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  كوردةواري   شةمعي جةمعة و   شاعريش  پةروانةية
  سووتين    پةروانة     رثگةي    عاشقي       جانانةية

  ي ئةفسانةيةكارةسايت   مةردي    هةردة،   نةك  بصث
  ئاخرين    ماصي     ژيامن،    كوجني      بةندخيانةية
  ئةم     كةلةبچة   ، مةرهةمي    زامي  دصي   دثوانةية

  
  نوثژي    من  زيكري  وصاتة ، رؤژ شةو تةگبري ئةكةم
  پييت    رزگاري    بة    كوردي  راضة و  تةفسري ئةكةم

   ئةكةمباسي   خةصكي  گريي كؤت و بةندي و يةخسري
  زؤر   دةمثكة    چاوةرواين    زذزذةي   زجنري  ئةكةم
  سةيري   ئةم  زجنرية كةن ، وةك زيوةري شاهانةية

  
    هثزي   يةكيةيت   خةمصيو   ئةبث داري    ئازادي  بة    

  هةرچصث پةيوةست نةبث و دةروةست نةبث با هةرنةبث
  بثئةو   دةمة   گةل   بثغةمة ، كة  هؤزي دصسؤزي   هة

  بووكي ئازادمي ئةوث، خوثنم خةنةس بؤ دةست و  پث
  عةصقة    عةصةي    پثوةنةم  بؤ   پصپصة  و      لةرزانةية

  
   رؤژث حةمتةن زاص ئةمبگةر   بة     ژيري   تثبكؤشم ،

  خاوةين     ليژنة  و   تةالر   و   كؤر و كؤز و ماص ئةمب
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  ماص ئةمبسةرفةرازي    زثد  و  خزم   و   هاوةص  و  هاو
  گةر چي   دوژمن   وائةزانث   من   بة ديلي   الص     ئةمب
  با  بزانث      كوجني       زيندامن            قوتابيخانةية

  
  پياوي   زانا    تا    بگريث  ، ژير    و      لثزانتر ئةبث
  هةسيت سةربةسيت و مةبةست   گةشتر و جوانتر ئةبث

    سووك و ئاسانتر ئةبثكاري   سةر كةوتن    لة ئاسؤ
  بريي     ئازادمي     لة       زيندانا  ،      فراوانتر ئةبث
  قوذ   بةسةر  ئةو  دوژمنةي   هيواي  بة   بةندخيانةية

  
  وةسيةتثكة    بؤ      تةواوي  قةومي كوردي بةشخوراو
  هةر خبوثنن ، بري بچثنن   ،  پري  و گةنج وكيژ  و الو

    گرنگة  ،  با فذثدةين چاوو ذاوسةنعةت  و   زانست  
  ئةسصةحةي   شؤذش  ، لة دةمسا هثزي زانينة و پةذاو
  راپةذينت     خوثندنة ، پذ    جوربوزةي     كوردانةية

  
  گرتين      رثبازي       مةنتيق     پيشةيي      شةددادية
  حةبسي  عةقص    و  بري و  باوةذ   مةزهةري   بثدادية

    بة     زاهري    خؤرةيي      دصشادية                                    گةرچي    بثدادي 
  گرتن     و   لثدان    و     كوشنت    عاميلي         ئازادية
   تؤپ   و   شةستري   و   كةلةبچةم   ال وةكو  ئةفسانةية
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  ،يةكبةخؤ  هاوار   ئةكابث حمابا      هةسيت   شاعري  
  فةوتاين    ماف    و   كردةوةي  نابار  ئةكادةمكويت   

  بةرهةصسيت   زوصم   و     زؤر   و   زاصمي بةدكار ئةكا
  چاوةذواين    شؤذشثكم     عالةمث     رزگار        ئةكا
  ميللةمت   بؤ   ئةو   مةبةستة    ،  كردةوةي    شثرانةية

  
  مخاوةين    دنياية    خاكم ، بووم و ئةمب و هةر   هةش
  چةرخي    مثژو    هةصئةواسم ، تا بةدةست دثنم كةشم
  واريسي    شاري    خةبامت، هةر    ئةسثنم  ئةز   بةشم
  گةر    بة  ئازادي    نةژمي،    مردن    خةصاتة  بؤ  لةشم
  نؤكةري     و   سةردانةواندن،    كاري        نامةردانةية

  

     ئثستة   چيمبا بزانن  چي     ئةصثم  و  خةصكي كومث  و
  كوردم   و   ئةكتؤري   مثژژوي    كؤنترين شانؤي زةومي

  عاميلي    بثگانة      نيم‚ شاعريثكي           گةلپةرةست
  قانعم       ئثستا     لة       زيندانا     بة ئازادي    ئةژمي
  سةد    هةزار    لةعنةت    لةوةي    وا نؤكةري بثگانةية
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