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  ی شاو  هۆنراوه ... کوردستانم  به به

  سود 
  نگم  مۆ ده ئه
  گرمنی ده...  ور وایه نگی هه کو ده وه
  نگم مۆ ده ئه
   ئاسا  نگی بروسکه کو ده  وه
  ژنی  هه موو دونیا ده هه
   نگی کاتیوشایه نگم ده ده
   ری دونیاوه وت کیشوه  حه له
  ردن رده سه
   ی شره ڕه نگی نه نگم ده ده
  ... گرمنی  ده النه  له که

   
  ... هۆ هۆ هاوڕم

    نگت بنه مۆ ده  ئه ره وه
    نگی شمشاکه نگت ده ده

  کان  بۆ شوانی کوستانه
   نگی مۆسیقایه نگت ده ده

  کان  بۆ گۆرانی وئاوازه
    مکه ه نگی قه نگت ده ده
  ی جیھان  خشه خشن نه نه ئه
    که یه خشه نگی نه نگت ده ده
  ... کشرێ بۆ کوردستان  ئه که

  هۆ برای کوردی درم 
  هۆ خوشکی ئازاو بورم 

  سووک وئاسان ...  تایه ی تا هه وه بۆ ئه
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  رکووک  ی که که  شاره ن به بگه
  ترسن بورن  رن مه وه

  ؟بۆ ترسی چی
  یی  وه ته  لیستکی نه ن به نگتان بده ده
  ... بژرن هه
  دوسی  فسه ی حه نھا ژماره ته
  ؟ردارو زۆردار بن وان سه وێ ئه تانه ده

  !ردار بین ست به و ده ش کۆیه ئیمه
  ن ماڵ بن و وان خاوه وێ ئه تانه ده

  ؟؟ش میوان ئیمه
  وان بژین وێ ئه تانه ده
  ؟ ...  خانه سرو باه ناو قه  له

  ؟؟و مای وران وه ر که نھا هه ش ته ئیمه
   بن وست ده وان بیار به وێ ئه تانه ده

  ؟؟ نده ش به  ئمه
  وێ مندامان برسی وزگ ڕووت  تانه ده
  ...  نده  خۆشی وخه وانیش له ئه
  موو شت بن و وان هه ێ ئه تانه ده
  ؟...  هیچ ر ئمه هه
  ب و بژین  وان ناویان هه وێ ئه تانه ده
  ؟ ...  هیچ ر ئمه هه

  ن  ره ئیتر وه
  .. موو تکا هه

  ک بیروڕا یه
  بژاردن  و هه ره بۆین به

   زادو کوردستانکی ئه... بژرین هه
  .. روا نیشتیمانکی پ سه

  .. کو ئاگر نگم وه ر ده گه ئه
  ری دوژمن  سووتنی دی داگیر که نه
    تایه تا هه... ترسن نگم نه ر ده گه ئه
  ... تا دون ی که زمه و دوه ئه
  .. یترساند لم منداڵ وژن ده
  ... ب نگی چیا نه کو ده نگم وه ر ده گه ئه
  رزن کوی گومان  ه نه
  کو فاو  نگم وه ر ده گه ئه
  موو جیھان  کن هه ژله نه
  ...  ک فریشته نگم وه ر ده گه ئه

  ... هیدان کا بۆ دی دایکی شه ساڕژ نه
  .. زام و برین
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  ... ربین رم بۆ سه  سه وه ئه
   ....بین ش قورگم بۆ هه وه ئه
  ر   سه مه خه م نه نجه ر په گه ئه
  ... نگی خۆم بۆ ده ی ی به به
  ی به... ی به... م ر نه گه ئه

  دۆڵ وچیاو بنارو چۆم  کوردستانم
  ... بژرم چم هه ر نه گه ئه
  دو سی  وت سه حه
  ستم بۆ شکان و   ده وه ئه
  .....  بین چی م به نجه ش په وه ئه
   


