NETEWEBÛN
JI SÊ HEBÛNAN
PÊK TÊ..
JI WANA YEK JÎ
SİRÛDA NETEWÎ YA KURD E!..

Ala Kurd û „Ey Reqîb“ ji Kurdan re jiyan e!..

Naxşa Kurdistanê jî, ji Kurdan re niştîman e!

JI SÊ HEBÛNÊN NETEWÎ
SİRÛDA NETEWÎ YA KURD
Marşa Millî ya Kurdistan
EY REQÎB
Di wêjeya Kurdî de „sirûd“ an jî „marş“ tê ye çi watê ye?..
Gotina sirûd di zimanên Tirkî, Erebî û Farisî de bi bêjeya „marş“ bi kar têye. Ew
gotina beyanî hin caran di zimanê Kurdî de jî bi kar tê. Lê li ciyê „marş“ê Kurd
bêtir gotina „sirûd“ bi kar tînin. Marş di zimanê Fransizî de (marche‚ marş)
derbasî zimanên dîn bûye. Di Fransizî de bi wateya „meşîn, birêva çûyîn“ di nav
ordî û leşkeran de jî, bi wateya „bimeş, her berbipêş biçe!“ ye. Gotina bêjeya
„marş“ di sedsala 19 an de ji Fransizan derbasî Osmaniyan bûye û ew gotina ji
Osmaniyan jî derbasî nav Kurdan bûye. Bingeha gotinê ji bingeha zimanên
Germanî têye.
Sirûd (marş) di hestên mirovan de awezek (muzîk) coş peyda dike. Ji bo vê jî,
sirûd ji bo komcivînên fermî, şahiyên netewî (millî) û hestên netewî berztir û
germtir bibin, tên nivîsîn û tên bestekirin. Di nav netewan de bi sedan sirût hene.

Di nav wan de sirûda herî mezin, sirûda ji aliyê gel ve, ya bi hestên netewî têye
hezkirin û têye pejirandine. Hemî netewên li cîhanê heyî bi ew sirûda xwe re
„sirûda netewî, marşa netewî, merşa millî “ dibêjin.

Yunis Rauf
-Dildar(20.02.1918 - 12.07.1947 )
DERHÊNANÊ SIRÛDA NETEWÎ YA KURD „EY REQÎB“ DILDAR KÎ YE?
Di nav netewa Kurd de bi sedan heya hezaran şa’ir (helbestvan) hene. Ji
afirandinên wan bi sedan dîwan, berhem û sirûdên netewî di nav neteweya
Kurdistanê de dijîn. Lê ji wana ya herî bi nav û deng sirûda (marşa) netewî ya
Kurd „Ey Reqîb“ ji aliyê helbestvanê nemir Yunis Rauf (Dildar) ve hatiye
nivîsîn. Navê Yunis Rauf yê herî rast bi temamî „Yunis Mela Rauf Mela
Mehmud Seîd“ e. Wî jî wek gelek helbestvanên Kurd yên din ji xwe re
naznavek (mahlas) dîtiye û piranî di helbestên xwe de, wî ew nava bi kar aniye.
Ew naznava jî wek tê zanîn „Dildar“ e. Dildar li Başurê Kurdistanê û di nav
hemî helbestvanên Kurd yên mezin de têye nasîn û ciyê xwe wusa digire. Ew bi
dîwan û niştîmanperweriya xwe ya berz gelek navdar e. Dildar di roja
20.02.1918 an de li Başurê Kurdistanê li bajarê Koyê (Koysancaxê) ji dayika
xwe bûye.
Yunis Rauf (Dildar) dibistana seretayî (pêşîn) li Raniyê, dibistana navîn jî, li
bajarê Hawlêrê di sala 1935 an de qedandiye. Piştî xwendina navîn ew diçe
bajarê Bexdayê û li wir di zanîngeha dadimendiyê (huquq) de dixwîne û wê

