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  شتی د ده حمه ئه .ومی کورد زمان  قه رماوه قیب هه ی ره ئه
  ت به نگی تایبه رهه پورو فه له ک که یه وه ته موو نه هه  که  یارهد

ی خۆیان  نگه رهه م فه  دیش ئهو بـــه  گیان  و به یه  هه وه خۆیه
النی  واوی گه ک ته وهلی کوردیش  گه،  و پاراستویانهپارزن ده

   و به یه  هه وه هخۆی ت به تایبهتی  وایه ته نگی  نه رهه فهجیھان 
موو بونکی خۆی   هه  پارزگاری له مۆکه تا ئه هه گیان و دیش

المارو خاک ل  سات و په موو کاره  م هه ل ئه  گه  له کردووه
 موو  ههن ه الی له خۆ دا، انهدا   و ماڵ ورانیانهداگیرکردن

کوردو    بهیسفادار سۆزو وهرو د روه نیشتمانپه یكکورد
پوری  له نگ و که رهه  فه ی که وانه موو ئه کوردستان و هه

  بوون و شتهوا  گرن ئه دهنگی میللیان  رهه فه  ڕیز لهوت و  تی خۆیان خۆش ده وایه ته نه
 کوردو  ی که وانه موو ئه ههپاکی  ستی  هه،د  شاده زن و دیان پیوهیپار  دهکانی خۆین پیرۆزه

 تی وایه ته موو دیرۆک و بونکی نه هر ه رامبه  به چۆنهبینین  ده وت کوردستانی خۆیان خۆش ده
لتورو  ک که قیب وه ی ڕه  سرودی ئه  زانت که   چاک ده مه مو کورکیش ئه  هه کوردو کوردستان 

موو ماڵ و   هه  ناو کوردو کوردستان دا له و له   نرخی ل هاتووه تی زۆر به وایه ته پورکی نه له که
ن  موو کوردکی خاوه ی هه گوچکه و  وه داته نگ ده  ده  که  میللیه م سروده ک دا ئه شون و جگایه

   و کات  ویستی کوردو کوردستان ده رزی و خۆشه ربه و سه وره  پ لهتی  وایه ته رزی نه ستی به هه
   :یت کوردستان دهران و دوژمنانی کوردو  موو داگیرکه  هه  به رزانه ربه سه

  کورد زمان  ومی قه  رماوه هه قیب ی ڕه ئه
  مان هزیی تۆپی  کین دانهـــــــــــــنایش
    کورد زیندووه ی کورد مرووه س نه هک

  مان وێ ئاکه ت نانه  و قه دووهــــــــزین
  نگی ســـــــورو شۆرشین ی ڕه  ڕۆله ئمه

   ڕابوردومان  خوناویه یریکه ـهســــــــــ
  وین یخوســــره ی میدیا و که  رۆله ئمه

  ــــتمان نیشـــــــــــــــ  ئاینمانه دینمانه
  رـک دل رپ وه سه  تایهــس الوی کورد هه

  ات تاجی ژیانـــــخشی بک خون نه تا به
   هی دهـــــــازرو ئاماـــــــالوی کورد حــ
  داـ گیان فی  گیان فیـــــدایه گیان فیدایه

   دوهـ کورد زین ی کورد مردوه س نه که
  مان وێ ئاکه هـت نان هــــــــو ق زیندووه

ی  رزو بندانه  نرخ و به  پ له موو وشه م هه  هئ  وت ، مرۆ که ت نانه ان قهی ئای کوردو کوردست به
تا بیری ل  هه  ی دا گونجاندووه م هۆزانه  لهمر نهو   زیندوو میشه هدداری ههۆزانوان   که
 و بۆ  گوتراوه تازه  م سروده ئهی   دهنامرت ور   هه تایه تا هه  نرخن و بۆ هه   پ له  وه یته که ده
و   رزانه ربه  سهو  دسۆزانهو   کوردانهمومان  ههبا ،ده گونجت  دهلی کورد ی گهموو کات و ساتک هه
ین ئه و  وه ینه  بکه  نرخانه  به هست و وش موو هه ههم   بیر له وتوانه کهشپو کامه  وشه کامهرێ  ب  
قیبی پ  ی ڕه سرودی ئه  که نبندو جوان  ده هنتی وایه ته  هۆزانی نه و کامه مانا مهکایڤ و  په

 کورد  ن با به نفال بکه قیب ئه ی ڕه وی سرودی ئه یانه  ده ی که وانه  ئه، ن بار  له و ئاواوه ته رازاوه
دا  م سروده  له ی که یڤانه  پهم های ئه  به ی پله ک ماناو وشه  وه ن که  هه وشه  کامهو امان  کامهبن 
 ی م سروده  ئه کهنی پاکی بت ای گ زاران سالو له ههمر  و نهزن  ؟ دداری مه  بنرز و بند  به هاتوه
  زۆرردن وو داگیرکی زۆردار   به ناو کوردستان دا دوژمنانی کورد هل ه ک  کاتیک دا بووه  له وه هۆنیته
  وه  کوردستان دا بمننه لهتا هاتا  بۆ هه     هاتوون که وه  و بۆ ئه  کوردستانیان داگیر کردووه انهدڕند
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 کوردستان یل هگ ناو بردنی  بۆ لهدیقان  ره ش وا سه م ساته تا ئه  هه ڕن که وه بلهو نزر مهبدا  و
  هوولی کورد دا کرد ر گه  سه  ناو کوردستان و له  کاریان له هنده رانی کوردستان  ، داگیرکه ن هک هد
و   کردووهیان مانی کوردو کوردستان نهبۆ  انبشیری ته ساڵ  ساھاو هو هۆتوساند چه  کوردیانو

