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   یدا خالید شه .. ؟!..  نگی یه و بده ی ئه تاآه

  
  ی و آاته ئه

  ت آه  جوان و ناسكه چاوه
  قوربانی بوون به

  موو آات و ساتكی هه
  آان خته  سه ڕۆژه

  موو  هه وازت له
  آانت هنا زوه زو ئاره حه
  آانت زوه زو ئاره حه

   قروبانی آردنه
    و دژوارانه خته  سه م ڕۆژه ئه
  ی م ڕۆژانه ئه
    مژه ك له  گه آه

  آرد ڕوانت ده چاوه
  آانن  تازه رۆژه
  ی م ڕۆژانه ئه
  نی  ئازادی پبكه  به آه
   ئازادی بژی و به
   ئازادی بمری به

   تاآوو ئستا ئمه
  ژیاوین نه ئازادی  به
  شمرین  ده آه
  س پمان نازانی آه
  ها زاره تانی هه وه ئه

  ڵ  آۆمه گۆری به
  وآان   بن گردۆلكه له
  آان شته ده

  ھنا چاویان هه
  س م آه به
  نگیان و  ڕه نه
   ئاآاریان و نه
  یان  شوه نه

   وه ناناسنه
   بووی  و ڕۆژانه  ئهێ یڕ چاوه

  موو آوو هه تۆش وه
  ی دونیا م مرۆڤانه ئه
   ئازادی بژی و بمری به
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  ؟.. ی م آه به
  هیچیان هشت

  موویان شواند و هه
   وه ش آرده ڕه
  یختی خۆ وه
  آی ها چه  جۆره به

   و آۆآوژی آوشنده
  داین و لیان ده

  یان آوشتین ده
  م ئستا به

   دۆالر وا به
  مشكیان

  آاس آردوین و
  مان آوژن و ده

  ن آه قرمان ده
  ی تا آه هه
  !..  نگی یه  و بده ئه
  ی واآ تا آه هه

  دانیشتووی
   جام پ بوو آه
  ێڕژ دهیلر  هه
   ئستا وانه ئه
   ه م گه ر ئه  سه له
   زمانه سته به
   مووی بووینه هه

  راتچی قۆنته
  آ آردی و
  آ خواردی

  ی آردی  وه ئه
  تاآوو ئستا
  آرد  هیچ نه هیچی به

  یكرد ی نه وه ئه
   وه ی خۆی برده آه وه گره
   وانه ئه

  س و جاش ول آاسه
   عسی بوون رانی به نۆآه

  اتاآوو ئست
   ناو آۆشك و ر له هه
  ی خۆیان ماون خانه هبا
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  شیان وره پۆستی گه
  پدراون

  ی وانه م ئه به
  باتیان آرد آاتی خۆی خه

   خوین ووكیان بهمژ
  تۆمار آرد

   رهانگیان دی  ڕه نه
  نگ  ده نه

  خۆ ناویشیان
   هیچ شون له

  نابیسرێ
  ر ی به وانه ئه
  نفاڵ و آیمیاوی و ئه

  وتوون زی آه گه پاآتاوی ڕه
   بن وا ئستا له

  آان ری دیواره بهس
  وتوون آه

  آان آوا مافه
  آسانی آوا یه

  آوا دیموآراتی
  !... آوا
  !... آوا
  !... آوا
  ت هلی میل  ئه سه به

  ؟!..  نگی یه و بده ی ئه تاآه
   گلتیهو  ی ئه تاآه

   آآردیهخۆتان بۆچی 
  ستن ڕابن هه
  ون و مان بگرن رآه ده

  ژنن دونیایان ل بھه
  نووس ر مافی چاره گه ئه

  ستنن بۆ آورد نه
   و ناوه با ئه
  !....  ج بن به
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