diqedîne. Zanîngeh qedand şunda çend salan wek parêzer (awukat“ kar dike. Di
van salan de doza xizan û belengazên Kurdistanê dinase û mafên wan diparêze.
Ew her dem parestina jar û neçaran dike û li dijî nehekiyê û li dijî zordestiyê
radiweste û têkoşîna xwe li gel zahmetkêşan dimeşîne. Di têkoşîn û dozek wuha
de çi li welat û çi li derveyî welat dengê Dildar her diçe bilind dibe û ew bi kar û
barên xwe yên welatparêzî têye nasîn.
Dildar ji sala 1937 an pê va ew di nav çalekiyên rêzanî de (polîtîk) ciyê xwe
digire. Ji xwendekarên nişteciyên Hewlêr, Kerkûk, Silêmaniyê, Xaniqîn, Kifrî û
Koyê bi hevra „Komelay Darkar“ ya sîyasî ava dikin. Di sala 1938 an de
dewleta Îranê wî digirin û davêjin girtîgehê. Ew di zindanê de helbesta xwe ya
bi navê „Ey Reqîb“ dinivîsîne.
Ew bes ne tenê bi wêjeya Kurdî re mijûl dibe, ew li ser wêjeya cîhanê û ya
rojhilat û rojhilata navîn re jî mijûl dibe û radiweste. Dildar bêtir li ser dîroka
Yewnaniyan, ya Franse, Tirkiyê û ya Ereb û Farisan jî radiweste. Ew bi wêjeya
van welatan re pir mijûl dibe û li ser wan lêkolînan çêdike û dixebite.
Dildar ewqas bi wêjeya Kurd û Kurdistan û bi ya cîhan re mijûl dibe, ku ji karê
parêzeriyê re dema xwe namîne. Ew bêtir bi helbestvaniya xwe têye nasîn.
Helbesta xwe ya bi navê „Ey Reqîb“ û „Kurdistan“ wê demê di dev û dilê
Kurdan de li Kurdistan digeriya! Ewna wek sirûd û stran dihatin gotin û ewna ji
helbestiyê derketine, li ser zar-zimanê gelê Kurd wek kilam-stran jîndar mane.
Bi taybetî helbesta wî ya bi navê Ey Raqîb wê demê di nav gel de gelek belav
bûye û wek straneke popûler hatiye nas kirin. Di dawiyê de, ev helbesta Dildar
ya di salên 1940 î de hatî nivîsîn, di sala 1946 an de dema Komara Mehabadê
hate sazkirin, ew sirûda dibe sirûda Komara Kurd ya Mehabadê. Ey Reqîb îro
jî, li Başurê welat bûyê sirûda netewî ya Dewleta Kurd Federal. Dildar di bin
tesîra wêjeya Fransî de jî maye û ji helbestên La Fontaine û ji yên La Martine
werger wergerandine zimanê Kurdî. Dîsa di wan salan de di beşê wêjeyê de,
wêjeya Kurdî wê demê cara yekem kurteçîrokên Kurdî jî nasîne. Kurteçîrokên
Dildar di kovara Gelawêj de hatine weşandin.Dildar di salên xwe yên jêhatî û
cîwan de ji nav gelê xwe barkirye û çûye! Sedema mirina Dildar baş ne diyar e.
Tê gotin ku xwarina li kantîna memurên Hewlêrê xwarî de jahr hebûye, an jî bi
wê xwarinê jahrê ketiye. Sedema xwe çi dibe, bila bibe, di roja 12.07.1947 an de
bi nexweşiya dilrawesinê ew çûye ser heqiya xwe. Helbestvanê netewî Dildar li
Hewlêrê di „Goristana Gewre“ de binax bûye.

