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  ةحةمةةحةمةلَلَخاخا... ... دةنط و سةداي بةردةفأكصي دواي دةنطدان دةنط و سةداي بةردةفأكصي دواي دةنطدان 
   هاوه رد مه به
  ن سارآه نگه آا خۆشت سه نه
   یه ڕوه ی به و تۆفانه ئه

   هاروهاجه
   رمان تینووه خونی سه به
   دوای خۆیدا به

   وره تابوتكی ئجگار گه
  آش ڕاده

  زی بیابان و گه مش و مه
  آانی سپی حوجره ڕشك و ئه

   وهت ئا
   لوانلوه

  ی انه)  مه قه (و رو له نجه و خه له
  یان) مشتۆ (تا

  خونی ئازادی و  به سووره
  ددارانی

  ش و نیشتمانی زی ڕه
   ..تاو  نم و هه گه

   لوانلوه
  ی مانه  دووده و شمشره له
  م و ڕازونیازی شق و خه عه

  تككردین ئه ی ده سه چوارده
  ی آوشتینآوڕ
   ..نی بردیچش آ) بایا سه ( ب

«««  
  هاوه رد مه به
  ردن فآ چاو ده رده به

  وی نه ڕوو له
  شكن ر ده آاو سه ر شۆڕده سه
  مرن نگ ده  آاو ده نگ آپده ده
   ..یژاآن داو ئه نگ تكده ڕه

««««  
   هاوه رد مه به

  م آه سه  ب آه ی نیشتمانه با ئاونه
  بات جاركتر درزنه

  )الت و هبل (یآان آوڕه
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  آات ردی نهوو
  تم باگزنگی خۆرهه

  سیدا می بكه  خه خۆی له
   ..آات نووقم نه
«««««  

   هاوه رد مه به
  نگ و ڕووی   ڕه له
   آورد بوانه ی م ڕۆژگاره ئه

   تۆبزانه
  ند دوژمنت چه
  ژن  هه ده   ورانه م ده ئه

   تۆبزانه
  رووتا گه له)  العروبه (ی وانه تۆپه

  بوونتا  آورد  بوون له) عیراقچی (
  ستن  هزت لده نده چه
  فن ییت لده وره ند گه چه

««««««  
   هاوه رد مه به

  مینیا آه  ڕۆژی یه آورد له
  بوو نگی هه ده

  سای و  ڕۆژی ووشكه آورد له
  گرانیدا

  بوو نگی هه تیش ڕه برسیه به
  ی شاخ و داخا وهش آورد له

   ..بوو نگی هه  دیلیتیش سه به
«««««««  

   هاوه رد مه به
   وه ره  به ئاوڕێ بۆ دواوه

  آوردستانت
  سیدا  ڕۆژگاری بكه له

   هزی بوو رگه آاآی پشمه
  نگ ژاآان و  ڕۆژگاری ڕه له

  نگدا ره پاییزه
   دۆزی بوو رگه آاآی پشمه
  ویست ده س نه آه شاباشی له

  نگی عاشقاندا ئاهه له
  آوو پویست گرت وه چۆپی ده
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  ازی ورفر  ڕوخساریا سه له
  بینرا دانی ده نم و گوڵ و ئاوه گه
  ی آه آوو قه وه
  ) پاشاآۆره (و)  شروانه(

  نرا ئه بوو ڕاونه  پوه به
  نگا ك ده یه  له وه آه یه به
  نگا ك جه یه  له وه آه یه به
  نگا  چوار ڕه  له وه آه یه به

  بۆ آوردستان 
  آوو چرا  وهسومبل بووین

   ..آووبرا وه
««««««««  

  هاوه  مهرد به
  ت آه باپیره

  نگسارانن هیدانی سه شه
  ت آه داپیره

  نگبارانن هیدانی سه شه
  آانت وه نه
  ی بیابانن هیدانی گۆڕی آۆمه شه

   وه كیه خه گشت آوردستان به
   ..آانی قورئانن نفاله هیدانی ئه شه

«««««««««  
   هاوه رد مه به

   آه خۆت گل مه
  و) ت هاله جه (ی) ستور ده  (به
  اشۆڕوو آه

  دیكتاتۆرو
  پیاوان گلهو ) م خوار ه قه(

    آه تاوان مه
   !!آه  مه  خۆت توڕه ردیش له به
  بوونا  توڕهختی دبه  به له
   آه  مه له مه
  آه مه  خۆت توڕه ردیش له به

   آه ڕێ وون مه
   آه من وون مه

    .. آه خۆت وون مه
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