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  ر کو سه... پیری بخر

  
  بوو رگه کورد پشمه بیرت دت کاتک که له
   کو ئوه زارانی وه هه
  ڵ بوون م بووده نۆک هه م ترسه هه

  ڵ بوون قاقای دوژمن تکه  به قاقای ئوه
   بیرتانه له
  ساسی رکزی وکه ر سه به له
   وه ر دوژمن پاڕانه به له

  بوون نی هیچ تزک نه خاوه
   ناموسو ژنتا تزی هه
  بیرتدت له
  ر سوکی وماستاو کردن به له

  الدان بۆدوژمنان بۆجه
  زانی ده  نهانمت مانای خه

  ڕوانی   ئهانلت  بۆ ژینی گه بحانه به
   بیرتانه له
  س بوو  کورد بکه بیر تانه له
  سی بوو  که رگه نھا پشمه ته

   بووخشی  هانا به رگه پشمه
   بووسی  فریاد ڕه رگه پشمه

  چی ئستاش که
   زمانت زۆردرژ بووه

  رت درژتر علی هاوسه درژی نه له
  شتی دوژمنان فراوانتر رینی ده به به
   مدیسانیش دنیابه هه

   سه  فریادڕه رگه ر پشمه  هه وه ته وتنی نه رکه بۆسه
   وه ته سانی نه بۆبکه

  س  بۆیانکه رگه ر پشمه هه
***  
  نت مه موو ته هه ک به تۆیه

  بت تی ڕی تۆنه کوردایه
  بت بوری کاری تۆنه

  بت بات بۆت بڤه ی خه وشه
  زانی  مانای دسۆزی نه

  بت ر نه به لت له می گه خه
  ی  رانه مپه وگشت کۆسپ وله له

  ر بوو به  شانی له رگه پشمه
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  بیت ر هه تۆهه
  باتوو قوربانی ڕۆژی خه
   خۆری دوژمن بیت تۆ نانه

  ی کورد  نگانه ڕۆژانی ته له
   کام کون بوویت  زانت له س نا که

  نفال کیمیاباران کاتی ئه
  بت بۆدوژمنان تۆ ڕازاوه ی که سفره
  سان بت بۆناکه ژاوه تۆ که ی که ماه
  نی بخرت مه موو ته هه

  ل و که ه هه پک هاتبت له
  ل گه  دژه کانی ئاخنرابت له ساته

***  
   ئستام  به
  ل هی گ رگه پشمه ر به رانبه به
  غان رمه ئه ستیان به ربه سهی  ریانه و په ئه

  ل هانی بۆگه
  و وه دان کرده گوندیان ئاوه
  باخوکانی خشییه ژیانیان به

  ل ی گه ناسه دواساتی هه له
  ل کرد لپه یان په ستانه وده ئه
  ل گیرکرابوون وکی گه ئه له

   وه ستیان پکه ربه ژین وسه
   وه بۆ وت گایه له

  ستی بژی و ر به سه ل به تاگه
  کانی خر ساته پبت له

    هاوی گی دوژمنه می ئوه ده
   ی بیری دوژمنه رده روه  په بیری ئوه

  ن که ر ئه به ل له می گه ه کوا خ ی سپه ئوه
  ی دوژمنان رده روه ی په ئوه
  ن که ر ئه سه ل له ی تاجی گه که

  ڵ  ی بووده ئوه
  ی خۆتان بوون یدای باخه شه

  کوا بۆ مندانی برسی نیشتمانم 
  تک نان بوون؟؟ له

  ژارانی نیشتمانم  کوا بۆ هه
  ڕۆژک کاربوون؟؟

  کوا بۆ باخی نیشتمانم
  مام نژ بوون؟؟  نه

  ل ی گه نگانه کاتی ته کوا له
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  ڕاستی بژ بوون؟؟
   ک بوون؟؟  شۆڕش ئوهکاتی
  کان  دکاره به

   کوێ بوون؟؟ له ی کاتی پویست ئه
  ؟؟کرا چۆئه ل قه هکاتک گ
  بررا؟؟ ت ئه غاره کیژان به

  ب  ره الی عه له
  فرۆشرا؟؟ ب ئه ره عه به

  نگ  زه ی قه ئوه
  کوێ بوون؟؟ ی له ئه

   کیتر بوو؟؟  رگه  پشمه جگه
  ری نامووسی کورد پارزه
   کیتر بوو؟؟ رگه  پشمه جگه

   پرد یان کردبووهۆبای خ
  خی دوژمنان ر دۆزه سه له

  لو ی گه وه ڕینه بۆ په
  بۆئازاد بوونی نیشتمان

  س ی ناکه  هه وه ره م به وه
  ی چکاو خۆری دوژمنان هه
***  

  ردی  نامه  به ئستاش ئوه
   شمشری کولتان سویوه

   رگه ردنی گشت پشمه بۆگه
  ئستاش ئوه 

   پاچیوه موو خۆتان هه هه
   رگه بۆ جنشینی پشمه

***  
  ی ویژدان مردوو ڕی ئوه ئه

   وه ر دته به ی به هۆشتان که
  ی ڕگای ڕاست که

   وه گرنه ل ئه یان ڕگای گه
  تایه زانن تاهه ی ئه که
    دۆستی کورده رگه رپشمه هه

   نگانه کوڕانی ڕۆژی ته
   رده به رزی نه ته مه له

  توانن  ڵ چۆن ئه نده ی گه ئوه
   بنکداری نیشتمان مه ئه
   ؟؟رگه ک پشمه وه
  دارستان بن فرو یدای به شه
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   رگه ک پشمه وه
  دنیابن

  منت  ده رگه تاکورد مابت ناوی پشمه
  ی ئازادی خوازی  تا وشه

  الی کورد مابت
  منت رده ی شۆڕش هه وشه

  جارکیتر دنیابن 
   رزبدانی مژووه ش هه جگای ئوه

  ل تا کات تان  ناو ڕیزی گه وه رنه جاوه
  .  چووه ر نه سه به
  ن نده له
  


