
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 27-11-2005 20:10 

1 

  
  رکو سه ... زانم من ده

  
  کوردستاننی  الوه رکه پویسه  په ئوه

  زانم  من ده
  و ه ی گیاکه رده روه  په ئوه

  دڕکودای نیشتمانن
  زانم من ده
  قوشی  م بایه رده  هه  ئوه

  تین بات و کوردایه ڕی خه
  زانم  من ده
  تین ردایه دی داری مه  کرمی قه ئوه

  زانم  من ده
  ی بیرکن  رده روه  په ئوه
   و تاریکی گشت دنیایه ئه
  ل و م بۆگه و ڕیسوایی هه ئه
    تدایه وه ته م بۆنه هه

  زانم  من ده
  ی  قوتابخانهو و ئه وانهو  ئه
   بوون رده روه ل پهی  ئوه که

  زانی  ده فای نه ڕزو وه
  ی نامووس وشه نامۆبوو به

   وه ته کانی نه ویسته دووژمنی بوو به
  توانی ده نهلی  باری گه

  ش  ئوه بۆیه
   رمتان الیه تزی شه نه
  ت تزی ئابوو وحورمه نه
   باتتان الیه ڕزی خه نه
  ت هیدو میلله ڕزی شه نه

  زانم من ده
  تزی کورد کوژی   له جگه

   ر نییه به هیچ تزکتان له
   تاجی ڕیسوایی   له جگه

   ر نییه سه هیچ تاجکتان له
  زانم  من ده
  کتریان ک به  کۆمه ئوه
  ک بگرن ک یه یه رجگه هه له
   وری نییه ێ ژیان دهو له
   ت باوی نییه وێ حورمه له
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  ی لن ئوه  که ودیاره له
   تکییه ی نامووسیش هه وشه

  زانم  من ده
  دا ری ئوه بن سبه له
   گورگ و جی دایک ده له

  زت یتان ئه دوو شه ده
  ل گهئارامی وجی ئاشتی  له

  ل وخون ڕشتن کوشتنی گه
  بت باو بۆران ئه شه ک ڕه وه

  زانم  من ده
  تان ی ب سایه ژر سایه له
  مای نیشتمان  جی شه له

  کات ئه تۆفان وزریان هه
  ت که ره رمان وبه جی خه له

  کات رئه قی وبنانی سه
  زانم  ده مه
  کانمان  مه تان خه سایه له

  ن که چرۆ ئه
  ن که ڕۆئه ست خه ل ده مووگه  بن هه تائوه
  ڕۆی بیرکن ست خه  ده چونکه
  موو ژیان هه به   نامۆیه
  ل گه خۆتوبه  به نامۆیه
  .. !م نیشتمان؟ رجه سه نامۆ به
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