Sirûda (marşa) Netewî
û
Girîngiya Sirûda Netewî çi ye?
Hebûn, serxwebûn û azadiya netewe (millet, nation), bi sembolên netewî têye
temsîl kirin û têye nasîn. Ji wan sembolan ya girîng yek jî sirûda netewî (marşa
netewî) ye. Sirûdên netewî, teybetmendiyên netewên temsîl dikin bi hestên
germ bi lehengî û mêrxwasiyek herî bilind hatine nivîsîn. Marşên netewî di
vebûyinên dibistanan de, di civîn, şahî û cejnên netewî yên gelan de tên
xwendin. Kombûyînên resmî bi sirûdên netewî vedibin û civîn bi wan
destpêdikin. Vebûyîn û girtina televîzyon û radyoyên netewî jî, bi sirûdan
vedibin û têne girtin. Ji bo vê ye, ku sirûda netewî ya Kurd perçeyek ji jiyana
gelê Kurd e. Sirûda Kurdan serxwebûn û azadiya Kurdistanê nîşan dide. Ji bo vê
sedemê sirûda Kurd ne mijarek xwaser (sade) e, ew gelê Kurd temsîl dike û ji vî
alî de jî „Ey Reqîb“ pir girîng e. Ey Reqîb" Sirûda Kurdî ya fermî ye.
Komara Kurd ya Mehabad sazbû şunda, wê demê pêwistiyek sirûda netewî jî
(millî) hate holê. Di destpêkê de helbesta Hejar ya wê demê nav û deng „Neft
im, awê jiyan e!“ ji aliyê cihgirê serok wezîr û wezîrê pertwerdeyê Menaf
Kerîmî û wezîrê kiştukal Mihamed Welîzade ve, ya wê demê hatî bû bestekirin
wek sirûda netewî dihat gotin. Di meha Sebata sala 1946 an li gel alîkariya
Sowyetê ya çekan, hin amurên (aletên) muzîkê jî, ji bo sirûdên leşkerî û netewî
hatî bûn nardin. Bi ew amûrên muzîkê yên nûjen (modern) di navbeynê demek
kurt de „Koma Bando“ hat damezrandin. Helbesta helbestvan Hejar bi şîweyek
Ewrûpeyî bi amûrên bando dihat gotin. (1) Di çarînek (çar rêzik, kit’a) helbesta
hatî bestekirî û rêzikên di sirûd de dihatin dubare kirin de „Dayîka Niştîman“ û
„Pêşaweyê Perwerdekar“ Serok Qazî Mihamed dihat pesinandin û berzkirin!..
Di çarînek sirûd de jî, erdnîgariya Kurdistanê li pêş çavan dihat rêxistin û bi
wateyek mezin wusa dihat gotin:
„Neft im, awê jiyan e,
Le Sert û Kermanşan e.
Baba Gurgur dizane,
Le Mûsil da hemane!..“
Paşê ji bo pêşbirika sirûda netewî ya Kurdistan bête tesbîd kirin, komîteyek hate
avakirin. Komite ji kesayetiyên Kurd yên ronakbîr pêk hat. Di demek kurt de
pêşbirika sirûda Kurd ya netewî hat amade kirin. Marşên tevî pêşbirika sirûdê
bûyîn gelek bûn. Di nav xwe de sirûd hatin rêzkirin û hilbijartin. Helbesta bi
navê „Ey Reqîb“ Sirûda Kurd ya Netewî hate hilbijartin û hate pejirandin.
Sirûda bijarte pêşkêşî Pêşewa Qazî Mihamed û wezirên hikumata Kurd bû. Gelê
Mehabadê jî, ew sirûda hatî bijarte jê hezkirin û lê bûn xwedî. Di karûbarên
Kurd yên resmî (mîrî) de dema sirûd hate pejirandin pêve heya roja îro ew sirûd
ji aliyê Kurdan ve tê xwendin û parastin.

