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 من لة مةيداين ئةدةبدا،  رةخشي  هةستم زين   ئةكةم  من لة مةيداين ئةدةبدا،  رةخشي  هةستم زين   ئةكةم  من لة مةيداين ئةدةبدا،  رةخشي  هةستم زين   ئةكةم  

    ئاوي باغي شثعر ئةدثرم ،  ئةشكي رؤح ئاژين  ئةكةمئاوي باغي شثعر ئةدثرم ،  ئةشكي رؤح ئاژين  ئةكةمئاوي باغي شثعر ئةدثرم ،  ئةشكي رؤح ئاژين  ئةكةم

اشقثكن   ديلي  كةزية  و  داوي  خاصاشقثكن   ديلي  كةزية  و  داوي  خاصاشقثكن   ديلي  كةزية  و  داوي  خاصشاعريي    دي   عشاعريي    دي   عشاعريي    دي   ع     

    من  ئةويين  سةرزةمينم ، زةمزةمة  و  تةمرين  ئةكةممن  ئةويين  سةرزةمينم ، زةمزةمة  و  تةمرين  ئةكةممن  ئةويين  سةرزةمينم ، زةمزةمة  و  تةمرين  ئةكةم

ئايةمنئايةمنئايةمن   و       و       و    شاهؤشاهؤشاهؤعاشقي  شيو  و  شةتاوي   شاخي   عاشقي  شيو  و  شةتاوي   شاخي   عاشقي  شيو  و  شةتاوي   شاخي        

     ئةكةم ئةكةم ئةكةمماچنيماچنيماچني و  و  و نةمسة نةمسة نةمسة كةي  هةواي  شار  و  شةقامي   كةي  هةواي  شار  و  شةقامي   كةي  هةواي  شار  و  شةقامي   

مممهؤبةتووهؤبةتووهؤبةتووخاوةين   جواين  بةياين   دةشيت   باين     خاوةين   جواين  بةياين   دةشيت   باين     خاوةين   جواين  بةياين   دةشيت   باين          

     ئةكةم ئةكةم ئةكةمئةفرين   ئةفرين   ئةفرين    و  و  و ئامةدئامةدئامةد و گةشيت    و گةشيت    و گةشيت   كةصكةصةي سةيرانكةصكةصةي سةيرانكةصكةصةي سةيران

    مةشق  و  تةكليفي  شةوانةم،  دةرسي  عيشقي   زثدمهمةشق  و  تةكليفي  شةوانةم،  دةرسي  عيشقي   زثدمهمةشق  و  تةكليفي  شةوانةم،  دةرسي  عيشقي   زثدمه

 عةكسي  كوردستان ئةكثشم، سةيري باغي ژين  ئةكةم عةكسي  كوردستان ئةكثشم، سةيري باغي ژين  ئةكةم عةكسي  كوردستان ئةكثشم، سةيري باغي ژين  ئةكةم 

     يقاري  شؤخ   و   شةنگي     خثصةكيم يقاري  شؤخ   و   شةنگي     خثصةكيم يقاري  شؤخ   و   شةنگي     خثصةكيموووالگري  شةرم   و الگري  شةرم   و الگري  شةرم   و 

     ئةكةم     ئةكةم     ئةكةم توورينتوورينتوورينكةي نةزارةي كيژي  پةنكي لةندةن و  كةي نةزارةي كيژي  پةنكي لةندةن و  كةي نةزارةي كيژي  پةنكي لةندةن و  

     ببث ببث ببث   مممنالينالينالي  و   و   و    قانيع قانيع قانيع و  و  و   وةفايي     وةفايي     وةفايي             تا   ئةدييب    چونتا   ئةدييب    چونتا   ئةدييب    چون

  وةكةم  وةكةم  وةكةم راسني راسني راسني   و    و    و  گؤتةگؤتةگؤتةچي   لة   ئةشعاري    وةزيين  چي   لة   ئةشعاري    وةزيين  چي   لة   ئةشعاري    وةزيين  



ة ة ة هؤمةرهؤمةرهؤمةر،  بابةيت  مام ،  بابةيت  مام ،  بابةيت  مام ئؤديسة ئؤديسة ئؤديسة   و      و      و    ئيلياد ئيلياد ئيلياد شثعري     شثعري     شثعري       

      ئةكةم  ئةكةم  ئةكةمخاتوزينخاتوزينخاتوزين و   و   و  الس الس الس مةيلي   چيذؤكي    ئةويين     مةيلي   چيذؤكي    ئةويين     مةيلي   چيذؤكي    ئةويين     

 بؤة     ناوي     دزثوي     هةندةران     و    هاتةران بؤة     ناوي     دزثوي     هةندةران     و    هاتةران بؤة     ناوي     دزثوي     هةندةران     و    هاتةران 

  ئةكةم  ئةكةم  ئةكةم زثوينزثوينزثوين  و    و    و  زايةصةزايةصةزايةصة   و     و     و  زينزينزينةدحي  نثوي  جواين ةدحي  نثوي  جواين ةدحي  نثوي  جواين ممم

  هةية  هةية  هةية ئاالمنئاالمنئاالمن  قنج    و     شاخي    قنج    و     شاخي    قنج    و     شاخي     يييقةنديلقةنديلقةنديلكثوي   چون   كثوي   چون   كثوي   چون   

    سةيري قوببةي  كةللة قةند  و  قوللةيي بةفرين  ئةكةمسةيري قوببةي  كةللة قةند  و  قوللةيي بةفرين  ئةكةمسةيري قوببةي  كةللة قةند  و  قوللةيي بةفرين  ئةكةم

م    من      بؤچيهم    من      بؤچيهم    من      بؤچيهپيذةنةپيذةنةپيذةنةدميةين    داوثين    سةوزي     دميةين    داوثين    سةوزي     دميةين    داوثين    سةوزي          

م م م ي رةنگني ئةكةي رةنگني ئةكةي رةنگني ئةكةچلچةمةچلچةمةچلچةمةسةيري شانؤي شةنگ وشيين سةيري شانؤي شةنگ وشيين سةيري شانؤي شةنگ وشيين   

    الوي     خوثنكاري     بزامن    رثبةري     رثگةي      منهالوي     خوثنكاري     بزامن    رثبةري     رثگةي      منهالوي     خوثنكاري     بزامن    رثبةري     رثگةي      منه

    چي لة  تةكميل  و  تةكامول، فةلسةفةي تةكوين ئةكةمچي لة  تةكميل  و  تةكامول، فةلسةفةي تةكوين ئةكةمچي لة  تةكميل  و  تةكامول، فةلسةفةي تةكوين ئةكةم

