
  ی که دیه به  ئه کۆچه

  شاعیر

  داغی ره فا قه مسته



   بۆ الی خودا و فینی عیسا یه وی هه و شه مشه ئه

   فینی دی منه وی هه شه

  ی تۆ که  دووره وارگه بۆ هه

  منیش تۆ.. ویست و و خودای خۆشده ئه

  من چاوی خۆم.. گیرسنن ک مۆم داده خه

  پیرۆزیی عیسا و.. و مشه ئه

  تۆ. .پیرۆزیی



  ریبن هاوته

  نیایی تۆ ته.. نیایی من و ته

  جووتن

  }داغی ره فا قه روون مسته مای ده دیوانی سه  {

. تانم ژاره م و په شداری خه  به...هاباد خان مه
گودا ژیانکی  نچهوڵ شاکاری خ گه هیوادارم له
   به ژاره م و په  خه رانی و دوور له پ کامه

                                             .رن  ر به سه

ناوی من  دا به نامه ی پرسه که ره فته  ده  له
                                              :  بنووسه

 ج و  یانده یمانی خۆت گه  په..فا  مسته کاکه
رکوکی  وی خاک و خۆی که خونت تکه
ر   به ته و خه ی ئه ب که ده. بریندار کرد

وت خۆش   خه بنوو گیانه...وت  مانان بکه ئمه
.  

مای هاوڕێ   له5/6/1997وتی   رکه له
داغی و  ره فا قه  مسته  دیداری کاکه  بهم ، که بۆ جاری یهد ، مه زیز محه عه

                                    .مداغی شاد بوو ره هاباد قه  مه خوشکه

می خۆیان  رهه خۆیان س به  تی  ست و خه ده ، به  ره و دوو نووسه  ئه
            .ش کردم  پشکه



رخ   شیعری فارسی هاوچه ک له یه بژارده هه[ و ]روون مای ده دیوانی سه[هید  فای شه  مسته کاکه
                        .]دیوانی میدالیا[هابادیش   مه خوشکه. ] وه منته نگ ده نیا ده ته[ناوی  به

هید  فایان شه  مسته رمیان کاکه ری گه  نووسه16/7/2007رۆژی ی تۆڕیستان ، په ستی چه  ده
  مۆکه ئه .دات وی بۆده ی هه و مافانه ی ئه قوربان رکی تری کرده  کورد نووسه.کردین 

  . وه فایان بوکرده  مسته هیدبوونی کاکه وای شه کانی سودی هه  رۆژنامه17/7/2007

  . فا  مسته ر گۆڕی جوانت کاکه  گوک بۆ سه پکه چه                  

تان  هاوڕ

م17/7/2007وانـی  هــد گــرده فــه    ستۆکهۆ

 


