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  م ق هه رگی ئیمۆ ڕه ر ب به به له  برسان و  ر له گه(

  )من ردم ئه ر هه سه م تا له  ناآه ری بگانه نۆآه
  )همن موآریانی(

  

  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا.... .... نةمران نةمران 
نی و ژیا رگگرتووه وستیان وه مانشوه هه هه  آه  بووه مان ههر وانی تكۆشه شاعیرانی پیرو جه دان له سه   به ته به هه

باشتر   پت سه ده  ریان له ده ربه یی و ده ئاواره. میدا رخه مته رشۆڕی وآه نی سهژیار سه  به ان زاكردوهرگی مه آوله
یریان   سه وه بزه قزو  چاوانی بهخۆیان ی  آه ژارانی نیشتمانه ی هه وه  له ، برا بچوآییان ال شیرینتر بووه بووه
  .. . !!ن بكه

  ستۆیشتوو بوه ده آی و ئاغایه وره داركی گه رمایه  سه خۆی آوڕه  آه دایه وه  له) همن موآریانی (یی وره گه،ل آوڕگه
   له میشه ههو  آردوه ی خۆی نه آه وه ته یری نه خ سه ب بایهو چاوانی سووك   به وه خانه آورسی دیوهر  سه م له به

  .. ترساون  داگیرآارانی آوردستان لی  آه بوه آوشنده آكی خت و چه آی سه یه م و زۆرداریدا قه ڕوی سته
 م توانیان آه یسانك ت آه ی میلله ره آانی تری به  وونه ربازه و سه رگه  آاآی پشمه له  بجگه وه داخه م به به
سكی  شۆڕشدا بهك آاروانی  ته له رزانه ربه ن و سه ت قوتاربكه فره ست توانج و نه ده  بشكنن خۆیان له یه  وڕچكه ئه

  .. ری دوژمن آا نۆآه تی و مردن نه سیهرن ب  هاوار بكه بورانه  وه برسی و گیرفانی خایه
 باآورو ی) ئاپ موسا ( باشوروی) س بكه (ت و  ی ڕۆژهه) همن (ڕۆژگاریی  وانه پچه بهمۆ  خابن ئه مه

 ندی و داڕوخانی وه رژه  بهی نجینه  گهنانی ك الوه  نه هریی روه سهی  وه ژووبونه ڕۆژی ئاوه  وهڕۆژئاوای ) رخون جگه(
 خۆرو خۆرو ترنه دیكتاتۆرو موفتهرو  رآوتكه تی سه سایه ت، ڕۆژی پرۆزآردنی آه سه وی و ده سكی تاآه یری تهب
 چاویان  میشه سورن و هه ده ی ڕۆژگار هه وای شان و گوره   هه  به  آه ه آانی ناو آۆمه ڕه  بفه لالحه به زه

و  وه  شایی ئاشبونه هۆڵ زوڕناوه ده گویانداو به ك بدا به یه  چرپه آهوه  تی دوژمنه سه ی ده رگای آراوه ده واله
   و آۆنه) بی ئیشتراآی ره عسی عه حیزبی به (ئازاآانی ڕژمی نی آوڕه لبوردڕۆژگاری.. ن بكه  وتن ساز رآه سه

آی سپی و نویان بۆ  یه ڕه الپهنگدان بۆعراق  ده به  آه آانه نفالچیه واری و ئه گای آورده آانی ناوآۆمه ه) ڤایرۆس(
رو آاآی  سه و له وه درنه ت پاداشت ئه سه ده  آورسی و  به ی آردویانه نانهموو تاوا هه و بری سزای ئه لهو  وه آرته ئه

  .. !! بن آار ئه ست به  ده وه رگه پشمه
ی و وائازاد آویت له ، یه رورانه ی تۆش هه آه و آوردستانه وه بته آویت وا عیراق دروست ئه  له رگه آاآی پشمه

  ن گوایه یكه ب ئه ره رستانی عه په وه ته نه ی بانه درۆ زل و قه و   قوربانی ئه بیته ئه و چت آیس ئه خۆییت له ربه سه
) الوی عه (و) ر یاوه (ی وه  به به ڕۆ مه ستخه برا ده آاآه آویت  لهبت  تی ئه اهاتوو عراقی ئاشتی و برایهعراقی د

  !!!! آی خراپ نییه عسییه ش به
  
  

  تبینی
  ــــــــــ

ڕوی   وشۆڕش بوون لهل بوون نگی گه ی خۆیاندا ده جگه لهیان  آه ریه  هه) رخون جگه/ئاپی موسا/س بكه/همن (
  .. . شن م نوسراوه نگی زوی ئه  ده آه فیان رزه گیانی به دروود لهداگیرآارانی آوردستاندا،
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