 نامةوث   بري   و  خةياصي  الر   و    چةويت     الوةكي نامةوث   بري   و  خةياصي  الر   و    چةويت     الوةكي نامةوث   بري   و  خةياصي  الر   و    چةويت     الوةكي 

        ئةكةم        ئةكةم        ئةكةم شةمزينشةمزينشةمزينية  بريم ،  پةيذةوي  ية  بريم ،  پةيذةوي  ية  بريم ،  پةيذةوي  تاهاتاهاتاهارثذةوي  رثذةوي  رثذةوي  

ي      زؤرداريه ي      زؤرداريه ي      زؤرداريه      شوينةواري   دةورةي     شوينةواري   دةورةي     شوينةواري   دةورةيوثذساوثذساوثذساكاخي     كاخي     كاخي       

ئةكةم    ئةكةم    ئةكةم    قةسرةكةي   شريين  قةسرةكةي   شريين  قةسرةكةي   شريين  فةخري   تاالري   بةريين     فةخري   تاالري   بةريين     فةخري   تاالري   بةريين       

    دةنگي     ئاهةنگي     فةرةنگي     بثمةزة     و   بثمايةيهدةنگي     ئاهةنگي     فةرةنگي     بثمةزة     و   بثمايةيهدةنگي     ئاهةنگي     فةرةنگي     بثمةزة     و   بثمايةيه

        ئةكةم    ئةكةم    ئةكةمبةنگنيبةنگنيبةنگني و  و  و ئةسيت ئةسيت ئةسيت گوث  لة  بالؤرةي   حةزيين  گوث  لة  بالؤرةي   حةزيين  گوث  لة  بالؤرةي   حةزيين  

     ،     كؤنة   و   دووپاتةيه ،     كؤنة   و   دووپاتةيه ،     كؤنة   و   دووپاتةيهرةفايلرةفايلرةفايلباسي     نةققاشي      باسي     نةققاشي      باسي     نةققاشي      

،پةجنةيي نةخشني ئةكةم،پةجنةيي نةخشني ئةكةم،پةجنةيي نةخشني ئةكةمناهيدناهيدناهيدسيت سيت سيت وةسفي نةخشي دةوةسفي نةخشي دةوةسفي نةخشي دة     

       نيم   نيم   نيمضثنووسضثنووسضثنووسو  هةيكةيل  و  هةيكةيل  و  هةيكةيل  ئةهذامي    ميسر    ئةهذامي    ميسر    ئةهذامي    ميسر    هؤگري    هؤگري    هؤگري    

    سةيري  نووكي  شاخي  قيت و  پةيكةري  بةردين ئةكةمسةيري  نووكي  شاخي  قيت و  پةيكةري  بةردين ئةكةمسةيري  نووكي  شاخي  قيت و  پةيكةري  بةردين ئةكةم



    زرقوبرقي     زثذ    و    زثوي     الوةكي        بث بايةخةزرقوبرقي     زثذ    و    زثوي     الوةكي        بث بايةخةزرقوبرقي     زثذ    و    زثوي     الوةكي        بث بايةخة

    كةصكةصةي    كةزيةي    كةواين   كؤصةكةي زثذين ئةكةمكةصكةصةي    كةزيةي    كةواين   كؤصةكةي زثذين ئةكةمكةصكةصةي    كةزيةي    كةواين   كؤصةكةي زثذين ئةكةم

ثگةي  دةسرةدةسيت  گةردين   دصداري  شةنگثگةي  دةسرةدةسيت  گةردين   دصداري  شةنگثگةي  دةسرةدةسيت  گةردين   دصداري  شةنگمن  لة  جمن  لة  جمن  لة  ج     

ي  هةورين ئةكةم ي  هةورين ئةكةم ي  هةورين ئةكةم كورتةككورتةككورتةكمةدحي هةوري دةوري  دوندي مةدحي هةوري دةوري  دوندي مةدحي هةوري دةوري  دوندي   

     شةوه      شةوه      شةوه        رؤژي     ئامساين       رؤژي     ئامساين       رؤژي     ئامساين    بةياين بةياين بةياين          گةالوثژيگةالوثژيگةالوثژيتا  تا  تا  

،  زوهرة   و پةروين ئةكةم ،  زوهرة   و پةروين ئةكةم ،  زوهرة   و پةروين ئةكةم بياينبياينبياينچي    لة  سةييارةي   چي    لة  سةييارةي   چي    لة  سةييارةي     

       وانوانوان و گؤيل  و گؤيل  و گؤيل ورمثورمثورمث ، تا بة  ، تا بة  ، تا بة مةريوانمةريوانمةريوانهةر  لة  دةرياچةي  هةر  لة  دةرياچةي  هةر  لة  دةرياچةي  

        ئةكةم    ئةكةم    ئةكةمچنيچنيچني   و  خةصكةكةي   ال   و  خةصكةكةي   ال   و  خةصكةكةي   الئثرةوانئثرةوانئثرةوان  كوردي     كوردي     كوردي   باسيباسيباسي

ؤصة مثرگؤصة مثرگؤصة مثرگچچچد و د و د و بايةزيبايةزيبايةزي   و     و     و  سيواسسيواسسيواس   تا     تا     تا  قارسقارسقارسئةز    لة ئةز    لة ئةز    لة         

شارةكةي   دثرين    ئةكةم شارةكةي   دثرين    ئةكةم شارةكةي   دثرين    ئةكةم       قةصاكةيقةصاكةيقةصاكةي    و   و   و   هةولثر هةولثر هةولثريادييادييادي  

فةخرةقا  فةخرةقا  فةخرةقا  فةخري    كوردة   شوثنةواري    غاري    كؤين  فةخري    كوردة   شوثنةواري    غاري    كؤين  فةخري    كوردة   شوثنةواري    غاري    كؤين    

ئةكةم ئةكةم ئةكةم يني  يني  يني  ئافةريين     دةست و پةجنة   و   مرخي  پؤئافةريين     دةست و پةجنة   و   مرخي  پؤئافةريين     دةست و پةجنة   و   مرخي  پؤ  

 چونكة   دةريا    لةم   هةرمثة ،  دةستنةكة وتةو  قاتيه  چونكة   دةريا    لةم   هةرمثة ،  دةستنةكة وتةو  قاتيه  چونكة   دةريا    لةم   هةرمثة ،  دةستنةكة وتةو  قاتيه  

  كةشيت    هيوا    رةوانةي  بةحري  دةشيت  شني  ئةكةمكةشيت    هيوا    رةوانةي  بةحري  دةشيت  شني  ئةكةمكةشيت    هيوا    رةوانةي  بةحري  دةشيت  شني  ئةكةم

       تةتةتةتةتةتةئةة باين  عةرزي  تةرزي  شاخي  سةربةرزي    ئةة باين  عةرزي  تةرزي  شاخي  سةربةرزي    ئةة باين  عةرزي  تةرزي  شاخي  سةربةرزي    

