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  ۆپشک ...  ن نده  لهی  فاتهۆزوور ب  شارهی ئامه..  )5 ( وه نهیرۆگ نامه

  
  الم  لهڵ دیشت خوشکیی ت گه که نامه
  ردام  به تیوت ئاگر کهشم تۆئا
  ت دور ووی بووم خوشکۆزر ر تامهۆز

  ا هاتیم پییم سوکنارد سه خستمه
  چا بوو ج سوه بووده م هه شهسک ئ
  ابووی تین نده  لهی مهیل  کهیچونک
  ۆزور شاره  له  ساوه  ههڵ دوکه
  ۆر ئاگر سه وه   اوهیکو ئامه 
   بردمیم د خه یراق کوشتم مه

   کردم پیلی سکڕ با چو کاره
  بم  فاتهیبم خوشک ر ئامه گه ئه
 بم تهو وو  تر له ساێو ته
  من  له گوول ژن تره  عاسهیچۆب

  پشقل بزن بوو لهیق  چهێتا دو
  ن بخوسیۆا خیۆیبان  و له ئه
  نر ب چاوم ده  شولهش میمن
   وه ته  ناردوهی خوتیشر
   وه رته زار که هه م بوم بهینیب  که

  ۆنان و د  عاسه  هی هیو خوا خوا ئه
  ۆدیڤ ی ره کامیوساح  وهۆب

  م که باشه  خوشکه  بگرهێگو فاته
  م بکه  وانه هڕ یحاج  کمه ره گه

    داوهیحاج  واوم به  تهی قسه
   ر کراوه ا دهیر بکا  فه ا سهی
   ر ساوهیسور داگ اوهی مپم ل په

   ر ناوه ژور سه  لهیر فه  سهی بوخچه
  م  کاکهیقیف هڕبو  هه  هیحمو مه
  م له  بهی خوله وه شھوره سا مهیئ
  م  خهب شهیخان دان  ووت ئامهی ئه

  م به  ئهیتۆن بۆم چۆمن خ بزانه
  ن  من ناکهی قسه  بهیچۆ ووت بیش ئه
  ن گه را تر ئه خی گه ت لهیش بۆت

  ننس ئه  ر پاره م سه  لهیقاچاخچ
  ننو  بخهۆب  مانگامێژ م ئه

  ن که  نهیان خافیگ ئاممان فاته



 
www.kurdistannet.org 

 22:52 2006-7-9  وروپا  ئهیند  ناوهیکات به

2 

  ن  بهیوا قوت نه  رهیق  فهیحاج
  ننت ه  خهی و نهیت و و مهیت هه

  ننر ب قن ده  لهیش که گشت پاره
  ابردووڕ ی فته  شار حهۆماستم برد ب

  بوو نه قمیف هڕ  هیدا مییراکو
   وه امهڕ گه  نهی که وه تر شهیئ
   وه مامه  عه سه   کاکهیما له

  م وه ه مانیۆه  لهی زانی ئه  کافه
  م هی ئه ایحۆڕ  به  کم ها پدار
  پ کاته رت ئهۆش  م ووت وا فاتهپ

   ها پیشیب جیلدۆئاخر م
   وهو ک  بگا بهیشیر  وت سهی ئه
   وهنیه  ن موو ها به زانم چه ئه
  تانۆوه عز خ بوو لهیت نوسی چۆت
  بان تهی خستۆم ب ونه ئه ش دهیمن
   هیئاوا عز فاته وه وتم که
  هی بال  کافهی و ورگه  بهتپ ته
  ایعنا ڕشان یم ن که تازه سمه هڕ

  ای قه ک ده هی رد کرد له  زهیوت کفن حه
   هی وای ان خوشک کهیگ نجا فاتهیئ
   هیتا ناد ت بهحم ب هڕ ی وه ئه

   هیتایما بھاتڕ ئه نه   کابه
   هی بکرداشت ت  گهخت نه

   وه تهر ناچی باوکم بی که قسه
   وه تهاست نابڕگ   سهیت کلک قه که

   به چ عاجز مهیه وه ر ئه به جا له
   به  عهیر سه به  مه  حهیچاو به
  بوو ا نهی تیاریت د  نامهێر جار هه
  گوو م له کهو پ وه نمهۆ خینا
  کن هانژن س  هیچ  هیو ج ئه

  نرزان و تا و هه که هۆک ت شت وه
  ۆتد ره ئۆمان بۆس خ ر کات که هه

  ۆترن ا ئهی پی ته ک شه هی عاسه
  ن بی شینگ هڕت نارد با  ر سوخمه گه ئه

  ن بیلھام شاهی ئی که وعه نه با له
  تۆرم بنیم نازانم تا ب قه هڕ
   تۆ خڵ گه له ره  بهینک  تهیکپۆت

pishko. rahim@yahoo. co. uk 


