی مهـتی مهــــــــــسس  مهمه

  نگینگی  ههڕڕك ك   جلسی يهجلسی يه   مـه مـهــــبب

  وردانموردانمــــــيی كيی ك  ندهنده  يهيهــــــــــگگ

  

ده  ســتن و ههســتن و هه  زوو  ههزوو  هه دهول   نن  ول

شش و شـهڕڕ شش و شـهۆژ ك ده  ۆژ ك دهو ل   نن  و ل

  ـتانـتانــــــيی كوردسـيی كوردسـ  موسـيقهموسـيقه

  وردانموردانمــــــــــيی كيی ك  ورهوره  ب گــهب گــه

  

  شی كوردانشی كوردان  ههڕڕمالی مالی ــــــشش  ههڕڕ

ـدايه  يرو چهيرو چهــــــــــــــشش ـدايهكی ت     كی ت

  كك  ير و چـهير و چـهــســتنی شســتنی ش  ب بهب به

  يی كــوردانميی كــوردانم  تهتهــــــــسس  ههڕڕوو  نهنه

  

  فـاكارمفـاكارم  ههــــــــهـلی جهـلی ج  ی ئهی ئه  ئهئه

نن بــهڕڕ  مهمه نن بــهژ   دیدیــــــ ئوم ئوم   نا نا  ژ

ناوی س ناوی سخو   مديدیمديدی  ـتهـتهــــــــــــخو

  يی كــوردانميی كــوردانم  ندهنده  رمهرمه  ـهـهــــــشش

ک  چهچه    کهکه    وهوه   داخه داخه  بهبهزۆر زۆر            ر کند د ر نراوهمم   له لهمانمانند د نراوه ه     ،،وهوه  وتهوته  کهکه   نه نهمانمانستست   ده دهدا ل ون کران ودا ل ون کران و   ه

ی ديوانه ی ديوانهکاتی خ ی   ش بهش به  مهمه   ئه ئهکردنکردن چاپ چاپبب  تدانیتدانی  غدا ب روخسهغدا ب روخسه   به به  ان ناردهان ناردهشتيمشتيم  ی دهی ده  کهکه  کاتی خ ی ه ه

نراوه  لی لهلی له  دراو گهدراو گه   چاپدانی نه چاپدانی نه  تی لهتی له  چی روخسهچی روخسه  مان،کهمان،کهم زيندووم زيندوو  ردهرده  مر ماۆستا گيوی ههمر ماۆستا گيوی هه  نهنه نراوه ه      ه

ندران و ليمان ون کران، هه  کانيش دهکانيش ده  نيشتمانيهنيشتمانيه ندران و ليمان ون کران، ههره ستمان ستمان   دهده   به به  ولمان داوهولمان داوه   هه هه  ند کهند که  رچهرچه  ره

زانه   له له  وهوه  وتنهوتنه  کهکه  نهنه زانهم ه نه  و چهو چه   دا ئه دا ئه  م ه پ نهند ک پ ستا عه  اليهاليه  مان لهمان له  ند ک ستا عهن مام يدا يدا    په په  وهوه  ييهييه  زنهزنه  سمان گهسمان گه  ن مام

زانه  ،ئه،ئه  وهوه  پاسهپاسه سو سو  کرد بهکرد به زانهم ه زانانه  ش لهش له  م ه زانانهو ه کی   شتی زوو دا بهشتی زوو دا به   ڕۆگارانی ده ڕۆگارانی ده   له له  وو کهوو کهبب  و ه کی  ئاواز  ئاواز

گيرتت  تايبهتايبه گير ود    25.8.2005شتی شتی   د دهد ده  حمهحمه  ئهئه.  .  ندراندراچچ   شاد ده شاد دهوو ود
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