ئةكةم ئةكةم ئةكةم   هةرسني     هةرسني     هةرسني   ووو پاوة  پاوة  پاوة و و و هةوراماين تةخت  هةوراماين تةخت  هةوراماين تةخت  سةريري  سةريري  سةريري    

سةرچنارسةرچنارسةرچنار         هثندة   خؤشة   سةير  و   گةشيت  هاويناينهثندة   خؤشة   سةير  و   گةشيت  هاويناينهثندة   خؤشة   سةير  و   گةشيت  هاويناين     

    هةر   لة  پايزذا   بة تاسة    چاوةذثي    هاوين   ئةكةمهةر   لة  پايزذا   بة تاسة    چاوةذثي    هاوين   ئةكةمهةر   لة  پايزذا   بة تاسة    چاوةذثي    هاوين   ئةكةم

    زؤر  لة  مثژة  دائةشؤرم ،  خوثين سووري  دص  بة  ئاوزؤر  لة  مثژة  دائةشؤرم ،  خوثين سووري  دص  بة  ئاوزؤر  لة  مثژة  دائةشؤرم ،  خوثين سووري  دص  بة  ئاو

 تازة  هثشتا زةممي  خوثن  و  شؤذشي   خوثنني  ئةكةم تازة  هثشتا زةممي  خوثن  و  شؤذشي   خوثنني  ئةكةم تازة  هثشتا زةممي  خوثن  و  شؤذشي   خوثنني  ئةكةم 



    بؤية    وشكة    دمثي    مووچةي  خاكة   پاكة  چاكةكةمبؤية    وشكة    دمثي    مووچةي  خاكة   پاكة  چاكةكةمبؤية    وشكة    دمثي    مووچةي  خاكة   پاكة  چاكةكةم

ذين  ئةسرين    ئةكةم ذين  ئةسرين    ئةكةم ذين  ئةسرين    ئةكةم چون  لة  چاوانةي  سوروشتا، باچون  لة  چاوانةي  سوروشتا، باچون  لة  چاوانةي  سوروشتا، با  

    ميگ     ميگ     ميگ  وووئيسكات  ئيسكات  ئيسكات  من  كة  تؤقيوم  لة  تؤقةي  مووشةكي  من  كة  تؤقيوم  لة  تؤقةي  مووشةكي  من  كة  تؤقيوم  لة  تؤقةي  مووشةكي  

 كوانث  باسي    تاقوتؤق     و  تةقتةقة  و  تؤقني  ئةكةم كوانث  باسي    تاقوتؤق     و  تةقتةقة  و  تؤقني  ئةكةم كوانث  باسي    تاقوتؤق     و  تةقتةقة  و  تؤقني  ئةكةم 

    ئثمة   كوردين    عاشقاين    باصي     سيمورغي    سوصحئثمة   كوردين    عاشقاين    باصي     سيمورغي    سوصحئثمة   كوردين    عاشقاين    باصي     سيمورغي    سوصح

    ئةكةم     ئةكةم     ئةكةم  قنيقنيقنيبؤچي  وةسفي  دثوي كثشةو  قار و  تؤصة و بؤچي  وةسفي  دثوي كثشةو  قار و  تؤصة و بؤچي  وةسفي  دثوي كثشةو  قار و  تؤصة و 

دةر ئه هثنم  من  لة كاندةر ئه هثنم  من  لة كاندةر ئه هثنم  من  لة كانويت  شنؤية    ويت  شنؤية    ويت  شنؤية       نة   نة   نةو و و تةقتةق    تةقتةق    تةقتةق         

ئةكةمئةكةمئةكةمدةشيت  خانةقني   دةشيت  خانةقني   دةشيت  خانةقني   و  و  و  نةويت  شاه    نةويت  شاه    نةويت  شاه    چاوةدثري    چاوةدثري    چاوةدثري         

،  بةرهةمي   كةموثنةيه ،  بةرهةمي   كةموثنةيه ،  بةرهةمي   كةموثنةيه بابة گوذگور بابة گوذگور بابة گوذگور نةويت    دةوري   نةويت    دةوري   نةويت    دةوري     

         ئةكةم         ئةكةم         ئةكةم بةنزينبةنزينبةنزيندةوصةمةندم، باسي  مايف  گازةص  و  دةوصةمةندم، باسي  مايف  گازةص  و  دةوصةمةندم، باسي  مايف  گازةص  و  

ا ا ا ئةدئةدئةدبةيين  دو ئاوان     بةيين  دو ئاوان     بةيين  دو ئاوان     واتةي     واتةي     واتةي     مثزؤپؤتامي      كة     مثزؤپؤتامي      كة     مثزؤپؤتامي      كة       

    هةم لة مةشريق،هةم لة مةغريب،هثزي لث دابني ئةكةمهةم لة مةشريق،هةم لة مةغريب،هثزي لث دابني ئةكةمهةم لة مةشريق،هةم لة مةغريب،هثزي لث دابني ئةكةم

  ،ئاوي  دو  چاوي  منن  ،ئاوي  دو  چاوي  منن  ،ئاوي  دو  چاوي  منن دؤكاندؤكاندؤكان    و       و       و   بؤكانبؤكانبؤكانسةددةكةي    سةددةكةي    سةددةكةي    

    بةم  سروشكة،خاكي  خةصكي، پذگوص و نةسرين  ئةكةمبةم  سروشكة،خاكي  خةصكي، پذگوص و نةسرين  ئةكةمبةم  سروشكة،خاكي  خةصكي، پذگوص و نةسرين  ئةكةم

شارةزوورشارةزوورشارةزوورگةرچي گوصخانةي سروشتة ، دةشيت پاين   گةرچي گوصخانةي سروشتة ، دةشيت پاين   گةرچي گوصخانةي سروشتة ، دةشيت پاين        

ئةكةم ؟ئةكةم ؟ئةكةم ؟چاصي  مني  چاصي  مني  چاصي  مني   ،  راوي   ،  راوي   ،  راوي  مينامينامينا            چةپكيچةپكيچةپكيبؤ لةبايت    بؤ لةبايت    بؤ لةبايت         

    گةر  بةهةشت  جثي  پياوي  ئةبلةو  چصكن  و  بثكارةيه؟گةر  بةهةشت  جثي  پياوي  ئةبلةو  چصكن  و  بثكارةيه؟گةر  بةهةشت  جثي  پياوي  ئةبلةو  چصكن  و  بثكارةيه؟

    ئارةزوي     قاري    جةهةننةم ، ئاگري   پذتني    ئةكةمئارةزوي     قاري    جةهةننةم ، ئاگري   پذتني    ئةكةمئارةزوي     قاري    جةهةننةم ، ئاگري   پذتني    ئةكةم

