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  به ن ڕه واندوزیبه ن ڕه واندوزی. . . . . . تیوو کراتیوو کرا  بات ههبات هه  خهخه
 

  ساڵ له هه نده ران13پاش 
 بۆ یه که م جار

 که چوومه وه بۆکوردستان
 چی ببینم

نهه تا دۆ 
 گرم ئه بینی
  ماڵ و مناڵ و

 جه رگی ئه سووتان
 هه رخه بات بوو

نهه تا دو 
  هه ر خۆیی بۆ خۆیی

  نان وئاوو بوو
 ووزه ی ئه دا
  وبه زگی برسی
 گی جه رگی
 دا ئه مرکان

 مشه خۆرانیش
نهه تا دو 

 وه ک و گه نده
 ئه م ال و ئه وال
 له سه ر زب و

 خون و گه نده ی
  هه روه ک و سه گ

 ئه له وه ڕان
  

  که چی ئه مۆش
نوه ک و دو 

 هه مان گم بینی
  به رهه م له سایی

 وه ده ست هنان
 به م به داخه وه

 ئه مجاره یان
 یاتی ماڵ و مناڵ وله ج

 جه رگ سووتان
 وویژدانی ئه پرژان

  
 هه مان خه باتم بینی

 وه ک و ب ی

  
  
  

 له به رووبووم و
 ڕه نج به خه ساری

خۆیا تۆراب  
 بۆ پاروێ نان

 له کۆن و له سه ر جاده و
 زبدان

 گی له ناخی دڵ
 هه ڵ ئه قوون

  
 هه مان مشه خۆرانیش

 له سه رووی ژوور
 ڵ وبه وورگی ز

 جووت باته ی به زیره زیر
 پارووی چه ورو
  زتر له خۆیان
 ئه دا به گیان

  
 وه رن وه رن
 ته ماشا که ن
 هه ڵ په ڕک یه، زه ماوه نده

 ڕه ش به ه که بۆ مشه خۆر
 تک وون

 له زه ردو سه وزو
 که مک ڕه نگی جۆر به جۆر

 زۆرینه یان
 زۆرینه یان هه ر ئه وانه ن

 هه تا دونی
   وه رزی ساڵساڵ

 یازده مانگیان ال خه زان بوو 
 چاوویان له ده ست و په نجه ی

 خر خوازانی مانگی پیرۆزی
 خواو ڕه مه زان بوو

نهه ر ئه وانه ن هه تا دو 
 نچیری برستی بوون

 له نوو داوو تۆڕ
 ئه وا ئیمۆش

 دارو به ردی نیشتمانیش
 به ونه ی که شتیه که ی نوح
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 ڕخراوه ته نو پاپۆ
نهه ر ئه وانه ن هه تا دو 

 کرێ گرته بوون
 له خانوویه کی ب په رژین

 ئه وا ئیمۆش
 زه به خن

 له کۆشککی حه وت نھۆمی
  ده وره گیراوو

 به گوڵ و الو الو
 وه ک و کۆشکه کانی چین

نهه ر ئه وانه ن هه تا دو 
 له سه ر پشتی که ر
 وه ک شوان و گاوان

 ئه وا ئیمۆش
  وخاوه ن مولک

 حه نکه بووت و شه به ح و
 له یال عه لوی و مۆنیکان

نهه ر ئه وانه ن هه تا دو 
 که ڕو الڵ بوون
 له گۆمی نه زان
 ئه وا ئیمۆش
  مه له وانن

 له گۆمی زه ردو
 سه وزی زدان

 له سایه ی دموکراتیش
 به ر پرس و ڕزدارو هژان

 ته ماشا که ن
 زه رده کانیان

 شخ و پیاو چاک و پیرن
 هه ر به زه ردی ڕاو ئه که ن

 سه وزه کانیشان
 له قسه کردندا ژیرن

 جه نجه ڕو گره
 به سه ر خه رمانی
 شه هید ئه گرن

 هه مووشیان تکرا
نله جیاتی فلسی دو  

 دۆالر به ده فته ر
 ده فته ر ئه ژمرن

  ئه وانه ی ئه م ڕۆژه شیان
 دروست کرد

 ، ب گوومان برسی و
  ڕووت و له ژرن

 به رگوێ گرانه کان وله 
 شه و کوره کانیش

 ویان که ڕو که ئه
  ئه میشیان کورن

 چی بکه ن که ته نھا
  شه ڕه ف شک ئه به ن

 ناچارن ئه ویش
  به یه زدانی بسپرن
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