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  رکورکو  سهسه. ... . ... دوژمناندوژمنانۆ ۆ یڤک بیڤک ب  وپهوپه. . . . . . ک بۆبارزانک بۆبارزان  یهیه  سیدهسیده  قهقه
  

  ی شران  النهمۆ بارزان ئه
  باریداگوی لد  پنج سه
  د گوی هیالکی ڕگای بیابان  پنج سه

  ی شران بارزانی النه له
  !باری هیدان ئه رمی شه  تهجی باران له
  ڤای ڕنه کهشینی مۆ  ئه

  مهی بارزان ه سور گوه
   نگری مۆ چیا ئه  ئه بۆیه
  مۆ   ئه بۆیه

  ی شپۆش دایکان وخوشکانی ڕه
  گرین م نیشتمانم ئه رجه سه
  رمیان  شپۆشی گه مۆ خوشکانی ڕه  ئه بۆیه
  ران هعف و جه داخ ره قه له
  بادینان لهو  بجه ه هه له
  سان شخ وهسوسنان و له
  قامیشلۆ کر له دیاربه مھاباد له له
   ری نیشتمان رانسه سه له

  !گرین ن ئهبۆیا
  ش پۆشی کورد ی دایکانی ڕه ئه
  ن  رن بۆنیان بکه مو وه هه

  رشی خوایان لدێ بۆنی لمی بیابان وبۆنی عه
  ی خنکاو وبۆنی ئاهی دیان لدی ناسه بۆنی هه

  تیس ماو ستی وبۆنی فرمسکی قه ر به بۆنی ئاواتی سه
  جماو ھاتوو بۆنی ئاواتی به روی وشک هه بۆنی گه
  !نگی دنیان یان لدێ ری وبدادی وبده ربه  بۆنی به

  یان دیاره سته جه ی له وه ئه
   و دیاره ستو هۆشی ئه هه

  تی ئیسالم و ب وشارستانیه ره ری عه ربه  بهبرینی
  دام و وتووی سه زری پشکه ههقی شازی بیابان و ئه
   باو  و عه مامه  عهو رشی عروبه عه

   !دێتۆزو بای بیابانیا ل
  دا نفال چیمان پیشان ئه ئه 

  کا یان کام زانستمان فرئه
  تی بیابان ب شارستانیه ره داهنان زانستی عه

  ب ره النی عه ب بھۆشی گه ره رانی عه بدادی سه
  ب ره قی پیاوانی عه ب ده ره شی الونی عه ده



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 17-10-2005 20:54 

2 

  !لتوری بیابان شی که ب ڕه ره  مانای ئازادی الی عه
  ڕوو شی خرایه ستی ڕه نفال ئاشکرابوو ده کات ئه

  واسین زری خۆمان پیا هه  هه بۆکورد ئیتر چیماوه
  ر  نفال هشتا هه دوای ئه بت له بۆچی ئه

  ناسین ب نه ره عه
  خۆش زری نه و هه ڕی ر که به ب ماری بیابانن له ره عه
  !نی خۆشیان ناناسن دایهئازادی  ک  نه
  ت وپرد ک په نفال نه دوای ئه له

  کی باریکیش   مویه تاه
   وه مایه ر نه نوان کوردو داگیر که له

   واسین تاخۆمانی پیا هه
  !ستی کورد هۆزی الوازو بنازو بده

  ی نیشتمانکیان زار گوه شتاو دووهه دو هه سه
  ناوبرد  له
    نده خه له دانیشتوی نیشتمانم جگه که

  زانی ده ڕیان نه شه یزمان
  شق شادی وگوو عهزمانی  ه ل جگه

  زانی  ده و دی پیسیان نه زمانی کینه
  تی و مرۆڤ دۆستی  ڕزی مرۆڤایه له جگه
  !زانی ده ناسی نه ده مرۆڤیان نه دژه
  روا بپه به ئاوا  بۆیه

  ی ساوا پیروالو وکۆرپه
  ی بیابان و نچیری دڕنده بوونبه

   خۆراکی وانی کرده شی بیابان ئه دنی ڕه
  کتریای لم اری بیابان وبهم ڕه که

  رکرد نافالی ده رمانی ئه  فه ی عروبه رکرده  سه بۆیه
  کانی بیابان رتووکه ی په پی ئایه به
  پی یاسای تاریکستانی بیابان  به
  مردن حکوم بوون به مو مه  هه  دپاکانه هوگو ئه
  ز و گه ڕه ن وجیاوازی له مه ته ب جیاوازی له به

  کوردن  چونکهبۆچون جیاوازی لههزرو  جیاوازی له
  مردن حکومن به  ئیتر مه

  پی یاسای دارستانی بیابان و به
  !!نفالی بیابان یاسای ئه
  . . ئاخ بیابان
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  ن نده له
   
   


