
 
www.kurdistannet.org 

 21:40 2006-1-31  وروپا  ئهیند  ناوهیکات به

1 

 
 زیز  مید حه حه. م . .ت سه ک بۆ ده یه ۆنراوهگی ه

  
  . !!. . . . بکارن  خۆیی و خزانی که مین د ئه مه ئاوات محه. د ڕز به  به شه پشکه

  
  )  گی هۆنراوه(

   م ورو سته  جهی  وانه  دوور لهدنیای زانست پ لهئومدک 
  ارد رمایه ت و سه سه  ده کۆشکی  دژ به شۆڕشکه

  کان  خوارو گه سیستمه یدنیای سوتانکیش بۆ  یه ی هۆنراوهگ
  تی ئینسان رائه میھرو سۆزی به هلڕو دور  کانی شه  کویه قه بۆ عه

   بارنن مان ئه فرمسک بۆ کگه ئاسمانی درۆکانیان  له
    نجی کارمان فیۆدانه  دایم ڕه بۆیه

  .  انهبی ویژد که مره پ له ڕاستگۆیش پنوسکی ئاتونی
 . . . . . .  
  م  ورو سته  جهی  وانه دنیای زانست دوور له پ لهئومدک 

   م رده کانی سه شه  ڕه  بۆ ده وره بته بۆمبکی گه ده
  وه نوسته ده  گووڵستی ربه  سهدنیایکانی  ڕه الپه ری ئازا بت  نوسهیشکتبک

  چت رده ڕ ده ن بیروباوه هخاو ری ی نۆکه لیته  بهبت ڵ نه نی تکه عده مرۆڤک مه 
  مرت   و دهچت رده  ترسنۆکک ده نگتر له مان دره ڕۆحی پیاوکی ئازا و قاره

  ت   غیره بت له ک ئه ریایه ده  وس  که پیاوی رد نابته  مهپیاوی
  ت  قه کی سهت سه بینرێ بۆ ده  ده وه ناکنوشی یه ژار له یی پیاوکی هه وره گه

 . . . . . .  
  م  ورو سته  جهی  وانه دنیای زانست دوور له  لهئومدک پ
  ن  د ئاوی ڕون ل ناکه کان قه  جوانه دنیای ناخه

   کان ی گووه ناسه و هه ستک بۆ چرپه  نایب هه ڕه چاوی تاریکی شه
    وه هنوست رو کنوشی مژوو ئه سوچه  زانه ر پیاوی نه هه

     وه ته  نه هکات پشت ئهت و  سه  دهوانی پاسه
  کا خۆبون و مرۆڤ ئه ڕ به باوه، دا ڕ تاو ئه نگی باوه ئازا تفه پیاوی
  کا ڕئه خۆی ته، ب ڕ نه ته کهی  وه ته بت بۆ نه ترک ئه چه

 . . . . . .  
   م ورو سته جه ی  وانه دنیای زانست دوور له ئومدک پ له

   کا خت ئه خۆی به ،ی که له ری گه وه خته پیرۆز بۆ به ڕقی  و شۆڕشکه
   کا ده تر جوانی که له  گهدی پ میھری بارن و  ئهکسانی بارانی یه

  روی گه پ به ی نجه  پهئازاری دڵ و،  زانسته  ماندوی بۆسوتانی ڕۆحی
  . کا ور هاوار ده جهڕزیوی  تی سه  ده دژ به

  بزون  هد ی بوونکان جوانه  تهتس هه،   ماکی پ ئومدهمیوانیپیاوی ئازا 
  . ر دن به خه  بهکان  نوستوه دڵ و ویژدانهی  هاوارو ناه
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