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هؤنةري مةزين كورد ، ماموةستا  ئةبوحلةسين سةيفي قـازي ، كـة مامـةي  شـةهيد پثـشةوا             
  :بوة ، دةفةرموث  قازي  حمةممةد 

   بة مري و مةزنان  شان  دةشةكثنن            گةالن  دةمثننبة   كوتة   شانامان  

) 1357 (1979          جا ، بؤ ئةوةي ئةمةك و رثزي مري و مةزناين خؤمان  بپارثزين   ، ساصي                  
كي  هةصـكةوتو     ، ئةم هؤنراوةيةم  سةبارةت  بة قارةماين  مةزين كوردستاين    گةورة ،  سةرؤ                 

، مةال مستةفا بارزاين نووسيبو ، كة  ئثستا بة بؤنةي   ساص هـايت  ئـةو   خؤشةويـستةوة ،                        
   . 2704ي رةشةمةي  25. ديسان   پثشكةشي  دةكةمةوة  

  :قارةماين مثژو
 ئةي سةرؤكي شازي هؤزم، تؤي درومشي ناوي كورد

 ذثبةري بثمةرزي عةرزم، تؤي گلينةي چاوي كورد 

  بةرزي تؤبارزاينؤي    سةر    شاخ   و داخي شاهةص

 هؤي هومثد و هثزي هةسيت قةومي لثقةوماوي كورد

 وةك  مةسيحا ، رؤحي  پاكت كوردي زيندو كردةوة

 سةرلةنوث ژيين ژياوة ، دةبدةبةي دؤذاوي كورد

 گانديةك   بوي   بؤ    تةواوي   هؤگراين      ئاشيت  

  و الوي كوردبوية قيبلة بؤ ژنان و كيژ و پري

 رؤشنيت   خستة   جيهان  و زوصمةيت زوصمت رةواند

 تؤي هةتاوي تابناكي ، تاو و ساوي تاوي كورد

 قةدري تؤ گش كةس ئةزانث ، شوثين چاكت ون نية

  كوردهةرماويهةيكةيل ضثنووسي سوصحي،پةيكةري 

 مستةفا   واتةي   بةذثزي   فةلسةفةي       رزگارية
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  بؤ گةيل داماوي كوردناجيةك بوي بؤ وصات و

 مةشعةيل   ئازادي    كوردت ، دانةنا   تاكو    ژياي

 ژيين خؤت كردة خةبايت ، خزمةيت پثناوي كورد

،گا لة ئةزمةر،گا لة كثوي  ئاگريكورتةكگا، لة   

 ئاگرت هةصكرد بة شؤذش ، بؤ شةوي شثواوي كورد 

هثرشي    ئارازةكةت  بة  مةرزي سث دةوصةت شكا،    

، پاصةواين پياوي كورد، هثذكوويل،ساميرؤستةمي  

 قوببةيي    قةنديلي   قنجت   كردة  ميحرايب     وتار 

 گةيية دنيا، باس وخواس و ناو و باو و قاوي كورد 

 گةر لة مةسكةو يا لة لةندةن يا   لة  ئةمريكا ژياي

  مايف  نادركاوي كوردنوثنةرث بوي بؤ بةياين 

   لةم     وصاتة     رؤنرا داري    ئازادي   بة   دةستت 

 هاتة بةر باغي نةمامي ، پذ بةر و پاراوي كورد

 قارةماين    ، هةر   ئةمثين   ، شاهيدي   تؤ مثژوة

،شثعري ناوتراوي كوردفةخري كورداين جيهاين   

 

ي هةتاوي1357 -تاران   
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