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  !بة ناوي كوردستاين گةورة 
  سؤران. س.ح

com.hotmail@soransa  

  قزقز  ههسس
  

  لة مثژم ميژويي شاري ئةي سةقز
  درثژم ميژوي خاوةين ئةي سةقز
  دياكؤ تةخيت نيشتگةي بوي ئةتؤ

  تؤ گةيل ئيمپةذآتووري دياكؤي
  نيشانة و نا و خاوةين دياكؤي
  زةمانة ئةو هثزي گةورة قةذاصي

  ژياوة تؤ زةردةشت زثذي لة دةشيت
  گذاوة ئاگر گذي تؤ دوندي لة

  ئةويستا رووناكي بريي بة هثزي
  ئةوثستا دةروةسنت و حاصني خةصك
  مةشوورن پاكي وتةي و پاك خدةي
  بةدوورن لة كاري بةد وابن ، ئةوةي
  بةناوة ناوي زثويةت تةالري

  ژياوة ماين ، لةوث قةصايةك بو
  بوون خةصكي ئةوث دةصثن مانايي كة

  بوون لةوث هةر مانا وةية ، كة مانيش
  ئةوثوة كؤنينةي ئةنتيكة بة هؤي
  بة نثوة نثوي وةها مة وصايت

  تاران لةندةن و بثذلني و مووزةي لة
  شاران باقي گةورة لة و پاريس لة

  نثوت هةچي جثيةك دةچي ، مةشهوورة
  زثوت لة ئةصماس و لة پذية ، هةموي

  گةوهةرينت بة نرخي ئاساري لة
  بةرينت پثشينةي لة و لة مثژوولكة

  بو غةين سامانت بة شوثنة ئةوةي
  بو بثبةري بةشدا لة سةققز فةقةت

  سةردار لة قةسري شيسي و زيندان لة
  هةوشار كة هةصكةوتون لة نثو مةصبةندي

  ژياوة وةك سولةميان لثي شا سةدان
  دراوة شةرحي مثژودا ، هةموي لة

  قةصاية و كة ئةشكةوت وشتكةرةفت
  سةرمةصاية و كةالية مثژودا، لة
  بوي سةربةخؤ وصاتث كاتثكدا لة

  ئةتؤ بوي هةرمثانة ئةم سةرؤكي
  كؤين كةلدة و رؤمي هاوشاين ئةتؤ
  چؤين نازانث كؤين، كةسث وةها

  لة الية مثژويي باسي ئةوندةت
  ئةم باسة ناية باسي ئةو،لة دةست كة
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  ماصت ةهات ديين ئيسالم پاشا لة
  خةياصت مثعماري بة بو حمةممةد
  گةورة پياوان گةلث زثدي ئةتؤي
  مريي دةورة و ئةمري مينگةي ئةتؤي

  دين نوثنةري خةصيفةي ئةستةمووصي
  گةپ و قني گةپجاري كردة ديين كة

  نثو خةياصةو كةوتة خاوي خةياصي
  تؤپ و هثزي زاصةو بة و ئةركان بة

  پاكة خاكة ئةم سةر هاتة بة هثرش
  خةصكة چاكة ئةم كا ، هةمو يليكة د

  سةيفةدين خان بة ناوي دصؤضانث
  رثزي هةموان جثي و سةققز ئةمريي

  شازت خثصي و ئةردةصان هؤزي لة
  سةرفةرازت خانةداين زومذةي لة

  نثزة بة و تةگبري بة بةريگرتن
  بةذثزة و بةرز حةق وا، بة مرؤضي
  حوققةبازي و فثص بة ئةركان بةصام
  فثصةبازي و دةسيسة و پيالن بة
  ئاييين خوداوة و دين ناوي بة
  رياوة و فذ و فثص پةردةي پش لة

  كوردان مةزين ئةمريي دا لةداري
  پري و وردان و جةحثص غةميين كرد ،

  سةركوت كراوي ئةوةش دواي ئةگةرچي
  ماوي و ماي هةر ئةتؤ! بةصام سةققز

  پاشةرؤكة هي حةماسةي شثرةژن ،
  سةرؤكة هةشت گيانفيدايي خةبايت
  هثند بةناوة هةشت سةروكت سةرؤكي

  بذاوة ئةو بةژين بة ساالري كة
  ديارة ناوي ئةسعةديش ئةميين
  ديارة گةورةي ئةسعةديش سةديقي

  شانؤگةي هونةردا لة و بةستثن لة
  كوردانت لةبةردا فةخري ليباسي

  بةرزة ناهيدة ي هونةر ئامسان لة
  ناهيدي عةرزة كةچي و ميذذخية لة

  دةستاين ماين وةك نةخشي دي ئةوي
  نةماين و مان هونةر بةوةو بةندة ،

  مةشوورن كوردا نثو لة زثزث براي
  شوورن قامي قةوامي ژينن، نةشةي
  زاري ؟ كاكي شوثنةواري دةزاين

