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  ) ) دد  مهمه  وا موحهوا موحهییهه((  ......  ؟؟ێێوو  م دهم دهییچچ
  
  نم ر و شو  سه بیل  گهۆت بو م دهیئازاد 

  نم کدا بمست پ ک گا له  وهێو نامه
  ێو که رنه م ده نهیر دیبات  خهی شانهین
  نم دید م تا ئامانجم بهڕۆگ رم دهیب
   خوازیاستڕ یسان  که گرن بر تانه م مهل
   خوازی ئاشتیستانۆ گرن دێ منحش گوی هنا

  میش بژین منڕ م گهم ل  هاوار کهی تاکه
  ازیاز و نڕ  شتن بهی الن گه موو گه وا هه

  وید ر نه خیکان نهین چکو سا له ده
  وید  من نهیکنش بوون ساڕۆ شینو هه
  کا زگار دهڕ ل  گه ژهی ت وه ئیریب

  وی پس  نهیبات  خهیست  هه ر ماوتانه گه
   مه که هی یاری پرس گه ج؟ن کویک خه
   مه ر و ستهۆ زی سته ر دهمان ژ وه ته نه
   کرم پی دارید ک قه ت وهخور  دهیماف
   مه  کورد کهۆن ب ند بکه رچه شن ههۆبکت

  کا ا دهیژۆلۆکن  تهیکشبدار پ هیرما سه
  کا ک خاپور ده هی ک قه هی  دوگمه به
   هی ان ههیشک و میاری زانیرچ هه
  کا رباد ده ش به وساوه  و چه انهیۆ خۆب
  گ به ره  و دهین کاریی ئا وه ته راوه ژوو گهم
  نگ به شک و ده م بیسان ن کهیژ شتا دهه

  هیک ن ره  گهیزۆردی ب ارهی د وه وسانه چه
  نگ ک ده هی  بهک ئا هی  ن نا بهستن ب هه

   هیت هیاڤۆ مریخواستمان خواست
   هیی و ئازاد الن مافه موو گه  ههۆب
  وان کو ئه ن وهیڤۆش مری کوردی مهئ
  ؟ هیی چۆ بی ه  و ته و ف رهۆ و بال نهب

    مه  که مه ئی وه ن ئه ترسن داوا که مه
   مه رده  سهیشکراو  و دابه قه ن ههب

  ژوو م اتر لهیوان ز  له نهیرکورد د
   مه  ستهی دژ هی  و تا هه ارهی دیست ده
   سمانه  به هی  ههی وه ن ئهیڕۆژوو ناگم

  مانهۆخ له ،انیدانا ،انیزانا
  مار کراو ۆ تیکان نهۆ ک داستانه

   مانهێلف تا   ئه  لهێو ش ر نه گه


