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  نامه پرسه

  م ناسه پۆلی هه ڵ شه گه م له ڵ تاسه گه  له ره  وه خامه
  ما م باسه  گژاوی ئه ما له نجه  په  له به زوویر مه

   ) ری شاعیر نوه شخ ئه (
  

  . هوشیار   براو هاوڕمان کاکه
  .  خان علییه خوشکی ئازیزمان له

  
ستدانی   ده  له به،  یه وره کی گهم چاوانمان دمان نوقمی خه،  وه ته غوربهم ووتی  له

جوانی شیعر و   پاکژ له راپا  سکی باڵ سپی و سه وڕه  کۆچی نه به، کی ئازیزمان هاوڕیه
گرین بۆ   ده  پرسه وه کانی تاراوگه ماه  موومان له ر هه  هه ئستا ئمه، تی وینی هاوڕیه ئه

مبارین  موومان غه رهه  هه ئمه،  شاعیری) ر نوه شخ ئه (زنی هاوڕمان  بای شیعر و بۆ مه
 ی خۆشکی ئازیزمان خۆشی خۆمان ئاراسته ره و سه  پرسه وه لره  یه  ناواده م کۆچه به
  ره سه، ین که برای شاعیرمان ده) کانی رگۆشه هوشیار و گشت جگه ( کاکه خان و)  علییه له(

خاک  ( ی که  زامداره ویستانی ماه هاوڕیان و خۆشه تان و گشت  که ڕزه  به ماه  بنه له خۆشی
  . بت) ر نوه شخ ئه (ی شاعیر که  پاکژه ی ڕۆحه شت جگه هه به ین و که ده) ریبی وین و غه ئهو 
  
  دسۆزانتان 

، ئومد شخ حسن، ارستی رزان هه به، داخی ره یس قه قه، داخی ره ر قه دالوه، مبار مال غه جه (
، د مه ئومد موحه، د مه رهاد موحه فه، شۆڕش قادر، ووف ت ڕه عیزه، ئاسایش عوسمان دانش

ر  هونه، ج ره مگین فه غه، میران ئیبراهیم، لی م عه کره ئه، کاوان قادر کابان، مال سیروان جه
 . ) ژار مارف هه، ر ههۆم فاروق ، ڕی چراکان رانی ماپه ی نوسه سته ده ئاریان نوری، دیالن
  . ش زار و شه دووهه، دووی، ی نۆزده

  


