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  دۆزن ملبه ... "کان شته رده  زه راسپارده" ی براد مه ی من و حه گۆشه

  
  :کی خوایی یه مژده
  ب کرا  برای عاره  کورد به وه و ڕۆژه له

  خشرا  کورد به تی گاجووت به سوره
  تی مانگا تۆرێ سوره تا نه هه

  وجا  بۆ خۆت ئه تبگه
  ت سا زاروس سه  هه پتر له
   برا درێ نابم به ئه تمھه

  ! برا کی دوو گاجووت بووین به   فویه چۆن به
   کۆیله
  :کرێ رونی داگیرنه ر ده گه  ئه  کۆیله  ناب به کۆیله

  رون   کولتور و ده لکترازاوه   که وه شه و ڕۆژه ڕه له
  رون  ده  ئاسمانوه  به یدایه شه

  جماوی زین الری به وانی کۆشک و ته پاسه
  زان  یشی گل و نهش  داخی که چریکن له ئه

  الری زین   کۆشک و ته وه ته گۆڕیویانه
  تی جوان   و چوار ئافره نیزه  که به
  و جیھان  ری ئه شتا په  هه به

  ی کوردان  رکرده  سه فریویانداوه
  زان شیشی فباز وگل و نه که

   بالوره
   رستان ی بت په ند و بالوره په

  بان  و میھره وره ناوی خوای گه به 
  انم با خاکم داگیرکرازم

  بن پ نرا کولتورمان له
  وا  ین ئه کانیان بکه رمانه  فه رپچی له ر سه گه ئه، 
  ستن  به ئه ناسیمان بۆهه ی خوانه ند و بالوره په

    رستانه و بت په ناسن ئه ن خوانه پتان ئه
  شیان  ن بۆ بتی ڕه به تاکو ئستاش کرنوش ئه هه

    مینه و زه ر ئه  سه  له م خواناسه که کورد یه
  سحابان   دۆی ئه  به  ناونراوه شتیان که رده دۆی زه

  ی کۆن نون  گه نفال وکیمیاباران به ئه
  رستی وان  زپه گه  مژوی ڕه له
  ن   ئه شه  ڕه و بته ی ئه شته رگوزه سه
   وه  خواره  هاتووته وه  ئاسمانه له
  بوو پون نه  هه ن به پو ی چۆن هه ئه
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  یان خوا بتبارانی کردوون 
  ستاو  کی ڕاوه له رخ وفه ک چه ر وه ی ئیسالم هه واته
  ن ستی بۆ گه بان بنده ستی بۆ عاره رده سه

  ی شۆڤنیزم دوو نمونه کۆمۆنیزم و ئیسالمیزم
  ی تریان   ئه وه میان خوا بیباته که  یه وه خۆی خوارده

   بم پتان  ی کوردان ڕایسپاردوومه وره گه باپیره
  شتی پیرۆزی خۆتان  رده ر ئاینی زه  سه وه رنه گه تا نه هه

   چاوی خۆتان   کوردستان نابینن به ئازادی له
  گۆڕی من 

  شتیان رده  گۆڕستانی زه گۆڕی من له
  سحابان  دۆی ئه  به  ناونراوه که
   نوان گۆڕی خواناسان  له
  ناسان  لکی خوانه ن سه  پی ئه که

  ران  الکی داگیرکه ی که و پاشماوه
  رانی کوردستان  دبه
  ر گۆڕی خواناسان  ردی سه  به به
  ران  تی داگیرکه فره ن نه بکه

  ب لیان پکھنانی خزان پیرۆزئه
  ی چیای  ر لوتکه ر هه  سه له، ر گردێ ر هه سه له

  کی ئازادی کوردستان  گۆڕی قوربانیه
  رانی کوردستان  ندی دبه ماوه  بۆ زه هپیرۆز
  ردان  کا سه و نه ر کوردێ بۆی بکرێ هه

  نفال و کیمیاباران  بۆ گۆڕستانی ئه
  ی کوردان  وره گه  وباپیره وره گه تی داپیره فره لیب نه

 


