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  شتی د ده حمه ئه ... وتن رکه ئاوازی سه
  ی ئاوازی  ئه  وه سته هه هد

  وتن و رکه  سهویستی خۆشه
  م که ته ت له  له نیشتمانهی خۆی ربه سه
   و وه ره خۆت داوه م به که

  و  وه بکه هه ویستی چراکانی خۆشه
   بخهیارد کان وه ڕۆناکیه

  ی کانر ترۆپکی هیوا  سه له
نۆم  و ئهدوم  

  می ڕۆژ سبه و  میشه ههۆ ب
   کان تۆمار بکه وتنه رکه سه
  ی بکه یاد لهی  که رگیز نه هه

  ماندوو بوون و
  تی یارانی زوو یههاوڕ
  ی وانه  گشت ئه بیرت بن  له
  سی ڕۆژگاران دا ره  هه له

  دسۆزت بوونوتن  رکه بۆ سه
   مۆش تا ئه هه
   نه رگه فادار و پشمه وه
  ی  انهو  تۆ ئه که  مهد یا له
    تایه ئستاو بۆ هه تا  که

      دڵ دایه  لهکوردستانیان
   ش م ساته تا ئه

   خۆیی ربه سهوتن و  رکه سهسیماکانی 
    رایهی ب  لهکوردستانیان
     وانه  گشت ئه چاک بزانه
  رزی تۆن ربه رزی سه  همای به

   که دووری مه رگیز تۆش هه ده
    دسۆز بوون ی که سانه وکه له
   و دووره  بۆ ئه که  مهر فه سه
  ی هست دهو  ئهناو   خه مهست  دهت  قه
  انی دیرۆکی بوونخون مژتا دون  که

   ش و  ڕهزیای عه کانی یاره
  بووننفالچیانی کوردستان  ئه
   ستیان ده  ستت دایه هدتۆ   که  اک بزانهچ
  وه خولیته   دهساتان  کارهلری   هه له

  ێباران د  و نه  بایه  نه  که زانه وامه
  ی سات  که نه  تایه بۆ هه
  ی یادبکه ڤاالن و یارانی خۆت له هه

  خۆتروونی   دهچراکانی

   وه ره بۆدلسۆان ڕوونکه  میشه بۆ هه
    ئارایه  له وه  کوژانهولی  هه چونکه

   ر و تارماییه چی ئاوازی خنکنه
   و اوهروا کشوری تۆ   ده به
  کان ناره رو که ورو به هد
  ن ده دیار دهش  ڕه وه  داخه به
   ن زیکت که نه دیران  هه  لهنو هه لهوا 
   م رده وا هه  که که  یاد مه له
  کانی بی تیژی گورگه که

  کان برسیهش و  سورو ڕه
  کان  دڕنده ره ی داگیرکهست ل ده  گه له
  ن که ه ت له ت بلوێ بۆیان لهی خاکم  سته جه

   وه ژیننه مژووی کۆنم ده
   دوور زیک و  نه له و الو مالو ئه له
   دننمرگ  لور مه لوره به
  زراون مهدا کان دڕنده  گورگه  لله گه
   و ننم ی منا دهی خاک سته ر جه  سه له

  وه گنه دهان سات کاره ریکن وا خه
  ئاوا بوات چاک بزاننروا بت  ر هه گه
    جارکی ترم م ڕژگاره ئه
  و ی ڕزگاری کورد دادننهرگی ژین مه
  خنکنن  دهو هیواکانمن  تروسکهچی
   وه هدننبۆ کوردستانم س  قنه وی قه شه
  ماننیارا نه ی  تاکه سیه به

  ن ردان که رگه و سه واشه چهر ههکان  ڕاستیه
  ش و  ی ڕه رده په   هر توخوا وه
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  کان زشتیهسات و  کاره
   وه ره  دوور کهکوردستان له
  زووی من  ئاره ره تۆ وه ده

  کان وتنه رکه رزی سه چرای به
  و  وه شنه بگه
  کان به  تیژ که موو گورگه هه
   ن فرینیان که و نه   ال بده وه
   هنار م که ست داونان له په

