
  شتی د ده حمه ئه مکوردستانخۆیی  ربه سهبۆ 
  ره تۆ وه ده
  م که  دیرینه زووه هی ئار ئه

  هارانی  جوانی بهگوی
  م که زی ناو ژینه موو وه هه

    سه بهدووری ر   وه گیانه
   و نوێ وارکی تازه هه
  م ن کورته مه ی ته م ژیانه له
    شادانم که و دی بنه وه

  یدان شیعر  ڕی تۆ سه وا له
   پ گرینم داڕشتووه

    دوات ولم  له هایه ساه
   دڵیوین  ئهبرینی خۆ 
  وا  سات که بووه رگیز نه هه

  تۆی ئازیزی ل جیابی
  کانم  شیعره شه ر بۆیه هه
   و ی هاتنی تۆی ئازیزهڕ له
  ڵ دقولین و روون هه  ده ر له هه
  خۆیی ربه سهتنی مای ها ته

    دیاره تۆی شیینیان پوه
  مبین  نه ش که و کاته تا ئه

  رزی کوردستانم ئای به
  نیشتمان ووسی   فرده له
  وه کته شه م نه م جیھانه ئه

  مم خه دوورهو  شیعری شادی 
   وه ه نوسینی من نابنتو ست هه ناو له
  وا هاتووم ی که مه و ده ر له هه
  رزی چیا و دوندی به ره به

   بووم بۆ دیدارت رگه پسمه
  ت بینم تا دهیمانم دا  په

  م بۆ تۆی ئازیز ختکه خۆم به



  ی پاست  هه یادی تۆ به  به
  و شیعری ڕوناکفتار ڕه  به گوفتار و  هب
  م خۆیی تۆیابکه ربه تنی سه اسی هاب

  وا ژین زانم که من ده
  یمان یا خود شیعر و گشت په

   ب رزی تۆیا نه  ڕی به له
  دی الی من ناباشچژی ونرخی نیه 

  وت و لس وکه وو ههم  هه بۆیه
  گشت نوسین و هۆزانکم

   ی تۆیه ڕ نیا له نیا و ته ته
  م  که  شیرینه هوار ی هه ئه
  بی منیش هیچ نیم ر تۆ نه گه
  خۆ و ربه ر سه توش هه ب ئه ده

  رزی خۆت بی ن ئای به خاوه
   ژر چنگی   تۆ له وسا که ئه

  ران ڕزگاریت بوو داگیرکه
  شیعری سادی و 

  و وه هۆنمه ن دهفای ژیا سه
  ستم به  گوالن ڕاده پکه چه
  مران ر گلکۆی نه م بۆ سه به ده
  مانان ن قاره یم ئیوه ده
   هۆکارن بۆ ئازادی و که
  خۆیی کوردستانمان ربه سه

*           
  
  
  
  
    


