
 1

 شتی د ده حمه    ئه                نی کوردکگرت یه
ۆ  ئه   وا شاديه  ديارهم

  شی سالهای کوردم ڕهی  رده په

او هه رم ههو هلب  ت  خ

ی ئا  وا له  کوردستانمس

 ر دۆندو ترۆپکانم  سه له

ن و ده کان ئاراميه  بيندر

وان چه نده خه  ند شيرينن  ی ل

 و  ێکر دهی  د هو  لوتکانهو له

کی ترما  نهئيتر   جار

 ون و رکه ده وه کان  مييهتار

ن کوردهئاسمانی  له  نواری خ بنو

ۆ  ئه  رزانه و به  له ديارهم

   رانه و سه و ترۆپک و له له

  ماوه نهڕ  نی شه هريمه ئه

شه    گشت الوه  لهويستی کوردستانم خ

   دابين کراوه ميشه ب هه ستی پاک هه به

 ی که ته يری سيمای وه سه

ن ئازاران و خه  ل کوردم ی گهمی دو

ۆ   ئهاو ئه ن و ڕاو دهکبوونمان   يه بهم  کر

وهاو غانند  گ   و شايی و ل

شهکوردستانی  تهويستی  خ   وه گرت

ياری په  کوردستانمانمانی  رله وا ب

ايی ده به  ران روه رزی کوردپه نگی به  تيک

 ئازيزيمانرۆکی  ب سه

 رزانيمانی گوردی با ڕۆله

ۆی شادی   وه  بردۆتهکگرتنيان  يهگ

 م  چادری خه مرۆ وا ئه ئه

  و هندراو که ی هه سنگ و ڕسته

 ن که دهم هاوار  ده وا پ به

شه  کبونی کورد ويستی و يه خ

ی  له ندراوه هه ناو د    موو کوردی ڕو

ن و دهڕاو کان  زشتيه  کر

  وه تهب ده  ميشه ب هه ز ستی ناحه ده

 وال مالو ئه ی ئه قاره مه کی تر دهجار

يی  دژ به   وه تهنان باب کوردست خ
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زان ئهه  س   ستانکوردی  د

 ی کوردکبوون  هاواری يهوا

وی سه بزه  رانی کورد ی ل

   مردنی دوژمنی کورد  بهن ده  ده موژده

ۆکه ئهی   رن هه وه  ين کهپيرۆزمان گشت  م

زی و   به س  پاکمانستی  ههد

  ب کوردستانوتی ڕۆژگارمان لس و که هه

 ين  خهبر  سه وهکگرتن   يه به

مان با ههنبرينا های  سا  ين توان که ی سا

 ساد ستی پيسی و فه رن ده وه

ين تايه ب هه    وه هن بب

شه  ويستی کوردستانمان خ

رۆزتر له  ين که گشت شت پ

وه  ویئاوازی شادبا   ند گ

 وارزی ئاسمان ب و به ره به

 واری چيتر ژيانی کورده

ۆ   به کو جاران با وه  ڕوا ست نه هشکو  ف

يی وولی هه چيتر  سيه به   خ

زانی کورد س ۆ انستانمد  ني ده هن ف

 رن نگه  سه له دڕن ارو ههدوژمنانمان 

يان بلوێمرۆش ديسان ئه   ب

نه جاران وک وه  ن  که نفال ده ئه  گژمان د

 خاکی کوردمن  که عريب ده ته

ۆ که هئ  وا هاواری کورد م

 ب نيشتمان کگرتنه رزی يه نگی به ده

  نگه م ده  ئه چاک بزانن که

  شی گشت دوژمنه رگی ڕه مه

کار بوا  رک که هه کوژیتن ه   ب خ

کهيا   ين شکه ڕويان ڕه  وه پ

ژکاست  ک ده ن مژیدر   ب خو

 ين سيان بکه و که  چاره تف له

ين بژی  يی ربه سهب  دستانی  کورخ

  پيرۆزترمان گشت شت له

 ک بوون کبوون بژی يه بژی يه

وانی ی سه نده بژی خه   رل

ها زه گه  بوون لی کوردی سا
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