Çi mixabin gelek bêstekar ji eslê nivîsa sirûd dûrketine û her yekî ji xwe re bi
gotinên cuda cuda sirûd bêstekirine! Di nav Kurdan de bi her zaravayî sirûd têye
gotin. Werger û jê fehmkirina sirûd li gor zaravayan di ciyê xwe be jî, dema ji
çar zaravayan Kurd bêne cem hev û du û her yek li gor zanîn û zaravayê xwe
„Ey Reqîb“ bixwîne, wê demê deng li hev dikevin û awazek ne wek hevdu
derdikeve holê! Wê demê yên sirûdê guhdar dikin bê guman nerehet dibin û
rexneyên xwe li yê sirûdê dibêjin dibarînin!.. Ji bo vê ye, ku sirûda Kurd bi yek
dengî û bi yek awazî pêwîst e, bi hevra bête gotin!..
Gelo mirov çi bike, ku ji şaşetiyek wusa derkeve û sirûdek Kurdistanî wek eslê
teksta Dildar, hemî Kurd ji hemî zaravayên Kurdî bi hevra bêjin û fehm bikin?!.
Îro pêva yek neteweya Kurd heye. Pêwîst e, ku ew netewa sirûda xwe ya netewî
bi yek zimanî, bi yek bêste û bi yek awaz bi hevra bêje.
Kurdistanîno! Ma ji vê pê ve rêyek dîn heye?.. Ji bo yek dengiya „Sirûda Kurd
ya netewî „ ew lêkolîna pêk hat. Pir ne zor e! Dewleta Kurd li ser sirûda Kurd
hinek raweste, wê demê li her perçeyên welat, li dervayî welat û li her derê Kurd
wek hev sirûdê bi hevra dikanin bêjin!.. Nêzîkbûnek wuha zimanê Kurdî
dewlementir dike û zaravayên Kurdî jî berhev tîne.
Di mînaka jêrî de helbesta Dildar bi tîpên kevn wek bingeha xwe hatiye nîşan
dayîn. Ji tîpên kevn wergera tîpên Latînî wek teksta Dildar maye. Her du
tîpkirina alfabeyan (alfabeya Latînî, alfabeya tîpên kevn) sedesed wek hev e. Lê
li gor zarava û awazên îro tên gotin, ji bo mirov pirbendiya sirûdê ji hev û du
cuda bike min tekstên bi kar tên pêşkeşî xwendevanan kirin. Bila mirovên Kurd
yên nişîmanperwer xwe baştirîn Kurdperwer dibînin, ku ewna hîn hemî nikanin
bi hevra sirûda netewiya Kurd bêjin! Ma ji vê pê ve, ji xwe şermnekirin, ji bo
Kurdan çi hebe! Ji bo vê ye, ku netewebûn mijarek dijwar e! Helê ji bo me
Kurdan bi sînorên darê zorê perçekirin, bi alfabeyên cûda cûda (Latînî, Erebî,
Krilî) ji hev û du fehmnekirin bi van çetinahiyan ew mijara hîn jî dijwartir
dibe!..
Di her alî de, îro karê rojane yê li ser milên welatparêzên Kurdistanê hîn jî giran
e. Karê wana yê herî giran xwe fêrkirin û paşê jî, nişteciyên welatê xwe dayîn
fêrkirine. Fîdayetî û fîdekarî anca ew dikarî welat li ser pêyan bihêle, azad û
hemdemî bike. Bi yek dengî sirûda „Ey Reqîb“ bi hevra gotin ji bo hemî Kurdan
ferz e û ew wezîfeyek pîroz e!
Di dîwana helbestvanê netewî yê nemir Dildar de „Ey Reqîb“ wusa bi tîpên
kevn hatiye nivîsîn. Her Kurd pêwîst e, wê bizane û ezbere bixwîne. Bixwîne,
ku bi hevra bi yek dengî û bi yek awazî jî „Ey Reqîb“ bêjin. Di komekê de, an jî
di civînek resmî ya Kurd de, bi hestên netewî, sirûda netewî ya Kurd wek di
devekî de derkeve ji çar perçeyên Kurdistanê, kîngê Kurdan bi hevra gotin, wê
demê tê wê wateyê ku netewebûna Kurdan berbipêş ve diçe. Gelo ji bo Kurdên
xîret û çalak dengê xwe tevî dengê miletê xwe kirin, ji wê baştirîn û rûmetirîn
ma li dinê çi heye?..

