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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... بکشنبکشن  نھا ئاخک ههنھا ئاخک هه   ته ته  وهوه  و هاواری دمهو هاواری دمه  گریهگریه  لهله
  

    گریه
   دادی دی منه

  هار ک بارانی به  وه بۆیه
  . . رژم فرمسکی چاوم ده

  هاوار 
   دادی دی منه

  ور ک هه  وه بۆیه
  . . ڕژم ده ی ناخم هه گرمه
  وخوای جوانیددارانی ش  ئوه

  !!کوردستانکانی  مه ب خه
   وه دمهو هاواری  گریه له
  بکشن نیا ئاخک هه ته
  ما ڤین و خه ئه ی یژه په به
  ون کهبر سه
  . . ون که تانه
   وه رزیه به له
  بژن یڤی پیرۆز هه په
  نیشتمان ویری زامی  سه
  ن ی شیعرم بکه سته ی خه سته جه

  ی زامی نوتان تا گۆه
  و ئاۆسک نه
  نداجاڕو گو  نرگزههاری به له
  مننب دا
  و تروپکی ئازادی  ره به

و سوارتان بگل   
  . . ش بدۆڕنن رکه سپی سه ئه
  داو وی یه شه ئۆخژنی  له
  ر ڕدا  چاوی سه نگوسته ئه

  چرای بیری منانتان 
   بیر بچ له
 . . گیرسننیدا
) 2 (  
  ی ددارانی خوای جوانی و ئه

  کانی کوردستان مه ب خه
  یاندا ربه ی به که ک تیشکی گزنگه ته له

  مان قۆڵ هه
   وه هیده یوانی شه سه له
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   کوی و گوه گیا لکه رپه نگی سه  ئاوه به
  وژ بشۆننست ده
  کتر ی یه) شق عه (*ی  سینه ر سه له

  ستن  نوژیکی کوردی دابه
  خ و  ئاگری دۆزه دوور له
  ) اعراب (*ستی ی ده که کوته

  کری ئاخون و مه دوورتر له
  تاتورک کوڕانی ئه زۆه
  رینی  شتی به هه به تا له

  باوانتانا
  رم و گوڕی ئامزی گه له

  تانااندایک
  ی ڕوخاوی ردی بناغه به

   وه کانتان داننه ماه
  ی دوای هرشی ئاگری کوژاوه
  غۆڵ کانی مه خۆره گورگه ترنه
  وی فه هکانی  چاو برسییه

  وی کانی بیابان و خوای زه لالده جه
   وه نه شکه گه
  کانتان  برژانگی چاوه به
  ی) خ کانی ناو دۆزه گوه (

  بپارزن) مه حه ( کاکه
 چکه بهپهی   گوکانی خواروو  برسیه دا  

  ی پشتی ویژدان مردوو گبه پاوپی هه
  ن هاوار بکه

  ڕازی نابین جارکیتر
  ڕ  تانجی گه به

  ن خشینی کوستان بکه ۆی باڵ نه ڕاوی هه
  کانی تیه و قه رمیانه هو گ کارمامزی ئه

  ن  ئاو بکه له
  شتان  ین بیری ڕه ریتان ناده
  ن که موتوربه

  داری ئازادی کوردستان له
  شتان  ستی ڕه ده
  وێ ی دمانکه زنه  خه له

  موو دنیا دنیاب هه
  ی بوێ  ئوه کوردێ نییه
   . . ی بوێ  ئوه کوردێ نییه

  دانمارک10/2005و/9 مانگی  مه  حه خاه
  


