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  ش هرک هس ... !یندانی سال ز30

  
   کوردستان هڤ لۆ مری مافیکان هکخراوڕ ۆب
  غدا هب ،یمانسل ،رول ه هیڤۆ مری مافیکان هت هزار هوۆب
  کان  هزڕ هب
  ا و گ داد هم هئ

  یرسپداد
   یرندۆم
  ت رن هنتی ئیم هرد هس
  یموکراسی دی هش هگ بانیم هرد هس
   شارستانیاگل همۆ کیم هرد هس
  نیرب هادڕ ی ئازادیم هرد هس
    هو هرکردنیب ی ئازادیم هرد هس
  !بوو هم ن هل ه قی ئازادیم هرد هس
* * *  
  کان  هزڕ هب
   یک هیاگ داد هم هئ
   و  هر هم هر وسی هس
  ) ! همان ه زی ئاخریعاجبات (
   یک هیاگداد
  تاتورک ه ئیم هرد هس
  زا شا هڕ یم هرد هس
  ددام بوو هر سۆکتاتی دیم هرد هس
   ی هخانڕۆگ  ه لیر هس
  نابووره هوو دژم
* * *  
  کان  هزڕ هب
  ا و یدیر و ئای ب هم هئ

   ی هقان ه دی باوک ساالریهزر
   بووینییستال

  دا هیینۆا کارتگو داد هل
  اندڕڕوگی هد
  اندیشی هد
  یم کووتکردن ه دۆب
   ئازادیک هی هموو جوول هه
   ئازادیک هی هموو فزز هه
   ئازادیک هی هگموو من هه
   ی هرفرازان ه سیکامانڕموو  هه
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   ی هشاراو
  دل ی هڕ هپو ن
  شک  میکان هکچۆو خانن
* * *  
  کان  هزڕ هب

  ندانی سال ز30 یفرمان
   یاریب
  بوو  هندان کردن نیز
  مال هآ . دۆا بین هت
   هم هئ
   و هش هڕ هه
   و هشڕوگ
  قاندن وۆت

  ترساندن و
   یول هه
  و کردن و هجل
   یول هه
  ی کردنۆم هست هد

  من و
   وۆت
  موومان هه
  موو  هر ه هه
    هگن هد
  کان بووۆگ )نا(  ویازڕنا
* * *  
  کان  هزڕ هب
    هم هئ
  بوو همال ن هک . دن هت
  این هتاق و ت هب
  ێو هل
  اگ دادی هرتووخانگ هل
   هرتووخانگ یاگ داد هل
    هنیا ئاسنگر هشت دپ هل
  کان همدراوۆلۆک
    هرد هپشت پ هل

  کان هدادراو هکیتار
   یاوچ هدوور ل

  یبان هھریش وم هگ
  راکام
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  ست و ه ه هدوور ل
  ی هستانۆدۆ مریتس هن
  ایدم
   یکان هلیۆک ک هو
  ماۆڕ
   تاوان یس هف هق هل
  رابوویگاڕ
    هم هئ

  من بووم
    هم هئ
  ی بووۆت
    هم هئ
  ر هه
  نیموومان بوو هه
    هم هئ
  موو  هه 
  کان بوون هن هی ال ب هس هک
  موو  هه 
  کان بوون همال هک .د
  موو  هه 
   ینووانت
   ئازادی هناس هه
  موو  هه 

  یانیۆزر هتام
   ئازاد بوون یک هیاگداد
  !!اڕراب هس هان بیندانی سال ز30 یاریب
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