(Bi bingeha rastnivîsîna bi zaravayê Soranî)
EY REQÎB
Ey Reqîb her mawê qewmî Kurd ziman,
Nayşikênê daneyî topî zeman.
Kes nelê Kurd mirdûwe, Kurd zîndûwe,
Zîndûwe qet nanewê alakeman.
Qewmî Kurd heste ye serpê wek dilêr,
Ta be xwîn nexşî bikat tacî jiyan.
Kes nelê Kurd mirdûwe, Kurd zîndûwe,
Zîndûwe qet nanewê alakeman.
Ême roley mîdya û Keyxusrewîn,
Dînman, ayînmane nîştiman.
Kes nelê Kurd mirdûwe, Kurd zîndûwe,
Zîndûwe qet nanewê alakeman.
Ême roley rengî sor û şoreş in,
Seyrîke xwênawiya raburdûman.
Kes nelê Kurd mirdûwe, Kurd zîndûwe,
Zîndûwe qet nanewê alakeman.
Lawî Kurd hazir û amade ye,
Giyan fîda ye, giyan fîda ye, giyan fîdan.
Kes nelê Kurd mirdûwe, Kurd zîndûwe,
Zîndûwe qet nanewê alakeman.

(Ji Dîwana Dildar)

Sirûda netewî ya Kurd îro têye gotin „Ey Reqîb“ ji aliyê şêx Husên
Ebdulkerîm ve wûsa hatiye bêstekirin: (3)

(Ey Reqîb bi rengê marş bi zaravayê kurmanciya jor heya devoka Behdînan bi
guhartinên bûyî wusa têye gotin)

EY REQÎB
Ey reqîb her, maye qewmê Kurd ziman
Naşikê û danayê topê zeman
Kes nebên Kurd dimirin,
Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan
Lawê Kurd rabûye ser piyan wek şêran
Ta bi xwîn nexşîn bike tacî jiyan
Kes nebên Kurd dimirin
Kurd jîn dibin
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan
Em xortên Medya û Keyxusrew in
Dîniman û ayînman Kurd û Kurdistan
Kes nebên Kurd dimirin
Kurd jîn dibin
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan

Em xortên rengê sor û şoreş in
Seyr bike xwînawiyan me da rijan
Kes nebên Kurd dimirin
Kurd jîn dibin
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan

Lawên Kurd tev hazir û amade ne
Canfîdane canfîda, tev canfîda
Kes nebên Kurd dimirin,
Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan.
Jîn dibin qet nakeve ala Kurdan.

(Ey Reqîb heke gotin nehatana guhartin bi zaravayê Kurmanciya jor heya devoka
Behdînan pêwîst e, ku wergera xwe wusa bûya!)

EY REQÎB
Ey reqîb her, mawê qewmî Kurd ziman
Naşikênê danayî topî zeman
Kes nebên Kurd dimirin, Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan
Netewa Kurd rabûye ser pêyan wek pilingan
Ta bi xwîn nexşîn bike tacî jiyan
Kes nebên Kurd dimirin, Kurd jîn dibin
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan
Em ji Medya û Keyxusrew in
Dîn û îmana me, niştîmana me
Kes nebên Kurd dimirin, Kurd jîn dibin
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan

Em xortên rengî sor û şoreş in
Seyrîke xwînawiyan raburdûman
Kes nebên Kurd dimirin, Kurd jîn dibin
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan

Lawê Kurd hazir û amade ye
Canfîda ye, canfîda ye, canfîdan.
Kes nebên Kurd dimirin, Kurd jîn dibin.
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan.
Jîn dibin qet nakeve ala me Kurdan.
(Ji aliyê xwedanê gotarê)

