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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين.. .. .. .. لةوة ئةضص لةوة ئةضص   رصكةوتن نامةي وام ئةمرؤديوةرصكةوتن نامةي وام ئةمرؤديوة
   

وة  ناوو بةناوي فايل ضيةكان زؤر دةمصك نية كة هةست و سةرجني هةموو كورد ئالؤزا بةئاشكرا كردين ليسيت
نووسي  ئةوةبوو سةردصري طؤظارو. لةاليةكي تريشةوة ثصيان شةرم بوو يابؤراطرتين ناوي خؤيان ناويان نةدركان

كردنةوةي  ئةكرد بؤهةموو دلسؤزان يةك دةنط بن لةثاك يان هاوار نووسةران سايتةكورد يةكاين هانيةزووبان
جةم دةزطا مرييةكان لةهةردوو بةشة لةت لةت كراوةكةي  و سةر جاسوس و خؤفرؤشان لةناو ثارت وثةرلةمان

شةهيدان ئيتر تا ناوي ليستةكان ئاشكرا كةبةهؤي خؤفرؤشان كوردوستان بوو بوو بة مةزارطةي  كوردوستان،
ناوي دلسوز بةكوردوستان ئةوانةي نوسراون لةطةل  ثيس نةبص جارصكي تر دةنط نةدا بة خؤفرؤشان با نةبص كةس

صزيان تازوة هةول بدةن جياكةنةوة ناويان باسةركةوتووبن لةذيان بؤ  بؤبةر داواكارمي هةية. ناوي خؤفرؤشان
  . وستان راوةشصنن ئاآلي كوردوستان بامبرن دوذمنانخزمةت كردين كوردو كورد

   
  رصكةوتن نامةي وام ئةمرؤ ديوة

  لةوةئةضص ضوبصتةئاو يا لصيان دزيوة
  وا نوسراوة ئةوديوةلةبةر خاتري 

  وانوسراوة تورفس يا بة دةست نوسيين
  نةخصر نةضؤتة ئاو نةلصي دزراوة

  بةس لةبةر ئةوديو وتورفس نوسراوة
  رازي ئةكةيندلص ي ئةوان 

  دل خؤمشانيش خؤش ئةكةين
  خؤهيض نةبص يةك سال بةسةرئةبةين

  لةدوايدا مل مالنةي حزيب بةرص ئةكةين
  ناوي فايلضي لةناو ثارمتان نةبوة

  كاري وايان كردوة بة رةزامةين خؤمان
  لةبةر بةرذةوةندي كوردو كوردوستان

  خؤيان خستؤتة باوةشي دوذمنان
  وينئاطاداري هةموو كرداريان بو

  ضي رووي بداية خبةرداريان بووين
  دةنط بدةن بةئصمة زؤرضاترةلةوان
  ئصمة شارةزاترين لةشةر نةك ئةوان
  ضؤن دةنط بدةم بةليسيت داخراوبص

  ناوةكان ئاشكرابص با ئةم جارةيان
  يةكةم جار باش شارةزا نةبووين
  لةناوي فايلضي ئاطادار نةبووين

  نامانةوص لةبةرذةوةندي كوردوستان
  ن خبةنةباوةشي دوذمنانخؤتا

  طةرئيستا نةي طرين دةسيت بص دةستان
  بؤمان هةل ناكرص ئاآلي كوردوستان

  ئةو نةوةي كةلةثامشان دصن
  لةشيان ساردووخوصنيان نيوة خوصن
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  ئةلصن طوناهي ئصمة بةسزمان
  ضوو بووة طةردين باوباثريان

  ) تورك وفارس(واتة تورفس ) مةبةست لة عةرةبة(ئةوديوو ،،،،،،،،،،
  ئةكةم لة كةم وكوري شعرةكةم  من شاعر نيم داواي لص بوردن
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