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  یروار هس ب هكب... ن ین وخوژ هج
  
ن ڤ په ڤ هخت ئ هتیاپرا ول ه ل ه شوباتیآ  یهای بر گر هساتا ج ها آاریر هو هریدب
 انگی بو هنیاریزا دگرول نگك  هستك هل د گهن ولیر برپك  هدلژن ی بروندوك وخویمالند هخ
دل ژك  هنكیان ئاخی ی باراندك ه روندآۆژێ رێبو و ژآ هس هرآ ه وهسات ه آارێن ودیه هش
 .ت هآ هر نیبژ ا آوردستانیارگا رزین ردیه هدا وشیه ه وان شآ هس هرآ هوهی شالك هه
 
   بوی زو هدپم س هد
  ن آران هر ئ هن لسن همید

  آوردسات وآوردستان 
   ڤی یا تید هوم
   بوینڤی هر ئپن الڤ هرن هآ
  ل  گهفتن ل هكپ ڤاچ

   بویڤی هیرپزارووآان 
   بوی آرگر هل وبهندا ج
   بوین نوآان جلك هل گهداخازا 

   بوین دوهژرتایپۆاربو رید
   بو ی ئازادیرپ یو دوه ه ئل هب
  ونا ڤچناژاال ڤ هرن هآ
   بویرب ه عێن دآتاتوریزنتر هم
   ژنری خودام هس
   بوینیفۆش نب هر هوع
  ن آوردستانرژ بایم هلھ

   بویلیالن وتلی ودیشاه
   بوی دوهیم ههو ه ئل هب
   بوویون بو راست هخ هن
   یه یودوه هئ ه نۆرڤ ه ئل هب
   یه یڤیوه هئ ه ونوداخاز هئ هن
   یه یت هك موسلما ن هنژ هرو جڤ هئ
   یههات هر ننا قوربانا بخژ هج
    هروزپین ژ دبنی ئاینا وژ هج
  بو آوردان ژم  هر د هه ل
   ۆژهر س گه هن وجین وبری خویرپ
   هالڤ هرن هآسان ی دل هب
   هنا قوربانژ هاال جڤ هرن هآ 
  ن ژن دبس هوآ هنا ئژ هج
    یهت ه موسلمان ه منییئا
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    یه ی وئاشتیڤی وهی خوشیرپ
   موسلمانن ه ن ڤه ه ئآانزانم 

    یهت ه موسلمان ڤه ه ئژیانی
   ژییهاڤرو هان بژیان ی
   ڤه وانیالژ ۆرڤ هئ 

  زن  ه و میك نو هالت ه خ
    ییهرد هات آول گهبو ژ

جاران یم هنا هی مێ جارڤ   
   هنی نژێ یی هایزدان یهان ی
    یه یارا ویرمان وبر ه فژیانی
   یهت یه درندا هنیی ئاڤ ه ئما
    یههات هبو آوران نژ ژیانی
   ییهر هس هرد هش ودم ئ هره هب
  نآران هئۆ رڤ ه ئل هب
  ی آورد نونیزڤ هل ه ت
   یڤی هیرپن الڤ هرن هآژ
یف وشاهی هآان وآۆنا زارین هكپ   
  ی خازیڤی وهیروز پی هنژ چهو
   یازگوار و هن وهی خویرپدا آ هرآچد
  وارانیردو وبان ود ها لئۆڤن مركچرپ
  ن آورداننال ه آیم هش بوون ه هر ورۆس

    آوردستانیشتمانی نیت هك ئی  سێند هلب هل م
   آوردستانیموآراتی دیارتپا یقا دو  ه لو
  رورستان یستا ت هب ه م بوخت هتیاپرا ول هه

  كستان ین تار ه بك ه مالت هدخازن و
    بھزارانم ه دیلو
  نا قوربانژ هز دآر جۆرپیدو ڤ ه لھ
   ین تارڤ هن شنكڤی هرڤ ه هاتن شل هب
   ین باریرب وآ هنا قوربان آژ ها جۆژر
  د آرنیه ه وش چهلب هنفال وه هكر ئینو هم ل
   ی وارڤین انم هوقار هرآرد هدان س هس
جاران یم هنا هی مژی ێ جارڤ   
  رزانكر ل بازاران هنا آوردان ئیخو
  نڤ هو ڤه هئژی ان ین ۆڤ مر هن
  نۆژ آوردان دسگر ه ج هدان سال هس
  ن رخ چه ژی هنا می وان مژی هم
   نیزان هت ون ههال هج
  نیب هر هن عیڤ په واندا ژی هدم