(Bi zaravayê Dimilkî-Zazakî-Kirdkî)
EY REQÎB
Ey reqip her mendo qewmê Kurd ziman
Neşikêno û nîno war bi topê zeman
Kes (Jo) nevajo Kurd mireno
Kurd jiyeno
Jiyena qet nêkona (nina war) ala Kurdan
Ma xorte Medya û Keyhusrevî
Dînman û ayîman her niştiman (dîn ê ma îmanê ma her Niştiman)
Dînman û ayiman Kurd û Kurdistan (dîn ê ma îmanê ma Kurd û Kurdistan)
Kes (jo) nevajo Kurd mireno
Kurd jiyeno
Jiyena qet nêkona ala Kurdan
Lacê Kurd wistowe zey şeran
Ta bi guni nexş bik(er)o tacê cihan Kes (jo) nevajo Kurd mireno
Kurd jiyeno!..
(Sırûd ji zaravayê Kurmancî hatiye wergerandin bi bo zaravayê Zazakî.
Wergerê de guhartinên di zaravayê Kurmancî de bûyî di vir de jî hene!)

EY REQÎB (FEIND, bi zimanê Elmanî)
Oh Feind, die Kurden und ihre Sprache leben noch immer!
Nicht einmal die Bomben aller Zeit können sie vernichten.
Niemand soll behaupten, die Kurden wären tot, die Kurden leben.
Sie leben - die Fahne wird nie fallen
Die kurdischen Kinder haben sich erhoben wie die Löwen
Um sich mit Blut zu schmücken mit der Krone des Lebens .
Niemand soll behaupten, die Kurden wären tot, die Kurden leben.
Sie leben - die Fahne wird nie fallen
Wir sind die Kinder der Meder und des Kyaxares
Unser Glaube und Religion ist die Heimat.
Niemand soll behaupten, die Kurden wären tot, die Kurden leben.
Sie leben - die Fahne wird nie fallen
Wir sind die Kinder der roten Farbe und der Revolution.
Schau das Blut, was wir vergossen haben.
Niemand soll behaupten, die Kurden wären tot, die Kurden leben.
Sie leben - die Fahne wird nie fallen
Die kurdische Jugend ist jederzeit bereit,
Ihr Leben zu opfern, ihr Leben zu opfern, all ihr Leben zu opfern.
Niemand soll behaupten, die Kurden wären tot, die Kurden leben.
Sie leben - die Fahne wird nie fallen

In English (Bi zimanê Îngîlîzkî)
Hey enemy, the Kurdish nation is alive with its language
Can not be defeated by the weapons of any time
Let no one say Kurds are dead
Kurds are living
Kurds are living, their flag will never fall
We, the youth are the red colour of the revolution
Watch our blood that we shed on this way
Let no one say Kurds are dead
Kurds are living
Kurds are living, our flag will never fall
We are the children of Medya and Keyhusrew
Both our faith and religion are our homeland
Both our faith and religion are Kurd and Kurdistan
Let no one say Kurds are dead
Kurds are living
Kurds are living, our flag will never fall
The Kurdish youth have risen like lions
To adorn the crown of life with blood
Let no one say Kurds are dead
Kurds are living
Kurds are living, our flag will never fall
The Kurdish youth are ever present and
Forever will be ready to sacrifice their lives
Sacrifice each life they have, each life they have!!!...
(Translated by: Brusk Chiwir Reshvan)

Hey Vijand (Nederlands, bi zimanê Holandî)
Hey vijand de Koerdische natie leeft met zijn taal
Kan nooit verslagen worden door wapens der aller tijden
Laat niemand zeggen Koerden zijn dood
Koerden leven, Koerden leven
Hun vlag zal nooit vallen
Wij de jeugd zijn de rode kleur van de revolutie
Kijk onze bloed we hebben geofferd op deze weg
Laat niemand zeggen Koerden zijn dood
Koerden leven, Koerden leven
Hun vlag zal nooit vallen
Wij zijn de kinderen van de Meden en Keyhusrew
Beiden ons geloof en religie is ons Vaderland,
Beiden ons geloof en religie is Koerd en Koerdistan
Laat niemand zeggen Koerden zijn dood
Koerden leven, Koerden leven
Hun vlag zal nooit vallen
De Koerdische jeugd is als leeuw in opstand gekomen
Om de kroon van het leven te versieren met bloed
Laat niemand zeggen Koerden zijn dood
Koerden leven, Koerden leven
Hun vlag zal nooit vallen
De Koerdische jeugd is der aller tijden bereid en
Vooraltijd gereed om hun leven te offeren
Alle leven offeren, alle leven dat ze hebben

