
 شتی د ده حمه     ئه       هیدم ی شه بجه له هه
 هید م شاری شه که بجه له هه
 ران روه  کوردپهڤاالنم هه
  هاره رن وا به  وهستن هه

   ل ئازارانه گهیادی 
 ک بگرین با یهموو  ههورن  

 یڤ و شیعرو ریای سوری په ده
 ویستی خۆشه یرز بهی  وشه
 نگین ڕه گولی  زار پنج ههبۆ

 زاران شت هه نفال و هه بۆ ئه
 چاڵ  به بارزانیان و زینده

 م که بجه له ههی  که شاره له
 ستین ڕاببه هیدان شهبۆ 
 رن بۆین  وه

 هید کراوم ی شه بجه له بۆ هه
 سات و یادی ڕۆژی کاره

 زار گول ندنی پنج ههآر وه
 زوورم شتی شاره هه به  له
 ران لی داگیرکه رده  خه به
 ین که  یاد نه له

 وتن رکه بات و ڕیی سه بۆ خه
 ستین مۆ کوڕ ببه ڕن ئه وه

 ستین  وه کگرتن با نه  یه هب 
 وار و هه ره به بگرین  ڕگه

 خۆی یار ربه بۆ ڕزگاری و سه
 ونین وازشمان دانه ری ڕیزو نه سه
  گولی جوان و پکه دان چه سه

 هیدان ویستی بۆ شه خۆشه
 انمرانم ر گلکۆی گشت نه  سه بۆ

 هیدانی شهری  یکه الی په
  یادمان ر له ی هه که بجه له هه

 ستین ڕاببهو دا بنین 
 ین مان بده پهر گرین  ند وه په

 مانکوردستانبست خاکی 

Omar
kn



 ین ده ست نه  ده له
 ست و  بیرمان هه  وی پاک زۆر به

 خۆیی ربه بۆ ڕزگاری و سه
 ین ول بده کوردستانمان هه

 گشت خاین و دوژمنانمان
 ین کهیان فرین رین،نه و بها ن له

 هیدانمان   خونی شه سوند به
 خۆیی کوردستانمان ربه  سهڕزگاری و  که
 ست و بیرمان بگرین و هها ن له

 ری دیرۆکیمان داگیرکه
 کیمان ره دوژمنانی سه

 کتری دا  یهویستی ری خۆشه ڤه  ده له
 ین ین و جروکیان که توڕ بده

  تایه کتر بگرین بۆ هه یه
 ین ده هید فیۆ نه شهخونی 

 رن هاوڕیانم  وهستن هه
 ت کراوم ڤاالنی کوردستانی له هه

 هید  شاری شه  وه با پکه
 کگرتنمان هی مزی  ڕه ببته  تایه بۆ هه
 ی خائینان و  چاره تف له

 ین دوژمنانی کوردم بکه
 م که ره ی خاوه  کۆرپهوک وه
 تا مردن  ههنیا خاکی کوردستانمان ته
 ویستی و خۆشه ئامزی  له
 نی هی کوردم بککگرتن یه
 ستین رن کۆڕ ببه رن وه وه

 م که بجه له انی هههید یادی شه  با به
 دان شیعر و ڕۆمانی جوان سه

 خۆیی ربه بۆ ڕزگاری و سه
 ستین ببه کوردستانمان هه

هیدانی  موو شه  هه  به شه مان پيشکه ی قاره بجه له هید کردنی شاری هه  یادی شه به
 16.3.2005      هید ی شه بجه له هیدانی هه ت شه  تایبه و کوردستان و بهکورد

 