    گةر    نةزاين    و   بثشعووري  ،   بةصگةيي   دينداريه؟گةر    نةزاين    و   بثشعووري  ،   بةصگةيي   دينداريه؟گةر    نةزاين    و   بثشعووري  ،   بةصگةيي   دينداريه؟

ئةكةم ئةكةم ئةكةم عاملي  بثدين  عاملي  بثدين  عاملي  بثدين  و    و    و    كوففاري    بزان    كوففاري    بزان    كوففاري    بزان    حةز    لة    حةز    لة    حةز    لة      



هلي     بةييت   رؤشين  هلي     بةييت   رؤشين  هلي     بةييت   رؤشين  ئةئةئة     و        و        و   ئثديسؤنئثديسؤنئثديسؤنفاتيحا    بؤ    فاتيحا    بؤ    فاتيحا    بؤ      

   ئةكةم  ئةكةم  ئةكةمتوربنيتوربنيتوربني  موعجيزةي    موعجيزةي    موعجيزةي  تةوژميتةوژميتةوژميزيكري   دينام   و   زيكري   دينام   و   زيكري   دينام   و   

     ،   تثكةصي   باكوور   ئةبن ،   تثكةصي   باكوور   ئةبن ،   تثكةصي   باكوور   ئةبن  جابان  جابان  جابانوووخؤراسان  خؤراسان  خؤراسان  كوردي  كوردي  كوردي  

و  رو   لة  تثكؤشني   ئةكةمو  رو   لة  تثكؤشني   ئةكةمو  رو   لة  تثكؤشني   ئةكةمئةفسانةي  قةزا  ئةفسانةي  قةزا  ئةفسانةي  قةزا  پشت  لة   پشت  لة   پشت  لة        

 چزلة هةركةس دةم لة جثي ئةودةسبةجث سةنكؤپ ئةمب چزلة هةركةس دةم لة جثي ئةودةسبةجث سةنكؤپ ئةمب چزلة هةركةس دةم لة جثي ئةودةسبةجث سةنكؤپ ئةمب 

      هةر لة مثشةنگوين ئةكةم  هةر لة مثشةنگوين ئةكةم  هةر لة مثشةنگوين ئةكةمهثندة خوثنپاكم ، بة  عةيينهثندة خوثنپاكم ، بة  عةيينهثندة خوثنپاكم ، بة  عةيين

 كوردي    ئاوارةي    وصاتان ،    دثنةوه    بؤ زثدي   خؤ كوردي    ئاوارةي    وصاتان ،    دثنةوه    بؤ زثدي   خؤ كوردي    ئاوارةي    وصاتان ،    دثنةوه    بؤ زثدي   خؤ 

 سةنعةت  و  زانست ئةهثنن،  چاوي  ناحةز  هني ئةكةم  سةنعةت  و  زانست ئةهثنن،  چاوي  ناحةز  هني ئةكةم  سةنعةت  و  زانست ئةهثنن،  چاوي  ناحةز  هني ئةكةم  

    چونكة  پذ چيين  نيشانةي  مةينةتة ،  نثو  چاوي    منچونكة  پذ چيين  نيشانةي  مةينةتة ،  نثو  چاوي    منچونكة  پذ چيين  نيشانةي  مةينةتة ،  نثو  چاوي    من

چاوةذثي  دادي  جيهاين  و  كؤمةصي     بثچني     ئةكةمچاوةذثي  دادي  جيهاين  و  كؤمةصي     بثچني     ئةكةمچاوةذثي  دادي  جيهاين  و  كؤمةصي     بثچني     ئةكةم    

بة    كوردي   فاتيحة    و  دؤعا  بكابة    كوردي   فاتيحة    و  دؤعا  بكابة    كوردي   فاتيحة    و  دؤعا  بكا         مامة   شةيتانيش مامة   شةيتانيش مامة   شةيتانيش      

  ئامني ئةكةم   ئامني ئةكةم   ئامني ئةكةم  عةرةبعةرةبعةرةبمن لة  پشيت نوثژ ئةخوثنم ، وةك من لة  پشيت نوثژ ئةخوثنم ، وةك من لة  پشيت نوثژ ئةخوثنم ، وةك 

و  شارةزاي  كوردي  نيهو  شارةزاي  كوردي  نيهو  شارةزاي  كوردي  نيهخودا    عارةب  نةژادة   خودا    عارةب  نةژادة   خودا    عارةب  نةژادة   گةر     گةر     گةر          

، دوژمين  ئايني  ئةكةم، دوژمين  ئايني  ئةكةم، دوژمين  ئايني  ئةكةمنةخوثنمنةخوثنمنةخوثنمشةرتة    نوثژي     بؤ  شةرتة    نوثژي     بؤ  شةرتة    نوثژي     بؤ       

ديوديوديوخثصي    ئةصصاه   و      ئيالهةي  نثر  و  مثو  و  كةسنةخثصي    ئةصصاه   و      ئيالهةي  نثر  و  مثو  و  كةسنةخثصي    ئةصصاه   و      ئيالهةي  نثر  و  مثو  و  كةسنة     

    لثو   و    زارم    دائةدوورن،   وسكويت  سةنگني  ئةكةملثو   و    زارم    دائةدوورن،   وسكويت  سةنگني  ئةكةملثو   و    زارم    دائةدوورن،   وسكويت  سةنگني  ئةكةم

    كاتث جواين وخوشةويسيت،عةيب وشةرمة وشوورةييكاتث جواين وخوشةويسيت،عةيب وشةرمة وشوورةييكاتث جواين وخوشةويسيت،عةيب وشةرمة وشوورةيي

 عاشقي   شةيتاين   مةرگم ،    زيندةگي   نيفرين  ئةكةم عاشقي   شةيتاين   مةرگم ،    زيندةگي   نيفرين  ئةكةم عاشقي   شةيتاين   مةرگم ،    زيندةگي   نيفرين  ئةكةم 

     ،   بؤ توايف  مةيفرؤش ،   بؤ توايف  مةيفرؤش ،   بؤ توايف  مةيفرؤشمةخيانةي    سةداقةتمةخيانةي    سةداقةتمةخيانةي    سةداقةتئةة    ئةة    ئةة    

   ئةكةم   ئةكةم   ئةكةم چش   لة   بوختانةي   ريا   و   باوةذي   نةنگنيچش   لة   بوختانةي   ريا   و   باوةذي   نةنگنيچش   لة   بوختانةي   ريا   و   باوةذي   نةنگني



 ئةسصةحةم  پثنووسي دةمسة، سةنگةرم  سةفحةي كتثب ئةسصةحةم  پثنووسي دةمسة، سةنگةرم  سةفحةي كتثب ئةسصةحةم  پثنووسي دةمسة، سةنگةرم  سةفحةي كتثب 

