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  شتی د ده حمه      ئهکی شوبات هیدانی یه شه
  فرتان کرد  سه وه که یه کات به

  ی تاریک ئاسۆی گرتین                               رده په
  مان  باوه می نه  خه  بووینه

   هۆی ژانی زام و گرین به
  

   ژنه م جه  به مان زانی که نه
  ن که ر ده فه جمان دن سه

  ڕۆن ش ده  ئوه میشه بۆ هه
  ن که  یاران و دۆستان ده ماوایی له

  

   ڕۆژێ ب  هیوا بووین که به
  ستین موو وکان  ژوان به هه
  ین که ند نهخۆیی ب ربه تا ئای سه هه
  ستین وه ت نه مو وکان قه هه
  

   وا ئوه م داخم که به
   وه ڕانه گه ری جاویدانی نه فه  سه له
  یانرزی ژ ی به ر لوتکه  سه له

   وه  نوسرایه ناوی ئوه
  

  موو وکان  هیوا بووین هه به
  ین  دی بکه کان وه ئارامیه

  کان شه ست ڕه چی هاتن ده که
  ین ڕان هیواکانمان تۆمار بکه گه  لنه

  

  ری  ده ربه ت و ده  غوربه له
   گریان  جتان هشتین پ له
  نی ئازاران دا  گولخه له

  توانی زامتان کردین بی هه
  

  ستن هوون  بۆن کۆڕ ببه ده
  ری وه خته  کاروانی به ل یاران له  گه له

  مردوون ت نه  و قه وه وا مانه
  ری روه هیدانی ڕ سه شه

  

  ر بندن ی جاوید سه ئوه
  م که ته وکه  سامی و شه کاکه
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  م که  ئارامه برازا هدی گیان و جوته مه
  م که  خاکه  له شتانه جاویدانی وابه

  

  حمود هالۆی ئازیز  مه کاکه
  عد گیان برای شیرین هۆ سه
  تین ی مه نتک ڕۆله  مه کاکه
  وین یانی  دڵ پ ئه ڕۆژ به

  

   خالید هیدان کاکه هۆ شه
  کانی شاری درین یاره
  هدی و سامی کانی مه ڕۆله
  مین شتیانی کوردی ئه هه به
  

  نگم وز ره کانی سه  یاره سرۆ شره خه
  دانمهی ندی شه لبه هۆ مه

  مانم ی قاره لقی دووکه
  هیدانم سو لتان شه

  

    ر زیندوونه هید نامرن هه شه
   یادمان ر له ڤاالنی هه هه
  کان  دلره رگه ی پشمه ئه
  ی بار گرانمانانهید شه

  

  ین که  ده ئمۆ یادی ئوه
  ین که  گوالن وا ڕز ده پکه چه

  ین به هد ده ر گلکۆی شه بۆ سه
  ین که وی ده مان نهوازش ری ڕیزو نه سه

  

    دی کورده هید نامرێ له شه
   رده رک مه کا هه باستان ده

  مانان هیدان قاره ی شه ئه
   رده ر هه م سه چرای ڕۆنی ئه

  

  فرین بۆ دوژمنان  نه زار هه
    کورده ی دژ به وه بۆ گشت ئه

   رده وا بکوژ و  وا  نامه
   رده ل و هه دڕکی ڕگای گه

  

    دوژمنه کهی  وه  ت له عله نه
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    خاکی کورد کرمنه دژ به
  ری کوردستانه داگیرکه
    رگی منه ری مهاداواک

  

  بژی کوردو کوردستانم
  یارانی کوردزمانم  نهموو بمرن هه
  هیدانمان  گشت شه سو له

   دی نیشـــــتمانم امرن لهن
 هیدانی شاری دیرینمان  یادی شه  به2006 شوباتی 1
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