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ة حةمةة حةمةلَلَخاخا ....  .... تاوان سةختة، تاوان باري طرانة باركردين لة ئةستؤدا هةرزانةتاوان سةختة، تاوان باري طرانة باركردين لة ئةستؤدا هةرزانة   
ر و خۆیان دۆست و دوژمن و  سه ئاسانی آویان ناچته به  وامۆ  ئه آچان و آوڕانیرچی گه ئه

   پیس وش و میكرۆب و ڤایرۆسه رو نیشتمانفرۆش و جاش و خۆفرۆش و سیخوڕو فایله داگیرآه
....  ڕنماییان بكات س نیه آه بهپویستیان  و وه ناسنه  دهی آورد گاآه و آۆمه ناآانی هاروهاجه

دووری ردنی ئمه  گه خرته مۆ ده ئه ی وتاوانانه ئه ك آه یه شاده م به آه وان ده ئهمژوو  بۆ م من به  
 ملی له، قوربان  بهو وه ساردآردنه چكردن و ماستاو ملكهبراآوژی وتی خونشتن و  سته ده  له
و خۆبت  ربه ێ آوردستان ئازاد و سهو نایانه  دیموآراتیداتری ژر چه  لهمۆ ئه  آه دایه سانه وآه ئه

 سته دهن و ده شارئه آانی خۆیان حه تاوانهن، آه ی عراقكی خوناویترده وه ی دروستكردنه شه بانگه
 نی خۆیان پیس و بۆگهی آانی مژوی ڕه الپه وێ یانه سون،ئه ئهاد ری ئمه سه آانی خۆیان به وره چه 

 زاری رمه شه له  آهربن  ه آانی آوردستان د سته و دسۆزی بۆ باده  وه نه یڤك پاآبكه ند په چه  به
  ..ن  ناآه نه سكه شتكیتری پده   والوه به

زنم  تی خۆم دابه ایهی آورد ڕاده وێ له ناشمه ، وهوه مه ندێ نوسراو بده رامی هه  وه آهرم  المشهمن 
ـ :م م وئه آه   هاوارئه وه آمه موو توانایه هه  به وه رئه به  لهوموك بس یهیشانی شان ئارداو و شان له

دزو  قسهی مۆگای سیخوڕو وه ی نیشتمانی خۆفرۆشكی آوردبت،پش ئه وه آوردستان پش ئه  
آوردستانشم   برابه ببنه) ب و فارس و تورك ره عه(ی وه پش ئهبت،) عس به(آانی ڕژمی قوتابیه  

رگه ی پشمه وه نهو رگه ستان نیشتمانی آاآی پشمهمۆش آورد  ئه بووه نیشتمانی باوباپیری ئمه  
 و كات ئهبر آوردستان ده   له رگه  پشمهتتوان اآ ئه ج، ریانه نگه  هاوسه رست و ی آوردپه و ئمه

 آوردستان  ر له روه ی آورد پهستپاآ آوردكی ده  آه بشكن  آره و شه ئه تتوان وسا ئه  ئه سه آه
.شیان خۆمانخۆش  وباوآه دی و ئه ته شیان نایه ونه و خه ، ئهربكات ده  
س بۆی و آه پارزراوهوان  ی ئه  جگهترسن ه ن رمووه یان فه رمایشه فهو نگدانیش ئه دهر سه ر له گه ئه  

..وت  ست ناآه تریان دهوانیش دسۆزترو عراقیچی  ئه  و لهبنیشانا دای آه جگه  له نییه  
موو  دان ساڵ شۆڕشی گرتبت و هه ی سه رگه ك به یه وه ته وه نه ریانه ژرسه نه ش بخه رینه وسه ئه 

ینش پ  و سبهڕێ بكات ش به مۆژگارانه شتوانت ئه  ئه وه ردا تاقیكرابته سه آكی له چه جۆره  
....... دا انری داگیرآارو خۆفرۆش سه لله ه آ بنت به  
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   له)ن سالح دیال مه حه( شیعری خوالخۆشبوو  له آه یه  آۆپله منوسراوه ردی ئه سه/ تبینی
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