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  ۆۆڕڕ  نجهنجه  ههڕڕزگار زگار ڕڕ  ..  ... . مم  آهآه  رانهرانه و و  النهالنههه
  

  م آه  جوانه مانهی نشتی آوردستان ئه
   ه آۆ تی ئاست ا لهیدون
   .. سووت ش دهیووبارڕتا  هه

   وه نهتو رد ده به گاشه
   هڕ دوژمن دیتاوان

  ێ دادێژۆڕ  وونهڕمان ل
   وه نهیژ ا دهیگژوگ ..  وه نهقو ده  ههیآان

  زۆور  نهی تهۆ آ بن به آان ده دارآاژه
   وه ننه دی ئازادی مژده

   هدا آۆ تی ئاست ھان لهیج
   هی ژاراویكتاوان

   هڕآجار د هی
  ن ران آهۆ گی بجه ه  ههیری سه
   مه  و ته مژه
  یما و ناآازاآیشۆری هیخوشك سته  ده زهۆور م نه له
   مه ستهی بی ده  سهیتاۆآ

   ھانهیم ج  ئهۆنازانم ب
   رهآو ..  ه  مهاست ئڕ  له

  ؟؟؟؟؟؟؟؟ هڕوو ..  وونه
   آوردستانمی آه لهۆ بچك به له  حهی ئه
  ی آردڵان بای ئاشتی آه ترهۆآ

  دیانی س ان بهیخنكاند
   و یان تاشیاآانی چی وزه قه
  یان بردی شكه ناو بی رپهۆآ
  ستان ی فاشیڕ  ناو دوو شه له
  ی پردۆت ئه

  ن آه ت نه پ ما آه تاوان نه
  ا یموو دون  ههیر چاو به له
  یشرآ ده  هه وه گه هڕ  له
  یمرد ر نه هه
  ی نامر ت آهۆ خ م به زگهۆخ
  تۆ خ م به زگهۆخ .. تۆ خ م به زگهۆخ
  م د وه رانه نده  هه  لهیو موو شه رت ههۆساپ  پهب

  مسووت  ده وهۆ تیادی  م به تناگه پ آه
  ی و نامرادییۆ نام م له تناگه پ آه
  ـــــــمرسیگ ت دادهۆم بۆآو م وه

  اریخت  بهیكژۆڕ دوا ۆم برسیگ داده
  آان وساوه چه ،آان ئاواره ،ران نده  ههیران ده ربه  دهۆب

  آان وتووخوازه شكهپ  كه خه
  اری هوشیك موو خه  ههۆب
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  مچ  دهی ئازادیرانۆگ
  مڕد غدا داده  بهیآان ستهی فاشیووڕ   له رده په

  یاویمی آیآ  چهیئازار
  رانكراو وی بجه ه  هه له

  الو ،خۆش ،ریپ ،ژن ،ن منایژاراو بوون
   ژاآاویگو ،رگزن ،سروشت

  ئاو  ،با
  كراو بای ئاشتی آه ترهۆآ

  ندراو سوتی بجه ه  هه ماو له جیآ چه
  مب رده ك هاوارا ده هی  ناخما له له
  ایۆت یكر به له ر آونج و آه  هه له

  گرم ده  ههیادگاری ۆآان ب ه منای  شووشه بووآه
    مه رده و سه  ئهیایدی تراژیۆتابل
  ه ساردوس هیایو دون  ئهۆب
  گرم  ده وه چوارچ له
  ژمر ده  هه هی م ههیرچ هه
  آان گرتووه آنه هی وه ته  نهۆب
  شمآ  ده هی رگه شمهو پ  ئهی نهو

  یت هی آه رپهۆ آیوانڕ  چاوه آه
   . .. دایر  هاوسهیرم  ته له
  ی ژاراویك خاآ تهب
   هیگاڕ   له هی رپهۆو آ ئه

   ه تا نهیو ژ  بگا به وانهڕ چاوه
   ه ئا و آوردستانه به
   هآا نا  ده ه سادان  سهیست رده ژ له
   ه زایر سه  دوژمن به آه

   وانهڕ چاوه
  ێگر  هه ماوه ج آه و چه ئه
  دا زهۆری پ و آاروانه ن لهین خویشك ئه
  ێدان بسیه  شهیووڕ  له
    تاوانه ب كه و خه  ئهۆب
  ێرگر  وهی و ئازاد ــــــــــــــــــــهۆت
  ١٩/٣/١٩٨٨ -پراگ 
  ا لهیلمان  ئه  له بجه ه  ههینیم  ماتهی  چلهی نهۆ ب وروپا به  ئه  آورد لهیارانندآ خوی له مهۆ آ٭

  مان آه له  گهی ناوداریند رمه ك هونه هی سته  دهیشدار  به لن بهۆ آیشار
زگار ڕشتان  نده به ،فا دادار موسته ،رهاد بابان فه، مر  نهیالنیستا قادر دۆمام ،ر روه ان پهڤی ش وانه له
ش یپاشان ،امان گ بجه ه  ههینی ش رهیب ر له م هه بجه ه  ههیرانۆل گ گه م له هی نراوهۆم ه  بهۆڕ نجه هڕ
. مان آرد بجه ه  ههیآان ندارهی بر ك له مهۆ آیردان ن سهۆ بی شار ا لهیلمان  ئهیآان شخانهۆخ  نه له
ك  ساۆشت ن ر هه  ههین مه بوو ته ) شنه( ی ناو  آهی ژاراویآ  چهی ندارهی بر هو منا ستاش ئهئ .

ت ی چیم پرس ل  آهیرناچ  من دهیشۆستو ه  هه له اندا مابوو ی ژ  لهی آه زانه خ  لهیۆر خ بوو هه ده
   .كمی داینم ووت بیتۆ بێو ده