 خوثنةري    رؤماين     عيلمم،    خزمةيت  زانني  ئةكةم خوثنةري    رؤماين     عيلمم،    خزمةيت  زانني  ئةكةم خوثنةري    رؤماين     عيلمم،    خزمةيت  زانني  ئةكةم 

موكريةموكريةموكرية و    باوة گةورةم       و    باوة گةورةم       و    باوة گةورةم         ئةردةصانةئةردةصانةئةردةصانةمن كة نةنكم     من كة نةنكم     من كة نةنكم          

      تةبيني ئةكةم  تةبيني ئةكةم  تةبيني ئةكةمللل گة گة گةخةتيتخةتيتخةتيت   ،،،نوختةيي  پةذگاري   كورد منوختةيي  پةذگاري   كورد منوختةيي  پةذگاري   كورد م

 با خودا بؤ خؤ نةتاشني ، هةم بة  تةشوث و هةم بة بري با خودا بؤ خؤ نةتاشني ، هةم بة  تةشوث و هةم بة بري با خودا بؤ خؤ نةتاشني ، هةم بة  تةشوث و هةم بة بري 

ئةكةمئةكةمئةكةم)))سنيسنيسني( ( ( و و و ) ) ) ميمميمميم(((و و و  ) ) )شنيشنيشني( ( ( وةسفي هثزي كةمنةزيريوةسفي هثزي كةمنةزيريوةسفي هثزي كةمنةزيري     

!!!هثندة  هؤنةر  باسي كةزية و پةرچةمي سةر خاصي كردهثندة  هؤنةر  باسي كةزية و پةرچةمي سةر خاصي كردهثندة  هؤنةر  باسي كةزية و پةرچةمي سةر خاصي كرد     

      رةنگني  ئةكةم  رةنگني  ئةكةم  رةنگني  ئةكةمپةرچةميپةرچةميپةرچةميحةسرةيت   بةيداغي  كورد و  حةسرةيت   بةيداغي  كورد و  حةسرةيت   بةيداغي  كورد و  

 بؤ بةدةستهثناين مافم ،  دةة  سةر  دوندي   خةبات بؤ بةدةستهثناين مافم ،  دةة  سةر  دوندي   خةبات بؤ بةدةستهثناين مافم ،  دةة  سةر  دوندي   خةبات 

     ئةكةم     ئةكةم     ئةكةم هؤشيمني هؤشيمني هؤشيمني  ،  هةر لة    ،  هةر لة    ،  هةر لة   رةواين  شاري  شثرمرةواين  شاري  شثرمرةواين  شاري  شثرمشاشاشا

 لة   وصايت    كؤين    مندا   ،   كة   غةريبة  خانةخوثن لة   وصايت    كؤين    مندا   ،   كة   غةريبة  خانةخوثن لة   وصايت    كؤين    مندا   ،   كة   غةريبة  خانةخوثن 

  ئةكةم   ئةكةم   ئةكةم  چنيچنيچنيهيندة  هيچكارة و غةوارةم ، هةر لة خةصكي هيندة  هيچكارة و غةوارةم ، هةر لة خةصكي هيندة  هيچكارة و غةوارةم ، هةر لة خةصكي 

 ٥٥٥٥٥٥      و  پتةو   بث ، نةك   كولؤر  و  البةتاص   و  پتةو   بث ، نةك   كولؤر  و  البةتاص   و  پتةو   بث ، نةك   كولؤر  و  البةتاصپانپانپانزثد ئةبث   زثد ئةبث   زثد ئةبث   

    تةدوين  ئةكةم    تةدوين  ئةكةم    تةدوين  ئةكةم  ي    كوردةواري    راضة   و  ي    كوردةواري    راضة   و  ي    كوردةواري    راضة   و پانپانپانتثزي    تثزي    تثزي    

    هةر پةلثكم  دةردي  جوثيه ، جؤربةجؤره  دةردة  كوردهةر پةلثكم  دةردي  جوثيه ، جؤربةجؤره  دةردة  كوردهةر پةلثكم  دةردي  جوثيه ، جؤربةجؤره  دةردة  كورد

    لة  تةواوي    پيج   بةمشدا ،      پةلپةله      ناصينةكةملة  تةواوي    پيج   بةمشدا ،      پةلپةله      ناصينةكةملة  تةواوي    پيج   بةمشدا ،      پةلپةله      ناصينةكةم

 بؤ مةحة كلثداين     خةصكي،   تاقة  باسث       بةس نيه بؤ مةحة كلثداين     خةصكي،   تاقة  باسث       بةس نيه بؤ مةحة كلثداين     خةصكي،   تاقة  باسث       بةس نيه 

من بة كثشانةي  تةرازو ،  خثر  و شةذ  تةوزين  ئةكةم من بة كثشانةي  تةرازو ،  خثر  و شةذ  تةوزين  ئةكةم من بة كثشانةي  تةرازو ،  خثر  و شةذ  تةوزين  ئةكةم     

       ؟    ؟    ؟   وهوهوه   ورامانهورامانهورامانه   ةچثتة    شاخی    ههةچثتة    شاخی    ههةچثتة    شاخی    ههی     ئاسن      ئی     ئاسن      ئی     ئاسن      ئ   رثگهرثگهرثگه

      م م م    کهکهکه      ماشينه   ماشينه   ماشينه   کانثش       هثسترهکانثش       هثسترهکانثش       هثستره    ،  ئثسته ،  ئثسته ،  ئثسته        رثگه     رثگه     رثگه   کامهکامهکامه



       ئةشكي  رؤحن ،تثك ئةدةن   بةندي ستةم ئةشكي  رؤحن ،تثك ئةدةن   بةندي ستةم ئةشكي  رؤحن ،تثك ئةدةن   بةندي ستةمکامن کامن کامن    عرهعرهعرهشثشثشث

    عاشقي   هاذةي    چةماوم   ،  چاوةذثي   بارين  ئةكةمعاشقي   هاذةي    چةماوم   ،  چاوةذثي   بارين  ئةكةمعاشقي   هاذةي    چةماوم   ،  چاوةذثي   بارين  ئةكةم

    چونكة ئةجداد م  لة  خةودا  ، ژيين  خؤيان   بردة سةرچونكة ئةجداد م  لة  خةودا  ، ژيين  خؤيان   بردة سةرچونكة ئةجداد م  لة  خةودا  ، ژيين  خؤيان   بردة سةر

    ژينةكةمژينةكةمژينةكةمةواز    و    بثوصامت ،     وشكة            باغي  ةواز    و    بثوصامت ،     وشكة            باغي  ةواز    و    بثوصامت ،     وشكة            باغي  النالنالن