(Bi zimanê Tirkî-Türkçe çevirisi)
EY REQÎB ( EY RAKİP )
Ey rakip, gör Kürt halkı halen yaşıyor!
Top ateşiyle ölmediğine düşman şaşıyor!
Hiç kimse demesin Kürtler ölüyor ,
Kürtler gün geçtikçe diriliyor!..
Kürtler yaşıyor, bayrağını düşürmeden taşıyor,
Kürt milleti halen kaplanlar gibi şahlanıyor,
O, yaşamın tacını kendi kanlarıyla süslüyor!
Hiç kimse demesin Kürtler ölüyor,
Kürtler yaşıyor, ellerinden düşmeyen bayraklarıyla!
Onlar yaşıyor, bayrağını düşürmeden taşıyor,
Onlar yaşıyor, bayrağını düşürmeden taşıyor!
Biz ki Medlerin ve Keyhüsrev´in nesliyiz.
Din-imanımız, bizim şanlı vatanımız.
Hiç kimse demesin Kürtler ölüyor,
Kürtler yaşıyor, ellerinden düşmeyen bayraklarıyla!
Biz ki rengimiz kırmızı, devrim rengi,
Seyret geçmişimize, çok kan döküldü!
Hiç kimse demesin Kürtler ölüyor,
Kürtler yaşıyor, ellerinden düşmeyen bayraklarıyla!
Kürt gençleri hazır ve amadedir,
Can fedadır, can feda, canlar feda!..
Hiç kimse demesin Kürtler ölüyor,
Kürtler yaşıyor, ellerinden düşmeyen bayraklarıyla!
(Jı wergera gotarvan)

Dema werger û tekstên nêzîk hev du de mirov dibîne, ku gelek gotin hatine
guhartin û hin caran jî gotinên nû tevî teksta orîjînal bûyîne! Ji wan bêjeyan
çend mînak: „law, xort, netew, gel, milet, tev, her, dînman, dînîman, mawê,
maye, alakeman, ala Kurdan, roley, kur, zarok, law, xort, giyan fîda, giyan fîdan,
nanewê, nakevê... herwuha bêjeyên din!) Dema çar kes ji çar perçeyên welat bên
cem hev û du nikanine ku bi yek dengî, bi yek awazî sirûda Kurd ya netewî „Ey
Reqîb“ bi hevra bêjin!..
Di demên borî de Kurd bi sînorên zorê ji hev û du hatî bûn dûrxistin. Lê di dema
em tê de dijîn de merc ne wek mercên berê ne! Kurdan sînorên zorê di mejûyê
xwe de rakirine û Kurd bûne yek. Di aliyê din de, Kurd îro bi dewlet jî, li Başurê
Welat xwe temsîl dikin. Ya dikeve ser milên Kurdên welatparêz bi yekdengî
yekîtiya welatê xwe sazkirin û xwe ji şaşitiyên kevn dûrxistine! Di gotina sirûda
netewî „Ey Reqîb“ de wek hev dengê xwe bilindtir û berztir kirin erka ser milên
her Kurdên niştîmanperwer e... Pêwîst e, saziyên resmî (mîrî) pêşiya vê rastiya
Kurd bikişînin û rast gotina sirûda netewî li welat û li dervayî welat wê di
bilavkirinê de hêsantir bikin...
Hin çavkanîyên lêkolînê ew in:
1) Komara Kurd Ya Mehabad 1946, Jr. William Aegleton (x)
2) Sirûdî Kurdî Kokirdinewey Xalid Serkar, çapê duwem, 2007
Înistituti Kelepurî Kurdî (xx)
3) Ansîklopediyên Bingehî
4) Malper, rojname û kovarên Kurdî
5) Dîwana Hejar
6) Dîwana Dildar
7) Ji serboriyên Kurdên navdar
9) Ji biyografî û otobiyografiya Dildar
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