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!!"بالَندةكةي ضياي سةفـيــــــــن "  

 فةخرةدين طةرمياين  

 

 سةفةر مةكة ، ضاوةروان بة

 بالَندةكةي ضياي سةفني 

 تا بارطةم لصكدةنصم و

 هةطبةي خةمةكاين غةريبيم 

 ..لة كؤلَ ئةكةم 

 لةم تاراوطةوة سةر هةلَئةطرم 

 دصمةوة بؤ حةجي قةآل و 

 سةدو يةكجار تةوايف 

 ...منارةي ضؤيل دةكةم 

  ضاوةروان بة سةفةر مةكة ،

 بالَندةكةي ضياي سةفني

 نةكةي دةسيت زةردةشت بةردةي

 ضاوةروان بن ئةجمارةشيان 

 شيعرم زؤرة

 "*ضوار ضرا "  بؤت خبوصنمةوة لة 

 تاكو بؤميان راستكةيتةوة

 ضاوةرصم كة بارصك 

 خةمي دووري وآلت
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 "بـــرا " رازونيازم هةية ، بؤ تؤ 

 دةتطوت نةكةي سياسةت و 

  تصكةآلو كةي ،شيعري ناسك

 شيعر طولَة ، ثةثوولةية ، هةناسةية 

 ترثةي دلَة ثر لة خورثةي بةرزو نزمة

 شيعر ئاوصنةية و تاسةية

 سةفةر مةكة،  ضاوةروان بة 

 هةركة زانيت وا هامتةوة

 بة دلَصكي شكاوو

 ..دةريايةك كةسةرو خةم 

 سةدو يةكجار بؤ طلَكؤي تؤو

 ..هاورصكانت كرنؤش ئةبةم 

 صبةري قةآلوةلة ثالَ س

 بةرانبةر شصخي ضؤيل

 روو لة طةرميان و كةركووك

 لة سلصماين و دهؤك

 لةهةر ضوار ثارضةي كوردستان

 ..لة شةقآلوةو سةفني ئةكةم

 تا هصزم تياية دةنط هةلَئةبرم و

 ..هاوار ئةكةم 

 و" تؤرا بؤرا" هؤ جنؤكةكاين 

 كةللة ثووضةكاين ضاخي بةردين



 3

 دوذمناين خؤشةويسيت و 

 ..يسةكاين هةموو سةردةم نةطر

 ...دلَخؤش نةبن درندةكان 

 بةوةي ثةري بالَي بالَندةكان

  بة طري ئاطري نامةرديي

 ! ئصوة سووتان 

 !دلَخؤش نةبن هةي طةوجينة 

 ..كارواين ئازادي ثةك ناخةن

 طةر ضةند مؤمصكتان كوذاندةوة ؟

 ...لة جصطةي ئةو مؤمانة 

 !لةسةر هةموو لووتكةي شاخصك 

 ! دؤلَ و ثصدةشتصكدا لة طشت

 ...لة هةموو ثارضةكاين كوردستــــان 

 .. ضل مليؤن مؤم ،  وا داطريسان 

 قورتان بةسةر بؤ كوص ئةضن ؟؟؟

 لة دةست تؤلَةو زةبري كوردان ؟؟

 

__________________________________________________________________
ي كوردستان ، هاورصي خؤشةويستم كاك ثصشكةشة بة طياين ثاكي شةهيدي رصطاي رزطار

مةهدي خؤشناوو ئةو دواي شةهيدةكاين جةذين قوربان كة بة دةسيت رةشي تريؤرستاين 
 لة 2004-02-01لة رؤذي " تؤرابؤرا" كةللةثووضةكاين ضاخة بةردينةكاين ئةشكةوتةكاين 

 .. كرانشاري قةآلو منارةي هؤالكؤ بةزصن هةولصري هةميشة قارةمان بة ناهةق شةهيد
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-12 -22لة طةلَ شةهيد كاك مةهدي خؤشناو لة كايت سةردامن بؤ كوردستان شةوي * 
 داوةيت كردم و ثصكةوة لة ئوتصلي ضوار ضرا دانيشتني و باسي شيعرو ئةدةب و 2002

 ...يةكصيت نووسةرامنان كرد ئةوة دواجار بوو كة بة ديداري شادمب 

   
 
 
 
 
 
 