   به یارانی کورد ران و نه داگیرکه ،  مردووه ر نه م کورد هه به   ناو بردنی کوردیان داوه وی له هه
ی  هشخ ر نه  سه هریب و لع ر داگیرو ته  کوردستان هه ویست  یانه  ده وه ستکیانه ول و هه موو هه هه

  وره  و گهانمرانی هۆزانوان نگ و ئاوازی نه م ده ه،بمینت ر نه  و ناوی کورد هه وه ستهجیھاندا ب
ت  قه دوژمنان  دا دژ بهری کوردستان رتا سه  سه هکوردستان لباتگری  خهردانی کوردو دسۆزانی  مه
نگی   دهقیب دا هاتوه ی ڕه  سرودی ئه  له که یان  ماناو جوانانه بارو پله  له م ئاوازه ستان و به وه  نه

گوت  یان دهدران و دوژمنانی کور  داگیرکه به و وه کرده تر دهزر بهتی کردنیان  رزی کوردایه ئاوازی به
  تۆم و نه ئه هومی کورد زمان و ن  قه ر ماوه ل هه ومی کورد زمان،به  قه رماوه قیب هه ی ره ئه

رو هاملتۆنیش بۆ  بکهک  سانی وه کهن اد نگران و قایل کردنی سهالیولی پ  هه هدن و نرداگیرک
  ن که  بکهێ کار و وه و دوا بگنه ره  کورد به  تازه ت نکارن که  قهدلی کور ردنی گه تی که دژایه

ن و   بکهنفال لی کورد ئه تی گه وایه ته موو ماف و بونیکی نه قیب و هه ی ڕه بتوانن سرودی ئه
ی  نفال کردنی سرودی ئه ستی ئه  هه، وه نه کهساتان ب ست و کاره  شکه  بهش کوردستان تو که دیسانه

رگیز  هه  م ،به مانه ی کوردی قاره زار رۆله زاران هه نفال کردنی هه ستی ئه ک هه ر وه قیبیش هه ڕه
وت سرودی  یانه مۆ ده ه ئ ی که وانه ئه ، وه زرینگته ده  و وه بته رز ده ر به   هه،وت  نانه نگه م ده ئه
م  ر ئه  سه ی ویستی خۆیان له ن و ونه به ال ده ش ئای کوردستان وه ن سبه نفال بکه قیب ئه ی ڕه ئه

موو  ،ههبت هن شاد  تیه وایه ته  نه م سروده هدی ب کوردستان دا  ن، ک بت له ده شمان ده ئایه
 تک  مره  نه م سروده  بیستنی ئه نی کوردستان بهرا  دوژمنان و داگیرکه ت کهزان  وادهکوردک

 دایارانی کوردو کوردستان موو نه روونی هه  ناو دڵ و ده ق چوو له نده کی پ زه یه شکین و قه ده
چیت و  ری کوردستان دا ده رتا سه  سه  له تیه وایه ته  نه سرودهم   ئه های ساه و ساهت ندی د وه
توانم بم باشترین و جوانترین و دگیر ترین   ده  که یه ی هه رزانه ربه  زول و سه نگکی هنده ده
  که یه  ماوه   که ی داخه ه جگلک  گهری کوردستان، رتا سه  کوردو سهلی ه بۆ گ یه نگ و ئاوازی هه ده
  یه  هه وه نگۆی ئه ر نت دا ده نته کانی ئه ڕه ر الپه  سه ت له  تایبه کان و به ی ڕۆژنامه ڕه ر الپه  سه هل

 سرودی  لی کورد که تی گه وایه ته وت سرودی نه یانه  ده ن که وه ولدانی ئه  هه س له ندێ که  هه که
 ب سرودی  لی کود به رن و گه  ناو به  له ه میللی م سروده ن و ئه نفالی بکه ئهبیگۆڕن و   قیبه ی ره ئه
  وه قیب ناگرته ی ڕه ی سرودی ئه رگیز جگه  هه  دی خۆیان شتکی تر که بهو ن  کهبتی  وایه ته نه

  هی ک و وشانه یڤ و ماناو ئه  پهسی خۆیان دایبژن و وه  هه  به ،سرودک بینن که وه یدانه  مه بننه
 زۆر  تی که وایه ته  سرودی نه ن به  و بیکهیبنندابت  ههدا   ده و سروه  ناو ئه وت له یانه ده
 کوردو   دژ به یه وره قیب تاوانکی زۆر گه ی ڕه یا البردنی سرودی ئه  گۆڕان وه ، من پم وایه حاله مه

و  وه نگ بداته خۆش دا ده ربه  کوردستانی ئازادو سه  له تایه  بۆ هه م سروده بت ئه  و دهکوردستان
ی  ب ئاواش سرودی ئه پارزین ده مان ده که وه ته  و چۆن خاک و نهتیمان بت وایه ته ر سرودی نه هه
   . دڵ و گیان بپارزین  نگکی کوردو کوردستان به رهه موو فه قیب و ئاو هه ڕه
  


