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  شروان ب دڵ! ..  ری ئازادی به ونی عاشقان و ده ی و خه نده گه
  
  بم ه د هو ئیرگیقام  هس هآ
  اوومچ ناو  ه ل هالنو ه هش
   هو هآات هد
   داییاین ه تیر هب ه د هل
  آانم هعریبوون ش هر قا هس
  آان  هولپ په

  من ناناسن
  آان ه منای مردوویون هخ
   منا یآان ه ووش هان بۆیخ
  واسن هد هه
  شیآان گهًلآ
   هنی نیآو جاران برس هو

  آان هعاشق
   ناو هستا لن ئیك جاران ن هو
  نكا وم ه خیزموون هئ

  انیز ه حی گهبار
   هم ئی ووشكیناو د هل
  لنناهج
  و  ه سایر هس
  ێ خوار هتفر نم نم د هب
  آان پۆه هش
  نۆخ ه دگژ وا  هانیرما هس
  آان هندبا
  نڕۆ هان دی هالنو ه هر هب

   پها آیدون
   همنر هۆز
   هردانگآو ئا هم ود
   ی هبگ هوم هل
   ه عاشقانیدوراو هن
  و ه شی ه ئ هر هو
  آانم هم ه خی گهوانژ ج هبب

   هم هدی الیكمن عاشق
  یكوگمن 
  رانم هند ه هیس و مردوویس
  بم ه د هو ئیرگیقام  هس هآ
   هالنو ه هش
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   هو هآات هاووم دچناو  هل
   داییاین ه تیر هب هد هل
  بوون هرقا هس
  آانم هعریش
  آان من ناناسن هولپ په
   ی مردوویون هخ

  آان همندا
   من یآان ه ووش هان بۆیخ
  واسن هد هه
  شیآان گهلآ
   هنیوز ن هآو جاران س هو
  شیآان هوگ

  ووتنڕووشك و 
   هنیو سوور نآو جاران ل هو

  آان  هعاشق
   هنیآو جاران ن هستا وئ
   هنی برسێو لچی ماۆب
   هو هوومچ  هآ

  یاك سازپ ۆهاوارم آرد ب
  ستم هان بیو هد
  ستم هشت هانھی هآان ن هدز
  توانم هتان
  ان یش ڕه یرداو گه ژید
  ستم هاوڕ

  ی نا ئازادیآسان یهنا 
    هم ئین منایون هخ
  تنخنك هد
  انی هند گه و ی دزیست هد

   یه یت هبگ ه نیق ه زیاڕگ
   ی بوونیئازاد

  آوردوستان
  و ه داخراویآ یهاڕگ
   یه ی نی هارچن  هوان د هئ
  تنم هل د گه یندووی زگین هد

   وی هند گهتا 
  ی دزیبا

  ر آوردوستانا  هس ه بیحوآ
  تنپ هبس
   ی هند گه و ی دزی هاوچر هس



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-11-2005 19:27 

3 

  ئاغاآانن
  رآاروانن ه س ییهها هسا
   ی ئازادڕی
  نازانپ آوردوستان ۆب

  م هآ هداواد
  تم وویووتڕش و  ڕه  هل
   ئاواتم بی منا هل
   وی هند گه ژید
  ستن ه هیدز
   ئاغاآان یست ه دی بات هل
  ن ه آچما

   آوردوستانم ۆیخاك و خ
  رستن پهب
 


