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    , خالَة حةمة... وانةكان هةلَفأين   
xale@pc,dk 

ڤالبی/دانمارك  
  وه می یاساغبوونی فینه رده له سه
فێ و  ی باه  وانه ئمه  
وه ینه  ئهفێ رزه به  
تاو و تیشكی هه  بروسكه له  
چنین ڵ ئهاشاب  

..جین  تا پیھه  
 بۆ ڕاهنان

مان  زار ماۆچكه دان هه سه  
  بخانه پۆلی قوتا ه بآرد
.. ئاسمانا  چۆن بفین به آه  

  وه سته ها دی شكاومان به ملونه
  وه سته و ده به
.. دیلی  خۆی ڕاپسكان له آه  
  وه مژه  خه و دووچاوه به

..یوانی ین دوور ئه بۆ سبه  
  وه سته به  پ مه سته   هوه به

  وه لسته ستكی نه هیچ ده
  وه  ڕازه  پ له و زاره به

..وه آرده می ئه گری خه  
دا  ئاۆزه مه رده وسه له  

  ن سه ی ڕه ووشه، ست به  و هه ئمه
یمانماندا په  
و و ڕۆآه وی ئه ر ته سه له  
شدا مۆآه ئه  
تی ی آوردی په زاراوه به  
  خاك و ئاسمان بنووسین له

ودوا مه بۆ له  
ی دی شكستیان شكاندوو وانه گشت ئه  
جوون خشته شی له بای ڕه  

Omar
Omar
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ی گرتوونل په  
..دا داچوون خته ل و به م هه له  
ی  هستان و ده ئه  
رزن له ده  ر سینه هه سه له  
فێ یاخیبوون باه له  

  .. وه نه آانمان بده باه
ی  و چاوانه ئه  
  م و فرمسكیان بیرچۆوه خه
وان آوری آردن زمی شه به  

  ..وه نه آانمان بده باه
ی  ستانه و هه ئه  

)روو زه ( بوون به  
ل و ئازادیا نووسان ردنی گه گه به  
ی  و زارانه ئه  

 زمانی خۆیان دۆڕان
میان درآان آانی خه ڕازه  
  ..وه نه آانمان بده باه
دا رزی درونه  وه تاله  

ب رنه مامان به ئاگر له  
دا یشوومه سای وه تا له  

ب نان ق نه  
ش یه ده مسه نفالی ئه تا ئه  

..ب ی بزر نه آه خونژه  
 تابتوانین

فین و م بای هه آه یه  
هید م شه آه یه  
..گوڵ بگرین له  
فینیش ی هه م وانه آه یه  

  وه ینه بۆ منان نوێ بكه
 پیان بین

ۆ  هه ووتكی پ له  
ب چنگی تیژه خۆیان نه  
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آا وره قی زامیان گه به شه  
ب چاوی تیژی خۆیان نه  

آان ئاشكراآا نھنیه  
یان آپكانگ  ده هزێ نییه  

یانكا)نفال ئه(  
..بالیان بكا  
 پیان بین
فن ده  بای خۆتان هه  به ئستا ئوه  

بن زی خۆتان ڕده  حه به  
دێ شار له له  
و دیو چییا له  
مدیو چییا له  
ن  هه ر ئوه هه  

   پاره ی پاره زامی سینه
  م ئازاره له
  وه نه مكه آه
وه نه زان آۆآه آی شانی ب ئاوه چه  
فین  ههآانی وانه به  

)سایكسبیكۆ(و)لۆزان(یآان تاوانه  
ن شووم ئاشكراآهی )لۆزان(  
ن ی واآه ره نجه رگاو په ده  
  شكراوه  به م باشووره ئه

  خونتزاوه
  وه نه آخه یه
داڕزاوه   م باشووره ئه  
  مزاوه خه به

. وه نه نوكه.. وه نه نوكه  
 

 تبینی
 ـــــــــ
  گوی ل مۆآه ر ئه گه خۆ ئه  زارو دوودا بووه مانگی دووی دووهه  له یه م هۆنراوه هاواری ئه

 خۆمان پی  و وه گرینه رده وهآان و باوآساالرانی آورد   سیاسیه فاوه  خه لهآان   باه، وه بگرینه
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  ین آه آه نه  رو ماستاوچی رو گوجه جه گه یتر چاوپۆشی له چ ش هاتووه وه ڕۆژی ئه..فین ده هه
.. .. شارداوه تیدا خۆیان حه بایهحیزتری  ژر چه له  

 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 