    باوةكو  نةخشةي   گةصاصةي    ماصةكةم  پثنج خشتةكنيباوةكو  نةخشةي   گةصاصةي    ماصةكةم  پثنج خشتةكنيباوةكو  نةخشةي   گةصاصةي    ماصةكةم  پثنج خشتةكني

    بؤ  لة  خؤذا   باسي   چوار  و  هؤدةيي  چوارين  ئةكةمبؤ  لة  خؤذا   باسي   چوار  و  هؤدةيي  چوارين  ئةكةمبؤ  لة  خؤذا   باسي   چوار  و  هؤدةيي  چوارين  ئةكةم

خثرو بثري   بؤ   گةيل  كورد  قةت  نةبوخثرو بثري   بؤ   گةيل  كورد  قةت  نةبوخثرو بثري   بؤ   گةيل  كورد  قةت  نةبوورچي  قوتيب  ورچي  قوتيب  ورچي  قوتيب       

  ئةكةم  ئةكةم  ئةكةم پؤتنيپؤتنيپؤتنيهةسيت      زرمةي     نالةباري  چةكمةيي  هةسيت      زرمةي     نالةباري  چةكمةيي  هةسيت      زرمةي     نالةباري  چةكمةيي  

            توولةكة            توولةكة            توولةكة پريةرثويپريةرثويپريةرثوينة   هومثدم    فاچ و فيچي    نة   هومثدم    فاچ و فيچي    نة   هومثدم    فاچ و فيچي    

ئةكةم ئةكةم ئةكةم  مةسكةو   و   پثكني    مةسكةو   و   پثكني    مةسكةو   و   پثكني   نة  چةواشةي   داشداري    نة  چةواشةي   داشداري    نة  چةواشةي   داشداري      

    ئةز    هومثدم    دةستوبازوي    پاصةيي كوردة  لة  كوثئةز    هومثدم    دةستوبازوي    پاصةيي كوردة  لة  كوثئةز    هومثدم    دةستوبازوي    پاصةيي كوردة  لة  كوث

 تازة      باسي    داسي   خاسي   كاكة  ئةستالني ئةكةم تازة      باسي    داسي   خاسي   كاكة  ئةستالني ئةكةم تازة      باسي    داسي   خاسي   كاكة  ئةستالني ئةكةم 

وو بة كووپةي  گةورة بوونوو بة كووپةي  گةورة بوونوو بة كووپةي  گةورة بووندانةوثصة و رسق و رؤزمي زدانةوثصة و رسق و رؤزمي زدانةوثصة و رسق و رؤزمي ز     

ئةكةمئةكةمئةكةمشؤذشي     كؤپني   شؤذشي     كؤپني   شؤذشي     كؤپني   ئثستةكانث     ئينقيالبيم،     ئثستةكانث     ئينقيالبيم،     ئثستةكانث     ئينقيالبيم،          

پينچ    دايكي   پياوي  بثژوه؟پينچ    دايكي   پياوي  بثژوه؟پينچ    دايكي   پياوي  بثژوه؟مارةيي   مارةيي   مارةيي   كوانث    زثدم    كوانث    زثدم    كوانث    زثدم         

 گةر  كة وا بث ، باوةگةورةم  بؤ ئةمة  تةحسني  ئةكةم گةر  كة وا بث ، باوةگةورةم  بؤ ئةمة  تةحسني  ئةكةم گةر  كة وا بث ، باوةگةورةم  بؤ ئةمة  تةحسني  ئةكةم 

كوردستاننمن كوردستاننمن كوردستاننمن  ،    قةليب    ،    قةليب    ،    قةليب   ئيالمئيالمئيالم   و       و       و    كرماشان كرماشان كرماشان كوردي كوردي كوردي   

،هةست بة خؤناسني ئةكةم ،هةست بة خؤناسني ئةكةم ،هةست بة خؤناسني ئةكةم لوذلوذلوذ و  و  و لةكلةكلةكي ي ي من بة پثناسةمن بة پثناسةمن بة پثناسة  

    تاكو چارةي  خؤ نةنووسم ،  ماصث  سةربةستم  نةبثتاكو چارةي  خؤ نةنووسم ،  ماصث  سةربةستم  نةبثتاكو چارةي  خؤ نةنووسم ،  ماصث  سةربةستم  نةبث

 باسي ئةنفال  و هةصةجبه و حةبس و هةصواسني ئةكةم باسي ئةنفال  و هةصةجبه و حةبس و هةصواسني ئةكةم باسي ئةنفال  و هةصةجبه و حةبس و هةصواسني ئةكةم 



    مةقسةد م   هةوراز   و بةرزة ،  رثگةكةم  لثژة و درثژمةقسةد م   هةوراز   و بةرزة ،  رثگةكةم  لثژة و درثژمةقسةد م   هةوراز   و بةرزة ،  رثگةكةم  لثژة و درثژ

 چاوة رثي   هاوايل   ژير   و  رثبةري     رثبني  ئةكةم چاوة رثي   هاوايل   ژير   و  رثبةري     رثبني  ئةكةم چاوة رثي   هاوايل   ژير   و  رثبةري     رثبني  ئةكةم 

ئةرمةمنئةرمةمنئةرمةمن و  و  و فورسفورسفورس كثومي ، جارث   كثومي ، جارث   كثومي ، جارث  ركيركيركيوووتتت و  و  و تازيتازيتازيتاوث  تاوث  تاوث       

زةممي حوققة و جةعل و داتاشني ئةكةمزةممي حوققة و جةعل و داتاشني ئةكةمزةممي حوققة و جةعل و داتاشني ئةكةم!!!ئةز كة كوردمئةز كة كوردمئةز كة كوردم     

    ئةركي    رزگاري     وصا مت ،  خةت و رثنووسي  ئةوثئةركي    رزگاري     وصا مت ،  خةت و رثنووسي  ئةوثئةركي    رزگاري     وصا مت ،  خةت و رثنووسي  ئةوث

ئةكةمئةكةمئةكةمكؤشش و نووسني  كؤشش و نووسني  كؤشش و نووسني  الگري يةك خةت  و شثوةي  الگري يةك خةت  و شثوةي  الگري يةك خةت  و شثوةي       

 قارةماين      بةرزي       مثژوم       مستةفا     بارزانيه قارةماين      بةرزي       مثژوم       مستةفا     بارزانيه قارةماين      بةرزي       مثژوم       مستةفا     بارزانيه 

ةرگ و پثشةواي  پثشني  ئةكةم ةرگ و پثشةواي  پثشني  ئةكةم ةرگ و پثشةواي  پثشني  ئةكةم يادي   مسكؤي  جوانةميادي   مسكؤي  جوانةميادي   مسكؤي  جوانةم  

