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   مه حه خاه...  ڕۆیشتم   ئه وه ته که رمه دوای ته ی له و ڕۆژه بوو ئهپیرۆزند  چه
رگی   مه رۆشت و تۆش به  ده نگ ب چرپه بده، تا مه رکه دوای ته ی شار به وڕۆژه  پیرۆز بوو ئه نه چه

ی شار  ڕۆژه و ئهند پیرۆز بوو  چه، دا ئه نگی ئمه بده ھاتنتی ڕۆژکی نوت به ی هه پیرۆزی خۆت مژده
  کانیشت له لالده جه، و گۆڕستان ره  به وه گواسته ئهرمی پیرۆزی تۆیان  شان ته و ست و شانه ده ستاو ده

ک  ته  تۆی ڕامان پاک و گفتار پاک کردار پاک له که  وه وڕۆژه لهر هه، وادارانت تۆقیبوون نگی هه بده
یوانی  رهه به زاران چراتان له دان و هه سه) ڵ بژین م بژین و که که (هاوڕکانتا بیارتاندا

، وت  خۆشی نهیتوانی س ئه مکه ی که و واتایه ن پکرد لهکانتا قوتابخانه،  داگیرساناکاند ژاره هه ماه
ش  ر ئوه هه، خشی ڕۆژکی نوێ بوون هیوابه  کهیی کورد وره ری و گه روه ی سه ش بوون نیشانه رئوه هه

شتان  تی و ب به ری کوردایه نگه ناوسهبۆ   وه  گواسته  وه رموگوڕی دداریه زی گهئام شیعرتان له بوون که
   .. ....ویستی خۆشه لهکردین  نه
  ) ر نوه ئه، ر عفه جه، هاب شه ( رسکتان کاکه  گیانی پاک و پیرۆزی هه  به شه ش پشکه م شیعره ئه

  ) ) هاب هید شه شه ( (
********  

  ی وگزنگه ئه
   رگی تۆی هنا ی مهوا هه
  شاری ووت به
  بوو ر خۆی نه هه
  ۆ بوون   س هه3
  ک  دوای یه ک له یه
  رگ و مه و ژووری سداره ره به

  نین که پده
  ووت رگیان ئه لالدو مه  جه به

  مۆ  ئه ئمه
   وه ینه که  ئه رگایه و ده ئه
   ندان ساه چه
   ڕووی کوردا داخراوه به

  مۆ  ئه ئمه
   ستراوه  به ه ڕگای و ئه
  کان رماه وه به ینه یبه ئه
   وه ینه که ده ش هه و ئاگره ئه

  ترسان لی ئه
   وه نه ش ئه و سرووده ئه

  ی دوژمن  ئوه
رۆژێ داب  

  ربچن  کوردستانمان ده له
   ..ربچن  کوردستانمان ده له
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   به1/1/976ڕۆژی  لهتی ئران  ڕژمی پاشایه) رانی کورد نجده ی ڕه ه کۆمه (ی ۆیه م س هه ئه
  رمانی له  فه دا11/7/976 ڕۆژی  له، )دام سه (ی که  خونخۆره ست ڕژمه  ده وه ستراوی دایه بابه

بت  م ده به، یان دان  سداره له  ترسنۆکانه و  ئه دا21/7/976یانی  به ره به رکرا و له  دانیان بۆده سداره
کوو خۆشیان  ی وه ها ڕۆه ژین ملونه ئهو ن  وانیش هه  مابت ئهبزانن تاکوردێ وه ئهچاک دوژمنانی کورد 

  . رسکیان مری بۆ گیانی پیرۆزی هه نه،  جھشتوه به
  29/11/2006ڤالبی/دانمارک/ مه حه خاه


