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  دلَشاد حافز شةريفدلَشاد حافز شةريف ...  ... لة يادي شةهيد شؤِرش حافز ضةمضةمالَي دالة يادي شةهيد شؤِرش حافز ضةمضةمالَي دا

  
  لةم طةرداوةي ئةم شةودا

  ثةميانةو بة ثيشِرةوي ئةم ثاثؤِرةمدا
  وئةيب خؤم خبةمة طةردا
تا ثاثؤِرةكة ِرزطار يب  

   ..لة تؤيف ئاو
شارؤضكةي ضةمضةمالَ يةكيك بوو لةو شار و 

ين شؤِرش و شارؤضكانةي كة بة دريذايي تةمة
ِراثةِرينةكاين طةيل كورد سووتةمةين ئةو 

سةدان طةجني ِرؤشنبري و خوين ، بزوتنةوانة بووة
طةرمي كردوةتة قورباين لة ثيناوي ِرزطاري و 

سةداين تريشي ناردوةتة شاخ و ثي . سةرفرازيدا
ِرووبةِرونةوة و بؤ دةشتةكاين كوردستان 

 بؤية هةر. ثاراستين شةرةف و خاكي كوردستان
نةسرةوتن تا  ( (نووسييان لة سةر تةويلَي مةرط

   . () سةركةوتن
ثاش هةلَطريساين شؤِرشي نوي ي طةلةكةمان بة 

و هةلَكردين يةكةم ) ) ي ن ك ( (ِرابةرايةيت
، بلَيسةي شؤِرش دذي ِرذيمة ديكتاتؤرةكةي سةدام

ِريكخستنةكاين ناو شار قؤلَ و بازووي جوامرييان 
 و كةوتنة ثِروثاطةندة و دةرخستين يلَ هةلَكرد

تنةوةي وِرووي دزيوي ِرذيمي سةدام و ِرةوايي بز
   ..كوردايةيت

كارانةي شةهيد شؤِرش يةكيك بوو لة خويند
زؤر ، امادةيي ثيشةسازي سليماين كة ثةيوةندي دةكات بة ِريزةكاين كؤمةلَةي ِرةجندةراين كوردستانةوةن

 ئةركةكاين سةر شاين ئةجنام ئةدات و زؤر ضاالكانة بةشداري خؤثيشانداين ئامادةيي ثيشة ئازايانة
   . دةكات١٩٨٢سازي سالَي

 لة شارؤضكةي ضةمضةمالَ ضاوي بة دميةين ثِركارةسات و ديلي و 1960شةهيد شؤِرش لة سالَي
 قارةماين كوردا 28وكي لة طةلَ تةمةين دوو سالَ بوو كايتَ با. داطريكراوي طةل و نيشتمانةكةيا هةلَهينا

   .لة شاري كةركوك لة سيدارة دراوة
هةر لةو ،  لة اليةن دةزطاي ئاسايشي ئةو كاتةي ضةمضةمالَةوة ِراثيضي زيندان دةكريت1982لة شوبايت 

دةركةوت كة لة سالَي ،  و ئاشكرا بووين فايلةكانتاكو دوايي ئازادي عرياق. كاتةوة يب سةرو شوين كرا
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لة 29/3/1986سزاي لة سيدارةداين دةدريت و لة ) ) دادطاي شؤِرش ( ( لة اليةن حمكمة السورة1985
   .مةعسةكةر ِرةشيد لة سيدارةي دةدةن

   ..شةهيد شؤِرش هةردةم ئةم شيعرةي مامؤستا ئيرباهيم ئةمحةدي ئةوتةوة
  لة ناو جةرطةي تاريكي يةوة 

  لة ثيدةست بة كةلةثضة و تةوق لة مل و زجنري 
  لة كانطاي نةزاين و هةذاري و ديليةوة

  كةوتوومةتة ِري هاتووم ئةِرؤم بةرةو ِرووناكي
   ..وو لة طياين ثاكي شةهيد شؤِرش حافز و طشت شةهيداين كوردستانالَهةزاران س
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