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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... مرؤظص بةرطةي أةخنة نةطرصت ضاكتر واية سياسةت نةكان مرؤظص بةرطةي أةخنة نةطرصت ضاكتر واية سياسةت نةكان 
  

بوو )  قازی محمد (هید مر شه ی نه رآرده و یادی سه دون شه
مینیان  آان آۆڕی ماته رینهد    رگه ژووری پشمه له..  پاتاك له

ستیان  سانیك ده جارناجاریش آه..بۆ سازآردبوو
.. آرد باسیان ده هید شه) قازی  ( ر سه و له وه آرده رزده به
 دانـــی سداره تی آوردستان و له مھوریه رحاڵ جه به
  وه  ئهرخان و ژرخانی آورد ی و داڕوخانی سه آه رۆآه سه
   بینه مره و نه ئه پاش ـیداران تمه سیاسه گریت آه ده هه

یان  آه ته مینی میله شداری ماته بت به رنه هه..  وه ه ناوآۆمه
  ریته به هرش  وه خۆیه ك بت له  سیاسییه آۆلكه ك نه، ن كهب

فامی و  نه له ن آورد ده وڵ ئه هه ی آه سانه وآه ر ئه سه
  .. ن  می ڕزگار بكه رخه مته آه

فامی  تكی نه میلله) هید قازی شه(مم سوتا ووتم   ده هنده
م  هژا سیاسییه وبرا  ئه....رزان  به....بوو  دواوه له

  وانه له... ووت  زۆری، وتوه ست آه رده ی به)زا شا  ڕه( تووت  ك هرشی بۆ هنام ئه یه وهش به
ووتی تۆ  ی آه وه  به وه سویشی دایه......تۆ چوار شیعری .. زانی  تۆ هیچ نه.. نی  تۆ خایه... 

 من  بوایه ده..نیزا سیاسی ده خۆی به بوو بیت چونكه ده نه آه ی ووت هنده) قه حمه آورد ( ووتوته
آانمانن   سیاسیه وه  ئه وه داخه م به به......... وه و بۆی ڕاست بكردمایه  ئـه شم بكردایه ه هه

   .....وه  ته وه بته دارای آورد ئه تمه ت و سیاسه هسیاس لهبزم من  بۆیه
زار  م هه به.. آردوه ت نهشداری لبژاردن به هه  له ن چونكه ووت خایه منی ئه به  مینی بوو آۆڕ بۆماته  

ی  خشه ر نه سه وه مه وێ باشوری آوردستانم بخه  نامه م چونكه هشداری ناآ  به من جاریترش بكرێ
  .. آوردستانی بم تاوانیش نییه، عراقی  به وه عراق و ببمه

  و من ئه آه.. موو ژوركی پاتاآا  هه یت له آه آانی آورد ئه رآرده موو سه تی هه یووت تۆ دژایه ئه
  آیش  رچیه هه...س نیم گوی آه له قه و ئه  وه آان ناشارمه م ڕاستیه م به و ناشیكه آردوه م نه آاره
  .. ر نییه ده ش به خنه ڕه و له)..تی تیه شایه(ك  مژوویهم  ئه
  )!!!!!دا  م ئه ه قه  له  بچكۆله ی به رگه پشمه( خۆی بایی بوو   له نده مه ئه

  ....!!!آرد ی ده شبژ قسه آردو شه ی ده ه ته می ته  شیعر آرد ده تی به سوآایهی  هنده
  ..!!! بیر چووبۆوه آردو خۆی له ی ئه  قسهك دیكتاتۆر وهبوو   توڕه هنده
س  بوو ناوی آه زاتی نه، ووت) 300(ك و دوانین تا یووت یه موو ڕۆشنبیرانی داپۆسی و ئه هه

ل  هه له سان م آه دهی و  آه قسهر سه  له یه مم هه زهم من  به، تا بووس ده به رخۆمی له بھنت هه
ڕۆژی ، رپرسیارن ردنیاندایه و به گه آان له ساته  آاره..... ڕۆشنبیربن یاخود تاریكبین، ڕن بگه
    !!!!!!!!  دادگایی آردنیان نزیكهو ر چووه سه دیكتاتۆرانیش بهرستان و  لپه هه
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رانی  روه ڕووی نیشتمانپه ك بارووت به وه  آه سانه آه جۆره م م ئایا ئه آه ورد دهآ  ك پرسیار له یه
گرێ   نه خنه ی ڕه رگه ئایا مرۆڤی به ن ؟؟ ن آورد رزگار بكهنتوا چن ئه ده ی خۆیاندا هه آه وه ته نه
آراو  ارچهپ خاآكی پارچهبكات  تی ڕزگار یه آۆیله م له رخه مته فام و آه تكی نه توان میلله ده
  ؟؟  وه آبخاته یه
داگیرآاران و  آانی به  هشتا پوه چونكهو پی لنا   ئه  آه تره وره گه وه آۆتاییدا من دم زۆر له له

