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  رکورکو  سهسه. . . . . . چیاچیا  بت بهبت به  کاتک مرۆڤ دهکاتک مرۆڤ ده

  
  ی ئاسمانی کورد ستره ی ئه ئه
  ی بارزانی ئه

  نگازی له ی به وه ته ک نه تۆسومبلی یه
  زانی دری کوردت   قه ربووی بۆیه تۆڕابه

  چاو نگوسته وانی ئه شه له
   له م گه ڕۆژانی تۆفانی ژینی ئه له
  ران ی داگیرکه ردانه هرشی نامه له

  ر مانبووی غانو سوپه تۆ قه
    وه یمه ژارئه ل هه گه  منیش له بۆیه
  ی  و کورده  ئه رده لک نامه گه
 زانی ی نه دری ئوه قه که
  ی بارزانی ئه
  مخۆری  ی خه م ئه که وه  ته ری نه ی ڕابه  ئه

  کانی نیشتمان ئاواره
  کانی کوردستان وساوه ری چه  ده داده
  مدیدان هڕی ست روجی باوه روه داد په

  کان ری گوندنشین وجوتیاره ی سبه ئه
  کان ر سوتاوه موجگه زوینی هه ی حه ئه
  ر نگه ی سه رگه م پشمه که ی یه ئه
  ر ی پاکی ڕابه ی نمونه ئه
  ی بارزانی ئه

  کۆنا ت له وه ته می نه  خه ده هتۆ نیو س
  درو ڕژد دا خت وهه سه به
  نوردا شیو وزه دۆڵ و به
  لول دا دهر زستان وگه له
  لول دا مه  تهپایزو له
  قرچی هاوین دا قرچه له
  هاراندا ی به خماخه چه له
   ب وچان به
  نار به می کوردت له خهتۆ 
  ی بارزانی  ئه

   وه مهی  منیش ئه بۆیه
   یه س وسپه لک ناکه گه
  ی  کوردانه ناو زۆه و به ئه
  رزو پیرۆزی دری به قه

  زانی بارزانی کوردیان نه
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 بت به ی له وه ته می نه ک تۆ خه  وهکر ب  
  ک بت  ک یه و وڕۆژی الوه ک تۆ شه کب وه

  ت که رزی ئاستی ویژدانه پناوی به له
  ت که ڕه پناوی هزی شکۆی باوه له
  ت که ته وای میلله پناوی مافی ڕه له
  ت که پناوی ئازادی نیشتمانه له

  ر نت سه ری له وهر تاجی سه
  ی بارزانی ئه
  زانی  بی ک ناوی شۆڕشی ئه ر تۆنه گه
  زانی رگریکاری ئه ری به ک هونهبیت  رتۆنه گه
  زانی تی ئه رگایه ری پشمه بی ک هونه ر تۆنه گه
  زانی  بی ک ناوی کوردی ئه ر تۆ نه گه

  ی کورد بووی  م وره رده  هه بۆیه
  ڕی پیرۆزی کورد بووی باوه

  و وه ته جگای پیرۆزی نه
  مووکورد بووی ههجگای نزای 

  ی بارزانی ئه
  ت بوو  بپرسن بن دی ک النه وره ر له گه ئه
  ی جیھان وه ر کردنه سه بگومان دوای به به

  کان وساوه  چه وه ته دوای پشکنینی شۆڕشی گشت نه
  ئاوی کانی وانتر له یدرکن ڕه  ئه رده ب په به
  ی بارزانی  که وره گه مووگتیدا ده هه  له ئه
  ی بارزانی  هئ
   رده پاکی بپرسین بین ک پاکو بگه ر له گه ئه

  رده هب ویستو نه ش وک خۆنه رکه ک سه
  وێ می ڕاست تان ده ر وه پرسن گه من ده ر له ت گه ئه
  وێ کان لم که ستهامووڕ و وهه ئهی  به
  بیزانی   پویستهش  یم ئوه مژودا من ئه له
  بارزانی ر لهبوو پاکت گتیدا نه له
  ی بارزانی ئه
  ر بپرسین نگه سه ر له گه ئه

  بۆکورد رگری کیه ی به بین پناسه 
   رگه هیدو پشمه ل شه گه ت له پمان ئه

  وان ری ئه و ڕابه رکرده  سه
  فا بارزانی رۆک مسته سه

1/3/1986  
  چیای سورن
   

  