    تامي    خؤشي    شةكري   كوردي  جةوهةري دصسؤزيةتامي    خؤشي    شةكري   كوردي  جةوهةري دصسؤزيةتامي    خؤشي    شةكري   كوردي  جةوهةري دصسؤزية

 تف  لة   خوثنتاصي   فسؤس   و  تاص و ناشريين ئةكةم تف  لة   خوثنتاصي   فسؤس   و  تاص و ناشريين ئةكةم تف  لة   خوثنتاصي   فسؤس   و  تاص و ناشريين ئةكةم 

     ، كةي ، كةي ، كةيزانايهزانايهزانايهمن   كة  مةجنوونثكي  كورد  و لةيلةكةم  من   كة  مةجنوونثكي  كورد  و لةيلةكةم  من   كة  مةجنوونثكي  كورد  و لةيلةكةم  

     ئةكةم ئةكةم ئةكةمئؤشنيئؤشنيئؤشني و   كردةوةي   و   كردةوةي   و   كردةوةي  ژانژانژانحةسرةيت    شاكاري   حةسرةيت    شاكاري   حةسرةيت    شاكاري   

  ،     بؤية     سامانت      نيه  ،     بؤية     سامانت      نيه  ،     بؤية     سامانت      نيه پثم ئةصثن   الوازة   هثزتپثم ئةصثن   الوازة   هثزتپثم ئةصثن   الوازة   هثزت

    دةردي    من     بثفثصيه ، كوا   دةقدةقةي دؤپني   ئةكةمدةردي    من     بثفثصيه ، كوا   دةقدةقةي دؤپني   ئةكةمدةردي    من     بثفثصيه ، كوا   دةقدةقةي دؤپني   ئةكةم

 وا ذةش  و  تاريك و لثصة ،گياذةشي شةوگاري   كورد وا ذةش  و  تاريك و لثصة ،گياذةشي شةوگاري   كورد وا ذةش  و  تاريك و لثصة ،گياذةشي شةوگاري   كورد 

    ئارةزوي  رووخاين  ئاسؤ و  شؤذشي    رؤژين  ئةكةمئارةزوي  رووخاين  ئاسؤ و  شؤذشي    رؤژين  ئةكةمئارةزوي  رووخاين  ئاسؤ و  شؤذشي    رؤژين  ئةكةم

    خؤشةويسيت  ئةم   هةرمثة   وةك   گذووهي   خوثنمةخؤشةويسيت  ئةم   هةرمثة   وةك   گذووهي   خوثنمةخؤشةويسيت  ئةم   هةرمثة   وةك   گذووهي   خوثنمة

ةگؤذم،   عةزمي   رثگؤذين  ئةكةم ةگؤذم،   عةزمي   رثگؤذين  ئةكةم ةگؤذم،   عةزمي   رثگؤذين  ئةكةم كوانث  نةزمي  دص   ئكوانث  نةزمي  دص   ئكوانث  نةزمي  دص   ئ  

دذودذودذو كر اوة  بة   كر اوة  بة   كر اوة  بة  گوص گوص گوص هثند   درؤ     كوتراوة    بؤ  من ، هثند   درؤ     كوتراوة    بؤ  من ، هثند   درؤ     كوتراوة    بؤ  من ،      

دذو گوصچني ئةكةم دذو گوصچني ئةكةم دذو گوصچني ئةكةم چةپكة گوص  ژاكاو و سيسة ، هةر   چةپكة گوص  ژاكاو و سيسة ، هةر   چةپكة گوص  ژاكاو و سيسة ، هةر     



    شثعرةكاين     مامة  قانع    ، مووبةمو    حاصي      ئةمبشثعرةكاين     مامة  قانع    ، مووبةمو    حاصي      ئةمبشثعرةكاين     مامة  قانع    ، مووبةمو    حاصي      ئةمب

 دةمكويت  عيساين  كاس و   خوثنةري  شةرمني  ئةكةم دةمكويت  عيساين  كاس و   خوثنةري  شةرمني  ئةكةم دةمكويت  عيساين  كاس و   خوثنةري  شةرمني  ئةكةم 

     بوة بوة بوةكيسلينگثكيسلينگثكيسلينگثي    خاكي     نؤذوثژ  دةنكة  ي    خاكي     نؤذوثژ  دةنكة  ي    خاكي     نؤذوثژ  دةنكة  تاقة   جاشتاقة   جاشتاقة   جاش

ئةكةم ئةكةم ئةكةم ) ) ) شنيشنيشني((((((و و و ) ) ) ئةلفئةلفئةلف(((و و و ) ) ) جيمجيمجيم(((من بژاري دذكةجاذي   من بژاري دذكةجاذي   من بژاري دذكةجاذي     

    بةيين  بةستووين  وةكو  سةد ، تيغي ديواري  سنووربةيين  بةستووين  وةكو  سةد ، تيغي ديواري  سنووربةيين  بةستووين  وةكو  سةد ، تيغي ديواري  سنوور

     ئةكةم ئةكةم ئةكةمبثذلنيبثذلنيبثذلني  دووهةمي    دووهةمي    دووهةمي  تيغةيتيغةيتيغةيئارةزوي    رووخاين  ئارةزوي    رووخاين  ئارةزوي    رووخاين  

    كث    ئةصث     عيشقي      والمت     مةزهةري    بثدينيه؟كث    ئةصث     عيشقي      والمت     مةزهةري    بثدينيه؟كث    ئةصث     عيشقي      والمت     مةزهةري    بثدينيه؟

      ئةكةم  ئةكةم  ئةكةمبادينبادينبادين و   و   و  باصةك باصةك باصةك ة    دستنوثژي     توايف  ة    دستنوثژي     توايف  ة    دستنوثژي     توايف  من   كمن   كمن   ك

      بؤ  بذيين   رثي  نه جامت ، القي      پؤصاييم     ئةوث  بؤ  بذيين   رثي  نه جامت ، القي      پؤصاييم     ئةوث  بؤ  بذيين   رثي  نه جامت ، القي      پؤصاييم     ئةوث

 كوا     هومثدي    دارة دارة  و  رةوذةوي  دارين  ئةكةم كوا     هومثدي    دارة دارة  و  رةوذةوي  دارين  ئةكةم كوا     هومثدي    دارة دارة  و  رةوذةوي  دارين  ئةكةم 

ۆپێکی  چکۆله   وهوهوه ۆپێکی  چکۆلهک د ۆپێکی  چکۆلهک د    ل ،ل ،ل ،   حری گهحری گهحری گه   پۆلی  بهپۆلی  بهپۆلی  به     شه  شه  شه   م ، لهم ، لهم ، له   ک د