  ...م  آه سوپاسی ده.. و وه دوژمنانی آورد ناگۆڕمه
رموون  بفهبوو   نهی پوپوچ زیاتر هیچ قسه و له ی ئه قسه ی آردبوو به توره ی آه و شیعره ئه

  .. دادگایی آردنیا  شداربن له ش به ئوه
  

  یادی آۆماری آوردستان
  

  م جار آه بۆ یه
  چوارچرا له

  م بوو وه ته رزی نه ئای به
  كرا هه
  م آه رۆآه ت و سه مھوریه جه
  ..داردرا له
   چوارچرا له
  ..ستپكرا باتی نوێ ده خه
   تاآوو ئستا وه و ڕۆژه له
  چوارچرا له
  ..كرا او مۆم ههدان چر سه
  موان با هه ده
  دا وره  آوردستانی گه له
   چوارچرا سلمانی و له له
  آرا قامیشلی و دیار به له

  ك چواربرا ین وه كه چراهه
  ....ك چواربرا ین وه كه چراهه

  
  ....مین یادی آۆماری آوردستان ووتراو نجاوپنجھه په) 55( بۆ یادی  یه م هۆنراوه ریزان ئه به
  
 شتك  والوه ی پوپوچ به ل قسه  تۆپه لهویش   ئه آه  وه و هژایه الی ئه به م آه ستی دووهه به هه
  ....ن  ر بده سه رموون بیاری له ش بفه  بوو ئوه نه
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  ن آه  یامه رگیز دون له هه
  چ رگیز دونتان بیرنه هه

  ین تا سبه
   وه ینه  بكه ندساه می چه شكۆی خه آه

  نی تا سبه
  آۆی قورسی

  ی دوژمن نوسی و مژووه ئه
   آۆمانی دابگرین و له
  .. آۆڵ آانمان بگرینه مه خه

  ین تا سبه
  زاران ساڵ ی هه ستانه و ده ئه

   مۆآه پش ئه
  آتر داین دژی یه هانی ئه
  داین هانی ئه
  ین ممان تكبده ی خه ماۆچكه

  ین چاوی ڕۆژگارمان آور بكه
  ..ین ك بده ته ستی ماندوومان شه ده

  ین ربده شق و یاخیبونیان تبه گی عه
  ..ین  ریان بكه  آوردستان ده له

  ین تاسبه
   وه  پشتیه ماین له  هه شه  ڕه رده و په ئه

   وه ته زۆر نه
  ڕن وه له  ئه شقی ئمه ر خاك و عه سه له
  !! منن خه آانیان ئه وه نه

  ن و ده ین آورد جۆش ئه سبه
  ..سوتنن  آوردستانمان ئه

)2(  
  چ رگیز دونتان بیرنه هه

  ین تا سبه
  ین رم بكه  گه وانه رگی ئه نگی مه ئاهه
  .. بوون رمی خونی ئمه رگه سه

  ان وش وه ریان هه نگه چوار سه
  .. وه چوارچرایان آوژانه

  ریان دابی آوردی بده
  ...آتری  یه له
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  ین رم بكه  گه وانه رگی ئه نگی مه ئاهه
  ی مهز مرده
  ری بوون روه ردوا ڕگای سه سه

  ..و ئازادی بوون  دژی ئمه
)3(  
  ین  تكبده وانه با پیالنی ئه ده
  ری آوردستانیان  رتاسه سه
  داو خون وه له

  ...ن  آه  داوائه قوربانی آه
  سنوریان بۆ دمان دانا

  ...ژرپ نا نگیان له نگ و ڕه ده
  س ب با به ده
  انآ نگه می ئاهه رخه مته آه

  سروودی گتچوی درۆ
  آان باكردنی پاساریه

  ..ۆ ی هه شواندنی النه
  .آۆستی دایكان

  نگی  بده مۆ له با ئه ده
  نگی دوائاهه

  ۆڤ خواردنردوو مر ی به ده سه
  یاخی ببین
  ین نگی سبه جاڕی ئاهه

  ئاوازو سازكی نوێ به
  آان نگه واوی ئاهه بۆ ته
  آان نگه هاوڕه

   وه نگیه ری بده  ژوورسه له
  ن و كه  گوی گۆڕهه ین به بده

   شارایآان مردووخۆره
   گوی داگیرآارا ین به بده

  آان  ڕزیوه یا دوجامه
  آان ر ڕوخساری دوه سه له

  دابماین 
  ین  ئاشكرابكه ڕوئاژاوه ی شه فسانه ئه
  را نگه ك چوار سه ته ر له نگه سه
  ژر چوارچرادا نگ له ئاهه
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  اداژر ئای چواربر له
   ب سته به

  بت خۆر هه
  ل دوژمن هه
  .. دوژمن هه

  
  تبینی

   ..  ووتراوه29/12/2001    له م شیعره  ئهـ
  ....پوشن  خۆیی چاومه ربه  سه نته مانگه گرتن ئه خنه آان و ڕه مووآاره ل بۆ هه دادگایی گه

  
   1/4/2005 مه حه خاه

  ڤالبی/دانمارك
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