  و  وه ره ه دوورخ تایه بۆ هه
   وه کان بژینه سه وڕه نه
   نگه ه وا در وه سته هه ده
   وتنه رکه ی سه وا هه که
   نه  پ گولخه نده ره م خه له

   و  کهبڕزگار کوردستانم 
   وه شینه دا بگه رزه م وه له مچراکان

   و وه  ره ڕوون که  و لوتکانه لههیوای دسۆز
   که  گشت ناپاکان فرین له نه
  ندلکاران  توڕدانی گه  به
  یی  میشه وتنی هه رکه سه

    دی بنه وهبۆ کوردستان 
   مان ناداتدر چیتر دا فه  سه
  و  بار پ له  ته هرف دهم  ئه  ره  وهۆت ده
   خۆر به ڕوو له و  ربخه سه وهم  ب ونه به
  ی ون رگه پشمه ویستی  ئاوازی خۆشه به
  خۆیی ربه سه تکی وه

  و  دی بنه بۆ کوردستان وه
   رواز بکه په کانم رزه  به هو دۆند ره به
  ن وکان هیحس و زشت  نهرچی  هه

  کان یهل نده گهبایی و  ناتهگشت هۆکاری 
    رگیاندا دابین بکه ندی مه ره  خه له

  ن که  نه  چاره وا بوات من دنیام که
  ش و ناخۆش ڕۆژگارکی ڕه

   خنکن گشت ده کان ئارامیه  و  ئارایه له
   وه خۆ که  وه سته  هه سیه به
   دێ ی که ر وا بوات سبه گه
    یه ی دڕندهکان ی گورگه رچی لوره هه
  ن ده  قوتمان دهزیاو  عه بنه ده

  کان وتنه رکه سهرووی شادی  گهریکن  وا خه
  ننتقر دهواری من  ر خاکی هه  سه له 

  ن خه رده سه وه وایی نا ڕه
   وه دیرۆکی کۆن دژیننهروا بت  ر هه گه

  دێ ی که زانم سبه من ده
  کان رلوتکه  سپی سهیرخۆ
  ش ی ڕهزریانحس و  نه بای  به

  چن  ناو ده  لهبن و ئاوا ده
    وه ژیننه ده  نوێ  رله  سهمانمژووی کۆن

  کان تارماییهریکن  وا خه
  گرن و ری خۆرم ل ده به
  بارنن کلۆ کلۆ ده ت فه ی خه زره ته

  ی شیرن و هیواکانمان نو خهریکن  وا خه
   ونشکن تک ده  میشه بۆ هه

  م  ی خه یوهک  ی ته ره ههو  له
  کان هوتن رکه سه انیو ب ڕگه
  و گۆڕنب  گشتولن  هه لهوا

   ه  و ادننهساتان د و کاره س ره ههڕووی 
   نگه  دره زۆر وه سته هه ده
   ودی بنه وه  مژینه ی لهکان ونه خه

  رد ستی نامه نی ده گولخه گشت 
   وه ره  دوور خه تایه بۆ هه

    وه نهر بب ورو به  ده ستی ناپاک له هد
   و  هبن ب بککان  تارماییه
  وه هنباد  میشه نی ژین بۆ هه گولشه

   م ڕۆژگاره موو له زوو بن هه
  وتن رکه  بۆ سهوو ڕابورد له  نرگر ند وه په
  وه  بژینه نوێ ر له سه کان نوره زه
  ساتان رگ و کاره همی  دنه

  نر  ناو به له تایه بۆ هه
   وه  نهنبب کوردستان  لهم  ئاوازی خه

   ی کوردی دسۆزچیتر دی برینان
  وه هنکولن مه لکاران نده  گهبواری  له

   قوڕ بگرن کان له  چکنه القه گشت ده
  ن   وا بکه وتنه رکه ی سه روازه چی ده
  مان و   بازووی قاره ڕوو له

  هیدانی زار شه زار هه ردو هه  مه وره گه
  ن کوردستانی خوناویم که

  واریم  خۆیی کورده ربه تکی سه وه
  ن  دابین بکه تایه بۆ هه
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