ی  خۆبين   رهرهره   ممی   جننی  خۆپهممی   جننی  خۆپهممی   جننی  خۆپه    زه زه زه ی  خۆبينستی و  مۆآ ی  خۆبينستی و  مۆآ    ...ممم   کهکهکه    ئه ئه ئهستی و  مۆآ

    ، ، ،کورد کورد کورد شانی روونی  شانی روونی  شانی روونی     ی  پچووکی کاکهی  پچووکی کاکهی  پچووکی کاکه   ستێرهستێرهستێره     ئه  ئه  ئه   بمهبمهبمه   ئهئهئه

   ...م م م    کهکهکه   ستچين ئهستچين ئهستچين ئه   ش دهش دهش ده   وقی گهوقی گهوقی گه   پێکم، شهپێکم، شهپێکم، شه   رگی تاریکی ئهرگی تاریکی ئهرگی تاریکی ئه   جهجهجه

   با ،با ،با ،   نی  ریش و عهنی  ریش و عهنی  ریش و عه   ی پياوی  پيسی   خاوهی پياوی  پيسی   خاوهی پياوی  پيسی   خاوه    جێگه جێگه جێگه   ز لهز لهز له   ئهئهئه

  ...م م م    کهکهکه    الگری   عيسانی  پاکی    الیک   و     الدین  ئه الگری   عيسانی  پاکی    الیک   و     الدین  ئه الگری   عيسانی  پاکی    الیک   و     الدین  ئه

      دڵ ، یارستانه ری یا  و   کوردی  هۆگری    ئایينی 
  

عری شاخؤشين ئه نگی یه رهه ز له فه  حه   .م  که زیدی و ش
  

مه م  هه ی  ئه   نوخته نوخته ی  برینی گوهللا ر    ، یه     ج
  

  .م  که  هيندوچين  ئه رله ک،هه بۆ کۆتانی تۆپ  ومووشه
  

ناوی  غه  جارێ غه لبم  به کو   قه باوه      ، مه رقی  خو



  
ه گه ج  من له شۆرین  ئه ندن، عه  سه ی تۆ   .م  که زمی د

  
ستانی زه ویستی ده یانی خۆشه بۆ به    ند،  مه شت و کو

  
کم  ب محابا، وه شامه   .م که شقی زین  ئه سفی  عه م

  
کی   قاره هۆنه عره ر     ،      منهم   بۆمبی   که مانم ،  ش

  
عری سه بۆ  ته   . م  که  ئهین ی  د   مۆته ر  له هه وتی،   قانی ش

  

ه    ته ته ته   ر کؤڕێ،  بهر کؤڕێ،  بهر کؤڕێ،  به     هه  هه  هه   چمهچمهچمه   دهدهده هپ هپ مه   پ مهو  د مهو  د    بات،     بات،     بات،        ر باسی   خهر باسی   خهر باسی   خه     سه  سه  سه   و  د

   .  .  .  م م م    کهکهکه   فتالين  ئهفتالين  ئهفتالين  ئه     نه  نه  نه   ر  لهر  لهر  له   ست  ، ههست  ، ههست  ، هه   مانی  ئاوری  ههمانی  ئاوری  ههمانی  ئاوری  هه   بۆ   دهبۆ   دهبۆ   ده

   

دادیه زهه ، مه} چ ن که ز یو که چ ئه که{ ی  فه لسه فه    ،  ری  ب

ه په بازی  ی چين   کۆمه رزی    به وی  ر   . م  که     ئهی  ب

 جابة رمسي بة رةمسي چاوةزاري خاكي پاكي مةوتةمن جابة رمسي بة رةمسي چاوةزاري خاكي پاكي مةوتةمن جابة رمسي بة رةمسي چاوةزاري خاكي پاكي مةوتةمن 

 رةمسي ئةسپةندةر ئةكثشم،چةپكي گوص پةرژين ئةكةمرةمسي ئةسپةندةر ئةكثشم،چةپكي گوص پةرژين ئةكةمرةمسي ئةسپةندةر ئةكثشم،چةپكي گوص پةرژين ئةكةم

    سؤرانيه    سؤرانيه    سؤرانيه            مةزهةيب          مةزهةيب          مةزهةيب              مهمهمهررر    هه هه هه      ممم   خؤشةويسيت    ئهخؤشةويسيت    ئهخؤشةويسيت    ئه

    شةو تةصقني  ئةكةم  شةو تةصقني  ئةكةم  شةو تةصقني  ئةكةم     و و و       رؤژ رؤژ رؤژ       حمةببةت حمةببةت حمةببةت          واژةي واژةي واژةي      فةلسةفةيفةلسةفةيفةلسةفةي

   

   ؤران ؤران ؤران سسس.  .  .  سسس. . . ح ح ح 

   : : : تثبينی  تثبينی  تثبينی  

  باشووری    باشووری    باشووری     ت  بهت  بهت  به   بارهبارهباره    ،  سه ،  سه ،  سه    يه يه يه   م  هؤنراوهم  هؤنراوهم  هؤنراوه    کانی  ئه کانی  ئه کانی  ئه   شبينهشبينهشبينه     ره  ره  ره    خاصه خاصه خاصه   ---١١١
 ئازاد   ئازاد   ئازاد        مهمهمه   ڵهڵهڵه    ده ده ده    به به بهک ک ک    يهيهيه   ندازهندازهندازه     تا  ئه  تا  ئه  تا  ئه   يهيهيه   م  ناوچهم  ناوچهم  ناوچه    ،  چون  ئه ،  چون  ئه ،  چون  ئه   کوردستان  نيهکوردستان  نيهکوردستان  نيه

            .     .     .     يهيهيه     هه  هه  هه     تؤفريه  تؤفريه  تؤفريه   کانی  ديکهکانی  ديکهکانی  ديکه   ص  پارچهص  پارچهص  پارچه   گهگهگه     و  له  و  له  و  له   کراوهکراوهکراوه



         KKK   DDDyyylllaaannn   SSSooorrraaannn   WWWeeebbb  فۆنتی    فۆنتی    فۆنتی      ، به ، به ، به   کهکهکه   واوی هۆنراوهواوی هۆنراوهواوی هۆنراوه   تهتهته   ---٢٢٢

      وهوهوه   ههه... ... ...  دلۆپيکی  دلۆپيکی  دلۆپيکی     دێڕی  دوایی ، یانی له دێڕی  دوایی ، یانی له دێڕی  دوایی ، یانی له    ده ده ده    له له له    ، بێجگه ، بێجگه ، بێجگه   نووسراوهنووسراوهنووسراوه
    .  .  .     نووسراوه نووسراوه نووسراوه   TTTaaahhhooommmaaa  فۆنتی    فۆنتی    فۆنتی       به  به  به   ، ، ، 

   

   

          

 