  كوردةواري وثژةي لة گوصستانة
  شثعري خةمينت گوصي جوانن چةنث
  دصحةزينت و جوانة مثر ئةدييب

  دةوصةمةندي و رةفيع ، زانادا لة
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  كوثستاين لةندي وةكو بةرزي وةها
  گةورة پيتؤصي حةسةن ، شثخ نبووغي
  زانسيت دةورة بؤ لة فةخرة گةلث
  سةليسة و تاق وةها دةسيت خةيت

  نةفيسة لة دنيادا، قوذاين كة
  بزانن و روون هةمو سةرةپياوت

  الت و دزانن و چةتة و جةردة دژي
  خةياصن و دةرك خاوةين ژنانت

  كةماصن كاين و كوردن منمونةي
  بثنيشانن قارةماين كوذانت

  ئةكؤشن، بثوچانن عيلما رثي لة
  رثيان ژيالية رچةي تؤ كچاين

  ئاصاية پثيان هةمو پةرچةم جثي لة
  وةك بةهةشتة دميةن بة تؤ هةرمثي
  گوصزارة، دةشتة ، بةندةنة ، چياية

  بؤ لؤ و وةنةوشة خثصگةية وةنةوشةت
  وةنةوشة شيين لةبةر بةهارانة
  و بةرزة تةرز ةكةرزؤزتن هةوارگةي
  عةرزة سةرباين دةصثي ، لة بةرزيدا

  چةقيوة رؤژاوا لة خانت كةيل
  نةديوة شةنگي وةها شانؤي كةسث
  ئةوسايف ئةتؤ بوون لة نةختث ئةمة

  بوون وةكو من لة بريي بوون ، ئْةوانةي
  مثژو و فةرهةنگ النكي ئةي سةقز
  زو سةردةمي گةورةشاري ئةي ئةرث

  نةماوي ثشوپ وةكو ئةوثستاكة
  خراوي گوث وةپشيت يةكجاري بة

  بثكار و بارن؟ بث خةصكةكةت لة بةرچي
  رووت و هةژارن و دةستةنگن و كز

  پاكي ئازادة ژينةوةر زماين
  خاكي و لة بؤشايي لة و دةريايي لة

  كوندي ئةخوثنث كوندةبووش تةنانةت
  نةخوثنث كوردي ئةبث كوردة فةقةت

  هةژارن و ئاوارة پاكي ئةدييبت
  پةژارن هةردي و و بثكةس و پرزةش

  دذينة بةرهةم نووسةرت خةصايت
  بذينة رؤزي هؤنةرت ميداصي
  مةقامت و الژة و بةستة و گؤراين
  كةالمت بةيت و و هؤرة و حةماسة
  تاتليس چةشين دزاين دزيويانة

  بتليس ئامثد و ، هةتا تارانةو لة
  بثپةنابة و غةوارة هونةرمةندت
  بةهايةكةم و كةساس ، رةفايل بث
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  دائةتاشن بؤ نوسةرت و ئةديب
  قةالشن و هني و بثماية لةوةي
  كوردة دةردة نةخؤشي پاكي ئةمة

  وردة و منداص و زلة هي ، پةتاية
  نا ، لة پثنج جث هةر وةهاية جثيةك لة

  بثبةهاية و غةوارة ، كورد مرؤضي
  پثناسپثرن؟ خؤت كاري لةبةرچي
  ئةنثرن؟ لة شارانةو تؤ رةئيسي

  ر قةحتوذذجيالة؟ مةگة ا ،تؤد نثو لة
  نالة؟ لة قالة كةمترة ، مةگةر چي

  پريث مامة وتووين پثي مثژة لة
  )مارئةگريث بةتةنيا بةدةسيت خةصك(

  دةردة پيسة ئدم بكةن چارةي وةرن
  گوريسة و ريس هةموي كارو دةنا

  دةردة كوردة عيالجي زانست پةرةي
  گوردة كورداين مةصهةمي و دةواية
  خبوثنن هةر وثنن ،خب بثن و ، دةسا
  بچثنن زانست وشةي شةو رؤژ و بة

  خوثندةوارة زيندو، گةلثكة گةيل
  تةيارة زانينا لة و تثكنيك لة

  باسروورة و باسةواد كة گةلث ،
  بةدوورة كؤسپث گش لة لة دنيادا،

  ئثستا رمي پثنووسة كاري چةكي
  ئثستا لثنووسة پةذةي شةذ مةياين
  ائثست رثنووسة گةشةي جةنگ سروودي

  ئثستا ضثنووسة كچي زانست پةري
  تةگبري و بري ژيانا مةيداين لة

  تري تا تا شري و ، زياترة بذشيت
  خبوثنن بة سؤراين ، رابن دةسا
  خةوتن ، راپةرثنن لة خةوتو بةرةي

  
 


