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  م که  کونکونه رگه یان جه به

  م که ئاخر ناکرێ من کار نه
  پۆ نگی هه  ده  به م که چی بکه   
   تۆ شوێ له وی خۆش ده خه   

    حایت بووایه م خۆزگه ڕۆه
   ردی دی دایه نج و ده ڕه

  ین  ما تۆ و من و بابه له   
  ین  شک نابه زیاتر م دیوه له     

    ماه  نه  کارگایه  نه که
   ش و تاه وران ڕه چ ده

   ش کرکاره وا بابه ئه
   م شاره خۆشترین خانووی ئه          

  کی هاوچین  و خه س بابه ده به
  ک چین چین ر  سه ته نراوونه

   چی کاوالش مامانه که   
    ژیان و حامانه مه ئه  

    حایت بووایه زار خۆزگه هه
   ردی دی دایه نجو ده ڕه

   یانی تا ئواره  به له  
   ریک کاره  خه  دایه وه ئه    

  عاتی  سه  پانزه کاری ده
  راتی ختی کۆنته کاری سه

  و نانووم شه ویش تا نیوه شه      
  یبانووم م که م کرکار هه هه    

  چاوم کز بوو پشتم شکا
  کا ته شم هه تاروپۆی له

   قای پای داری مردم له 
  ستی ماندوو و زگی خای ده     

  م که  جوانه رخۆه یان به به
  م که ی بناز باوانه کۆرپه
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   مه ک ئه ڕشی وه یان فه  ده به
   مه برشه ڕشی ئه ک فه  وه که

  ستی دایکی تۆن می ده رهه به  
  ژووری خۆن  م بوانه به

   م زیلۆ کۆنه  ئه یریکه سه
   ی خۆنه که خی ماه ڕایه

    حایت بووایه باوان خۆزگه    
   ردی دی دایه نج و ده ڕه

  شی من ی له شیری تۆ و شیله
  شی من می کار و به رهه به

  گی رده ندی به بۆ خوداوه
  )١( گی م سازنده ننه هه بۆ جه    

   یسئیداره بۆ حاجی ڕه
   داره رمایه زیای سه بۆ حه

  تی سیه گری به گری مه  مه ده 
   برستیژاری و ی هه ڕۆه

  دا  سووره مه ننه هه م جه له
  )٢( دا زرا و کووره م ماڵ و مه له

  ی ساوا زاران گوخونچه هه
  ک تۆ ئاوا برسین ڕووتن وه

  مندانی ب ناونیشان
  )٣(کان  مندانی نو قوکه

   ملیۆنھا ژنی ئازاده
   واده  و خانه له کارخانه    

  ن رمایه سیری دوی سه ئه
  ن  دایه  ژنن چونکه چونکه

  م که  ژاکاوه یان خونچه به 
  م که ی چاوه یان گلنه به

  نج و کارم کات ساوای ڕه
  می ژان و ئازارم رهه به

   وه کاته  دنیا ده چاو به
   وه یباته ی شووم دێ و ده وه شه        

   و ئیستسمار رمایه ی سه وه شه
  نج و کار ی تانی ڕه وه شه
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  ن دنیا بیا م به به
  ر وا ناب یانی دێ و هه به

  ملیۆنھا دایک و باوکی تۆ
  ڕۆ نجه کی ڕه ک خه دنیایه

  رناسیۆناڵ نته شی ئه رته ئه
  روماڵ ڕی سه  شه  چته ئه

  ری رابه بۆ ئازادی به
  ری تی کارگه بۆ حکوومه   

  ری رابه بۆ ئازادی به
  ری تی کارگه بۆ حکوومه

   
  

  کی سۆران زه
  ١٩٨٨ی  مه شه ڕه

  ڕانیه⁄ هار  ئۆردوگای به
 soran_zeki05@yahoo.com 
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 .)گی جیھادی سازنده( ناوی   به تی ئیسالمی ئرانه وه رۆکی ئۆرگانکی ده ست سه به  مه)١(
 . کوردی  به  ناسری حیسامی کردوویه  کهیاد، دی شاملوی زینده حمه ی ئه) کان مندانی نو قوکه( شیعری   له یتکه  به)٢(
 .سازی ی خشته ، کارخانه خانه  کووره)٣(
  

 