  ن ی خویرپو و هآا توندر یهت هموسلمالن



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   1-2-2006 12:01 

3 

  یاوگن ژهن رن واندا شمشست هدد
   ین ت ئیمب وتۆن واندا بالخپود
   هاتنیب هر هرا عیز هجژدوور ژ

  مب وآوشتنۆا بیینینا شریشو
  التن ه خ هبوومژل آرن ڤ وآا
   موسلمانن ڤر بنا ه ه ڤه هن آائینزان

  ل آوردان  گه لژیانی 
  ستانن ه راوك ب گهن هدج 
  اباران ینفال وآم هئ
  وامن  هرد هدبی ستۆری تنیآارو
   موسلمانن  ه آورد نما
  ندیه ه شژك بلندبوو  یهازگ
  نا قوربانژ چهنفال و ه وئ چهب هل هه
  نیالح الد ه س ه آریازگ
  ی هآ هن نیالح الد ه سی هآ ه نی هآ هن

  ی هآ ه ن قودسیورگن آوردا آور
  ی هآ هار نگ رزێ ویهشارب

   ن موسلما وب هر ه عۆرڤ هئ
  ن آوردانالت ه ونر هر آیگدا
  آوشتن و سوتن نمان هقار
    برنا واننڤناژ و
  وار  ه ه ه آر چهب هل هه
   هزار چنپوبون  هر ئ ه هل هب
  دآرن یه هن من شر گه هج
  نداریان هزار بری هود

   وار ر وب هد هرب هوبھزاران د
   نفال هن ئدیه هش
   یر ق هآر
   هنینفال آر ه ئم بتن هئ هن
   هزار 182ل  گهد
  یزار بارزان هان هی هد

   هنیلی هن ف وآورد
    هكفپا یم هه
   هنی نیك د هه هونگ چ نۆ آوردبیبلژ
  نا قوربان ژ ه لجۆژیرڤ هئ
    هنین وان باش ببیارید
  ێارچ دووهزار وییدوو آ یهل

    سێند هلب هقا دوو وم هل ل
  رندن ها بو میروزپ  هنژ چهاوا چ
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   ومرنین ت ئین وتیبومب وآ
  دان  ه سی هست هآاندا ج هرآچند  چهد

  رن را دهمان ودل هقار
   ڤ هر ه بنیوشت وخوگن كچرپ
  رن سمانا دن هئ
  رن س باش بنڤ نژۆ بال مل هب
  ا یدان هزار قوربان ه سی بشتۆرڤ هئ

  نڤ ها بونیكاریهوسا هار
  رن ن دنیالح الد ه س
    یه یڤی ه ه بومچ ۆرڤ هئ
  ا یت یه براینجام هئ ڤه هئ
  ن با وبرا موسلمان هر هوع هم

    یه ڤیخوشت
    هنامژی  هدان سال هس
  وار  هن وهیش وخو ئیرپ
  تن ڤ هاش آپ
   ییهست ه وبن دڤ ماوب
   خودان ما ب ه ن آوردل گه ۆرڤ هئ
  ن آوردستانیزارپ ب یهاردایبر هم
  رورستان ی تما جھ ه نیدئ
  ان نستڤیرست وشو په  هنڤ هآ
  ستان  ه دڤست لنا ه دۆرڤ هئ
  دان یه ها شیازگ  یهداڤرس ه ب ه م
   ها می ر یه یآا نو یهر
   ڤ هر ه ب ه آۆرڤ هئ
    ها میازگ  ه بونج هبج
    یهموآراسی ودیك ئازاد هوار هه
   ییهراستژك  یهت یها برایآا نو هانژی
   یهشت هد هر هشا ز گها ۆژلھاتنا ر هه
   یهستانك آورد یهر ئاال هلس

   یهرتگك ك ئ هر آوردستان هبلند لس
   یه ڤی هك ه هر و و هو هخت هك ب هنژی
    یڤیهد وهیمۆ ئتنپ هن
  زن  هن مڤاگھنپ ه مۆلك هب
   یه یتڤ هاێند چه ڤبوو ژ

   یروار هس ب هكب
  جیرو هن 1. 2. 2006

  


