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  .بة ناوي كوردستاين گةورة 
 سؤران. س. ح

com.hotmail@soransa  
  

  : بةرةو نةورؤز 
 

 جةژنی كوردانة، بةرةو نةورؤزة ،
 يادی مثژويی سةركةويت هؤزة ،

 كاوةی ئاسنگةر بة كوتكي بةهار ،
 دةردثنث ريشةی زستانی السار ، 

 ار دثتةوة،بةه, بةرةو نةورؤزة
  هةوا ئةگؤذث ،بةفر ئةتوثتةوة،
********************************** 
 هةتاوی نةورؤز تةم ئةتارثنث،

 پذشةی گزنگی دائةبارثنث،
 بةهار نزيكة، ئاسؤ رووناكة ، 

 دةست بگرن بة گةص، يةك كةون چاكة ،
 بةرةو نةورؤزة ، هةزارةی سثية ، 

  دصنيام مافی كورديشی پثية ،
******************************* 

 دص ئةالوثنث ،, شنةی دةم بةيان
 مزگثنی پثية ، پذ بة داوثنث ،

 بثنی وةنةوشة،زةوی مةست ئةكا،
 خةفةت ال ئةبا ، گةل سةربةست ئةكا ،

 هةرچی عيسانة ،, بةرةو نةورؤزة
  جياوازی نية ، پاكي يةكسانة ،
********************************** 

 شيعة و مووسايي ،كوردی داسنی و 
 سوننی و ئةهلی حةق،گةور وعيسايی ،
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 دةستی يةك ئةگرن،لة كؤذی شادی ،
 ئةيكةن بة مةشعةل، چرای ئازادی ،
 ئةيبةن بؤ دوندی سةربةرزی شاهؤ، 

  چراخان ئةكةن ، خاكي پاكي تؤ ، 
************************************ 
 ديسانةوة سروشت وا ئةژثيتةوة ،

  ، باران دثتةوة  ،هةور ئةگرمثنث
 سثصاو هةص ئةستث ، الفاوی بةسام ،
 لة شار و لة دث ،لة چؤص و شةقام ،

 زةوی ئةماصث، بةو هثزة بةرزة ،
  گژوگيای هةرزة ،, ئةيبا بؤ دةريا

************************************ 
 لة جثی كةركؤصي كؤنی چةند ساصة ،
 گةزيزة ئةذوث ، لةم كوردة ماصة،

 ثرة و پؤلی گوصةباخ،هثرؤ و شل
 ئةبن بة تارای،بووكي كثو و شاخ،

 قومری لة سةربان، مةقام ئةخوثنث ،
  كوندةبوی خةوتو، رائةپةذ ثنث ،
************************************ 

 لة جثی حةبيبةی ناصی خاك وخؤص ،
 هةص ئةماصن قؤص ، ) زانا(كيژانی 

 گووةند ئةگثذن ، فريشتةی زانني  ،
 سروودی ئةوين ،, صثنگؤرانی ئة

 بانگی رزگاری ئةخوثنن لثرة ،
  مانگ و ئةستثرة ،, چةپصة لث ئةدةن

************************************** 
 ئاپؤی چكؤلةی، رانك و چؤغة مؤر ،
 لة رؤژی نوثدا،چةشنی تيشكي خؤر ،
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 شةوی نةزانني ، ئةكةنةو رووناك ،
 چةوتی ئةكوژن،بة هؤی هةستی پاك ،

 ةستاوين ،بةرةو نةورؤزة ،لة خةو ه
  شةختة كةنةفتة ، سروة پريؤزة ،

************************************* 
 گوصاصةی سووری ئةم خاكة پانة ،
 پةرچةم هةص ئةدا لةم كوردستانة ،
 لة ژثر ئاصايا، پةپوولةی هةژار ،
 داوةت ئةگثذن ، مليؤن و هةزار ،

 بةرةو نةورؤزة،شايی و سةيرانة ،
   ئةدةن خثصی پةروانة ،لة كؤلی

************************************ 
 بةهار نزيكة ، ئاسؤ رووناكة  ،

 دةس بگرن بةگةل،يةك كةون چاكة ،
 شنةی دةم بةيان ، دص ئةالوثنث ،

 مزگثنی پثية پذ بة داوثنث ،
 هةزارةی سثية ،, ئةصث نةورؤزة

 . دصنيام مافی كورديشی پثية 
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