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  زیز زیز   نین نوری عهنین نوری عه  نازهنازه ..  .. ندی کورد ماڵ ئاوای ل کردینندی کورد ماڵ ئاوای ل کردین  رمهرمه  شا ژنکی هونهشا ژنکی هونه
نداندا  هۆههۆه

  
  

  هشتا زوو بوو خانمه
نگ و   شۆخ و شه نده رمه هونه
ی کوردستان  که نگ خۆشه ده
بۆماڵ ئاوایی ، ریقی ی فه رزیه مه

رگ ڕێ ی  کردنت ل مان ومه
ی   ناسکه م بارودۆخه دایت له نه

  وئاینده تان وئهئستای کوردس
  مان بوویتایه گه ی له ماویه ته
  . کانت چینی سروود و گۆرانیه به

  
  
  
  
           بۆڕاپرسی   به به، ، ، ، ، ، ، ی بۆڕیفراندۆم  به به
          خۆیی بۆڕزگاری  ربه بۆسه، ، ، ، ، ، ، ، ،  بۆئازادی  به به
      بن نگتان هه نگ ده کده یه بهموو هه، ، ، ، ، کگرن موویه هه ساکوردینه ده
      بت ئای کوردستان کاوه شه، ، ، لی کوردبژی کوردستان بژی گه  
، تم باری ڕۆژهه م به کشراوکچانی قژڕنراودایکانی خه خون هه ش له وله نجه ست وپه کوڕانی ده  

  وه بھۆنینه ی کورد یان بۆگژ دوژمنان نگیان به نگ وڕه وتنی ده رکه سه و  مژدانه  ڕوان بوون له چاوه
وکی  نگکی خه ب ده شم له که باشووره، برێ بار نه شیان له م جاره ڕینی ئه ڕاپه بۆیان بچریکنی و

کانی ڕیفراندۆم ، ، ، ،  به، ، ،  ن وبه ده دا خوناویه  کاروانه و ئه ر سه به نگاو هه قورسدا
ی کوردستانی ئاگرگرتووی  شوومه  م ناکاوه له بۆ ، وه نه ده  وه لوه ژر  خۆی له ربه وسه
وزی  ی سه گه، بوو خۆ هشتا پایز نه،  ت خته  ناوه م کۆچه  جت هشتین به به کاراندا واشه چه

کانی  سته کانی بنده ڕینه م الوالوالی ڕاپه کانمان له ک ڕۆه رین وه ڵ وه جارێ هه ندانمان به رمه هونه
، ی ئاوازومۆسیقاوگۆرانی کوردی ماڵ ئاوایتان ل کردین ونۆته غمه نه رانی کوردستان وله داگیرکه

کرد  ده  کۆچتان نه نا ئوه ده،  بن کوردین کانمانه سته ردن وده گه وق له بن لمان هشتا ته مه زویر
خۆی  ربه بۆبوونی ئازادی وسه.  كی کوردستانه واوی خه وته وه می ئوه خه وه ئه.   بووینایه وانه ئمه

ندانی ترمان  رمه ڵ خۆت بردبۆهاوڕیانی هونه گه ریبیت له می قورس وگرانی غه خه، کوردستان
  .  خۆیه ربه سهو  بووبون به وانیش شاد نه ئه که
  ی ک سرووده که خۆیه ربه م وئاب نازو سه که  کۆستی کوردستانه یان له م جاره ئه،  گیان رزیه مه
دم ،   دایه واشه م وخوما رو چه ته نووسی له تک ک تائستا چاره  بۆ میلله وه ی جاران بته که
 بۆ  ت ڕاپرسی وڕیفراندۆمکه که  برینداره ی پیرۆزت بۆمن وکوردستانه سته ی جه وه هنانه خۆشه وه به
ی دی  سته  الی جه  وه ره وه، و وه ره ریبیت کۆکه  و غه ی تاراوگه وبارگه زووکه، خۆی کوردستان ربه سه
خشین و گیان  ڕوانی و خون به  چاوه  و له دیوه  خۆ نه هشتا خری له ی که  سک سووتاوه و دایکه  ئه

  ، ، ، ، ، ، ،  وه یینه تا ده گه  له خۆی بۆیه ربه  ئازادی و سه بۆ فیداکاری الواندایه
        ش ت پشکه رمی دی پهومدی مه سوی گه
              رگه ڤای پشمه ی هه ردی وت ئه پنگی هه

  ، ی کوردستان که باداره پوو له ڕۆحت شاد په،  گیانی پاک و پیرۆزت سو له    
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