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 خون له  شه قامه کان مه ییه 
 ره نگه کان پۆستای ره شی
  سه ربازه کان ماچ ده که ن

ه کان سوور ده بره نگی پۆستا 
 

 یه که  یه که  الشه ی مرۆڤ
 له  قوڕاوی سه ر شۆسته کان ده بینرێ

 ئه وانه ی رووح لیان نه تۆراوه 
اوار و ناه ی ئازاره کانیانه  

 به ر گوی هه مووان ده که وێ و
  خۆیان له  خون ده گه وزنن

 
 دایکه کان ناورن

  به دوای رۆه کانیان بگه ڕن
 حه ز ناکه ن هه وای
 شه هیدبونییان بزانن

 
 کیژۆه کانی دانیشگا

 سه ربازه کان به رده باران ده که ن
  کانهه ندکیان له  ته نیشت شۆسته
 راکشاوون ماندوو ماندوو

 قژیان له  ده ستی سه ربازه کانه 
 سینگیان له ده ره وه ی کراسه کانه 
 خون له  سه ریان دته خوارێ و

 له  رانیشیان برینه کان ده برژته وه 



 رق و کینه  له  چاوانیان ده بینرێ
 هزک ده داته  الوه کان 
 ئه وانیش به  راکردن

کان ده بابه  و تانکه   
 به رده باران ده که ن

 
 که له شی سه گک
  له  باوه شی

 پیره ژنک خه وتووه 
 یا کوژراوه 

 هه ناسه ی هه ردووکیان
 تکه آلوی خونی یه کتر بووه 

 
 سه ربازک ده ستی خستۆته  سه رچاوی
  به ردی خوندکارک کوری کردووه 

 هاوار ده کات و سه ربازه کان یارمه تی ناده ن
هه موو له شی داگیرکردووه ترس   

ترسنۆک راده کات...ره نگ زه رد  
  خۆی له به رچاوی شۆڕشگران ده شاریته وه 

 
 منداک له ناو گالیسکه  راکشاوه 

 دایکی سه ری خستۆته  سه ر پچکه ی گالیسکه که 
 خون له  ده می دته  خوارێ  

شتا ماوه  ناگریه که  شیری همندا 
  الی تپه ڕده ب پیره مردک به

 منداه که  به  زه رده خه نه  سه یری ده کات
 

  ڤیکتۆر ژارا
  به خۆیی و گیتاره که ی له سه ر لۆریه ک راوه ستاوه 

 پ به  قورگی هاوا ده کا
 سروود و گۆرانی دژی فاشیزم ده 
 هه ندک له  پشه وه  هه ندک له  دوا وه 

 سروودوگۆرانییه کان ده نه وه 
کتؤر ژارا هانیان ده داڤی  

بۆ ئازادی.،.بۆ سه رکه وتن  
 



  خون شه قامه کانی داگیرکردووه 
  سه لڤادۆر ئه لندی شه هید بووه 
  سانتیاگۆ بووه  به  تاریکستان

 
  نیرۆدا له  خه فه تی شیلیی

  هه فته یه کی تر ده  گه وره که ی له  لدان ده که وێ
ته   هه فته یه ک دوای ئه و کاره سا  

.بۆ یه کجاری مائاوایی له  شیعر و مرۆڤایه تی کرد   
 

  ئـــۆســـــۆ 26/12/2005فــه هــد گـــرده وانــی  
 
 
  
 

    


