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    مهمه  حهحه  خاهخاه. . . .  ژیان ژیان  نگهنگه  رموگوڕت گهرموگوڕت گه  ی نیشتمان ب ئامزی گهی نیشتمان ب ئامزی گه  ئهئه
  

   کوردستان کام نیشتمان له
    شیرینتره

  !!؟کرد انتو بۆ
  انشیری پاکی دایک چی له

    خاونتره
  !!؟کردان ت ل بۆ

  ی  ئاوازی الیالیه چی له
   وکی پایزان شه نیوه
    سۆزتره به
  !!؟کرد انکت بۆ

  ی هاوینیمال  شه لهچی 
    رمیانه وگه ئه واری ژر ده
    فنکتره

  !!کرد انتش بۆ
  ژارانی  هه شقی  عه چی له

   شارو الدێ
    تره وره گه
  !!؟کرد انقت بۆ

  ی ناو زیندانی  چرپه چی له
  داگیرکاران

   تره توڕه
  !!؟کرد انبۆست
  وی ئازادیخوای خه چی له

  کوردی کۆڵ
    رینتره به
  !!؟کرد انزڕت بۆ
  !!کان پرسیارهبن   نهبن هه
  ی نیشتمان ئه

  رموگوڕت ب ئامزی گه
  . . ژیان  نگه گه
  دان ناسه  هه ساته رگه مه

   تاه،  تفته
  . . خۆراک و نان

  ی نیشتمان ئه
  زان س نرخی تۆ نه رکه هه
   ی الوونه و پرسیارانه ئه
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  خۆی زۆکی ب ئامانی
   کانی دووژمنه رقاپییه به

  پنازانی 
  نرخی خاک و
  نرخی داک و
   ونرخی باوک
  . . نرخی مناڵ

   سۆزی الیالیه رگیز به هه
  ردی دی به
  . . ک ڕاناچه

  ختیش نگ وه و پایزکی درهزان  خه له
  . اترناک رده سه
  کوستانی رمیان و به گه به

   ی که ووته
   !خۆی نامۆیه

   رمه ژاری الشه شق و هه عه
  ری خوارو سه

  شانی خوارو
   . .  رمه می گه ده
  و ئازادیا  ڕووی ئمه له

   کانی کوتوکوره چاوه
  . .  نایه یی ههخۆ ربه سه به

   هجگار هارهڤایرۆسکی 
   یه نجه شیرپه
  وایه ب ده

   ب دوایی نایه رگ نه مه
   . .  دوایی نایه
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