
 آۆیله آانی دموآراسی ومودرنیزم آن وچه ندن؟
 

 گوێ بگره لم 
 ئاده ی ئینسان 

 چاوآره وه ولكیده وه 
 بیخه ره ناودی زیندوو

 بیری آراوه 
 

 له چوارچوه ی ئه وپرسیاره 
 تۆسقاك دی زامداری پله ژانم 

 له ناوچیای ته م گرتوودا
 دی هه رزینده وه ركی ئه وجیھانه 

  رئینسان نه ك هه
نا،سه نج ده ن لده آاته به گۆمی خو 

 
 مژووی آۆله آان له مژه 

 وه ك ده ن وپ یان وایه 
 ماوایی آرده وه له بوونی مرۆداو

 ریشه آش بووه ونه ماوه
 

 به م سابه پچه وانه ی وته ی ئه وان
 هشتاش ئه ودیارده ی ئازاره 
 هه رزیندوویه وخۆی ئه نون و

ایهله ئار  
 

 هه یه دژی ئه وه ب آ 
 پمی بژن

 آ هه یه ده  وانیه؟
 ب تۆژنه وه وبۆم دابژن

 آامه توژه داهنه ری،ئه وئازاروئاسۆڕه یه 
 بیكه نه وه وله قاوی ده ن 

 آامه دیارده،پك هنه ری ئه وژانه یه 
 ش آه نه وه وبیخه نه روو

 



 ئاماره آانی ئه وسه ده ی 
!!!!مرۆڤدموآراسی ومافی   

 ئاوائه ن آه ئستاآه
 پترله بیست وپنج میلون

 منانی ئه وجیھانی سه رمایه وآار
 آۆله ی ده ستی،زۆردارانی دنیای آارو

 چه وسانه وه ی ب بانه وه ی 
 ئۆردووی ژان و

 
 هه ررۆژه یه  له گۆشه یه ك

 بۆنانكی نه مره ونه ژی 
 مافیاآانی شه وه زه نگ وڕه شه آوژی 

 سنورب به زه ییانه وب  
 به سه دان شك وشوازی جۆراوجۆرا

 له خی ئه ونه مامانه ی آۆله تی وژان
 زیادترئه آاو

 ئه یان خاته ژربه رداشی تك هاڕینی 
 نه زمی نوێ شه ڕو شوڕاو

 خون یان ئه مژێ
 

 تاوان بارآ یه بۆچی وا
 له عانقاستی آه رو آورن؟
 سه به ب آارآ یه بۆچی وا

ریشه ی ناده ن ناورن؟له   
 

 هۆی ئینسان ئه وهه واه ی من 
 پبه جه سته ی ده ردوژانی 

 ئه وبه میلون مناه یه 
 آه رۆژانه 

 له ژرژانی له ش فرۆشی و
 گیان فرۆشی و

توانه وه ی له ش ئامره آانی ئازاری آوره ی گه رمی،  
 ده بنه به خاكی ڕه شی نوچاوانی 

سه رمایه وآارمودنیزمی   



 
 هۆی ئینسان بۆچی هاوارم ناگریه گوێ و
 ده ره تان وڕگاچاره م نیشان ناده ی

 له گشت چرآه ی آاتژمره آانی ژیانم دا
 له ژر آۆت وبه ندوژانا

 زه ڕه زه ڕه ئه تومه وه و
 

 خواآانی خاوه ن سه روه ت
 هه رآامه یان به شوه یه ك 

ه لبندی ب پسانه وه ی آۆله م ئه آه ن وئه م خه نه ناوت  
 دنیای خۆیان و

 ئه مژن وپموه ئه ده ن 
 

 هۆی ئینسان رۆژوشه ونیه 
 له نوشه قامه آانی ژان 
 له نوآارگه وآارخانه دا

!!!!له سه رزه وی پله پیت وبه ره آه تی  
 شخ ومه الی مفته خۆری،خواپداوانی سه رمایه 

 ب راوستان ووه چانك 
و،ژینم ل ده آه ن به ژانا شه ورۆژم ل ده آه ن به  

 
 هزی آاروماسوولكه آانی ناوله شم 

 له به رده ستی ئه وخون مژه زۆردارانه 
  بت ونه آرته خۆراآی له شی قاڵ نه

 آات له دواآات پتروزۆرترنه خرته ژر
 ته وژمی نامرۆڤانه ی ئه وانه و

 شیره ی گیانم نه آه نه ناو
 شیشه ی ته مه نی گه نده ی
 چه وسانه وه ی خۆیانه وه و

 چه رمه سه ری وده ردوژانی ب تاوانیم پ نه چژن
 

 ئاله آام ج ئاخۆئینسان؟
 بۆچی هاوارم نات گات 

 بۆچی دت له گه مدانابته خون و



نابست ده ریایه ك هه 
 له توڕه یی وتۆه ساندن

 له هه رچی نوی زۆرداری له سه ردایه و
آۆله بوونم بۆئازاروشه وه زه نگ و  

 به زه یی له فه رهه نگی دابنه به و
 داخراوه
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