
 1

  شتی ده حمه ئه                ن  مه زه

   من ن ئه مه تی زه یبه  هه له
    ترساوم  نهرگیز هه
    وا  ند آه ر چه هه
 م  ی هه  وساوه له

  ڕۆژگارانی ژیانی من
      و ر رگاوه مه لولی  رده گه

      دیاره  برینانی پوهپ ئازاری
  م ههمن ی  مه  ده و له
  سوتم  دهنی ژین   گولخه له
  م آه  هاوار دهوا  ند آه رچه هه
  کان و ندی زامه ره  خه له
  وم رناکه تیم ده هامه نه
  هاتندی  زووم وه  ئاره نه
  دی کردن وه مری وه خته سی به وره نه  نه
    ه بۆ منی آوردید  آهمرچی هه
    م  تارو دوونه ه ئاسۆیو   له
  یی و ئاواره تك شكان ونج و فاوڕه جه
    ان بووپ گرینی  مه ر زه هه
   شادی یواری ژیانكی پ هه  له

  یان گرتم ل یه لوتكهچی 
  وینی خۆم التی ئه وه  له

    منهونی  خه وچی ئاوات
  ت دی نایه  و وه وه ننهو  هڕ  ده
  آان هسح نهپ وره   هه له په
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  بارنن ده شینگریان و 
   رزی ژیانی من  گشت وه له
   مه روا خه هه

  ن و آه ی ده  تهانمئاسمان
  شكنن تك دهباهارانی شادی ژینم 

  یر ده شار و یچی ئاقار
   وم  خوناویه الته و وه ئه

    توانه دی منی ب هه
   خنكندراوهن  یر بكه سه

   نتنرگ  مه ڕۆژێ نیه
  گرت  نهکانی ژیان رزه مه
  ی دوژمنانم ر به فیته هه
  زار گولی الوی   ههدان سه

  مانم   و قارهواری آورده
  نتر وه هنق   ناهه زۆر به

  ین خاآی جوان و تا آه هه
  شی من لی آوردی ب به گه
  ر گرین و ئازاری ب هه
  التی من  وهیارانی نهین  تا آه هه
  ی سمیان ب ر وا فیته هه

  وا  ب نهوا  وآلۆلوا ی آوردی  ئمه
  بین ك ین و دژ به یه گه ت نه

  آتر بكوژین بۆ دوژمنان یه
  ی ئازادی بینی دار هۆره
  ین  با ت بگه سیه هسیه ب به

  سانی خۆ چیتر براو آه
  ین هب   نهناو لهیاران  بۆ نه
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 هینئاخست   و هه ست هدبه آ  
  ین فرینی آه رن وكران نه وه

  ی انش  ڕووڕهبوون وتف له 
  ین كهبخۆیی ناو دیرۆآی 
  بین آتر نه هیچیتر دژی 

   وه نهیس حه ش ده وسا ئمه ئه
  ی آورد سته ر جه ی سهآۆنه زام
  ین آه توان ده هه میشه بۆ هه

  ر خاآی آوردستانمان چی دوژمنه له سه
   وه برنه  ده  وه بنه  ده میشه  بۆ هه
  وار  ههو  ره رۆین به  دهش ئمه
  هار رزی به ی به لوتكهو  ره به

  وه ژینینه دانی ده ئاوه
  ئای آوردو آوردستانمان

    گشت جیھان له
   وه آته شه ده یه تا بۆ هه

  خاکی جوانی کوردستانم
   وه بینته خۆیی ده ربه سه

*             
مان   ری قاره مه راغای دۆله مه مر عه نه هید بوونی   یادی شه به
و   گیانی پاآی ئه  به شه پشكهو  نوسیوهم  یه م هۆنراوه ئه
  . هم له یادمان رده ی هه هیده شه


