
 

 
67676767        

        

  

        زادهزادهزادهزادهدي موفيتدي موفيتدي موفيتدي موفيتمحهمحهمحهمحه كاك ئه كاك ئه كاك ئه كاك ئهوووورساد برساد برساد برساد ب فه فه فه فهییییي كاك فاروقي كاك فاروقي كاك فاروقي كاك فاروقنامهنامهنامهنامه
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
و م تيـري  پاييز خـه  ،  ولَا رِيزانه و گه زانهن خه ر چه هه

، م پـاييز  لَـام ئـه   هب،  نيريلَك ئه و توز بو خه   پدياري ته 
 -بـه قوربـاني بـم    -،  وي ئازيز ووقي ديداري گولَي ر   شه
بـو  ، وانزاني ئايه كـام كـه    ر پيم نه  هه،  وانرهمي وا   خه

  !كوي هاويشتي؟
و  سلَاوت لـي بـي   !زات له گيانم  قه! مكهويستهخوشه

  . تت جي بيحمهره
ر به، ويمژي بشكين، مالَتنوري جه،  وان بو ر چاو چاوه 

-چهرهه-يويست  دلَي دلَ ده  ،  لَات بيني وشني بو خه  چاو ر 
رزگـاري  ، ومريي نهوه بو ئه -و بو قوربان نابي   يبارهن عه 

  . ر پيتا كاته قوروانيخوي له به، ردانيگهرببي له سه
-ئـه ، نده زورهوهئه، قي دلَي نااليهمهك ئهلَام وه به

  باري خو ي داخاو به سه، ور شانيي خاته سه  بيري خو
به جيگه  ،  ولَاتي خوشت : زويي ئاره »كعبه«،  ريشانيپه

لَيئه» تركستان «ورهبه، بي ردهبولَيوي!  
  !به قوربانت بم

ركـي  ده، بي نديش كراشير با له به،  ئاخر
نجيـر  پيـي تـون لـه زه      ،  بـي  ر داخـرا  له سه 
كرابي  ،  لَـك ي خـه  ولَات «بو «   ر هـه ،  بـرا بـي
ك ي وه روهله بـه  ،  ترسنر ليي ده  و هه شيره

، ٢زويـرن ،  نهرِو زور ليي تـو    ١رسنگيژي چه 
  !پرسنده» يكهبيچوه «يي له، ٣رسنمه

 ٤»گمــهئـه «: ردهرامـم دانـو بــي پـه   وه
نگـم  ر ره  ئـه  -دلَخوشم  ،  ردهجوانتر گولَي ئه  

  !ردهر مههه» بابم «زانم ده-رده زه

                                                
 ) شيشحه(بيت گيايكه به كيشاني ئينسان گيژ ئه: رسن چه-١

 تي ناراحه-٢

  گاي بنه-٣

 فا وه-٤

لـه  ،  ترهزاران كـه   تا ئيستا هه   !ويس گيان خوشه
لـه  ،  بانگي شـيوان  ،  يانانهر ب به،  تاووله قون ،  داسوژده

  :توامهخودا گيان پارِ
 و أيّده و ثبّته و احفظه  و أيّده و ثبّته و احفظه  و أيّده و ثبّته و احفظه  و أيّده و ثبّته و احفظه اللهم اغفر لقائدنا و ارحمهاللهم اغفر لقائدنا و ارحمهاللهم اغفر لقائدنا و ارحمهاللهم اغفر لقائدنا و ارحمه««««    

و نّجه من و نّجه من و نّجه من و نّجه من ، ، ، ، و انزل الّسكينة و الرّحمة و البركات عليهو انزل الّسكينة و الرّحمة و البركات عليهو انزل الّسكينة و الرّحمة و البركات عليهو انزل الّسكينة و الرّحمة و البركات عليه

    » » » » القوم الظالمينالقوم الظالمينالقوم الظالمينالقوم الظالمين

م پـي زيـاد     مـه ئـه ،  به دزي خوتو  ،  ختيشبري وه 
 زانـي خوداش ده »»»»............و أخرجه من السجن  و أخرجه من السجن  و أخرجه من السجن  و أخرجه من السجن      ............««««: كردوه

  !م له دلَا نيهلَهتي مامهنيه
-به،  ييه دوعام بو بكه   وهئه،  رزمهئاواتي ب ،  ئاواتم

 رهمبـه له الي خـوداو پيغـه     ،  سلَانام له رِوژي په   شكه
، و ئيتر قوتار  يهرا نه وريم به سه  ر ش  سه �ي  كهنازاره

  . زار جاربه قوربانت بم هه
  فاروق

١٤/٧/٧٠  
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        وهوهوهوهدهدهدهدهمحهمحهمحهمحهن كاك ئهن كاك ئهن كاك ئهن كاك ئهي كاك فاروق له اليهي كاك فاروق له اليهي كاك فاروق له اليهي كاك فاروق له اليهمي نامهمي نامهمي نامهمي نامهّ�ـ�وووو
  

   اهللا و بركاتهةـو عليكم السالم و رحم! ق گيانويستم كاكه فاروبراي خوشه

  
  

و ي ئـه  لَام بو نوسين  به. زورت بو بنوسم  : يالَم بو خه
بـو  . ختم باشـاري ناكـا    وه،  ي له دلَما بو   مگه باسه هه

    كيش كـــه ئيمـــانيكي زورداري رِازاوه وه يســـكـــه
 كـا لـه زوري بـو       تر كار ئه  م فره كه،  بيييني هه تيگه

بو توو بـاقي    : جي بي كه  يا خوا ئاواتيكي به   . تركيوه

بو   ،〉〉〉〉! ! ! !         آَمنُواْآَمنُواْآَمنُواْآَمنُواْ        الَّذِينَالَّذِينَالَّذِينَالَّذِينَ    َأيَُّهاَأيَُّهاَأيَُّهاَأيَُّها    ااااَييََيَي    : گينيا بانْر تههه، لَانمهاوه

شـغالَي لـه تالَـد    و ئـه مو ئـات رون له ههكاندني ده ته
و پـوي دلَـي خـاويري       كانـدني تـان   راشـه ،  وترسيان

ر چـي  يار بونتـان بـو پيـشوازي هـه        بو ته ،  ورابواردن
نـي  لَـا پوشـه   خـوازه جا نـه  . س بي به،  ختهو سه توش

تـان بـو    يـش 〉〉〉〉َوالـصَّالَةِ َوالـصَّالَةِ َوالـصَّالَةِ َوالـصَّالَةِ     ِبالصَّْبِرِبالصَّْبِرِبالصَّْبِرِبالصَّْبِر    اْسَتِعيُنواْاْسَتِعيُنواْاْسَتِعيُنواْاْسَتِعيُنواَْووََوَو    : پولَاي

شتي؛ههزاران جار جوانتر له به    شتي به هه  ههو؛ به هاتبي 

َّتهيش〉〉〉〉    الصَّاِبِرينَالصَّاِبِرينَالصَّاِبِرينَالصَّاِبِرينَ    َمعََمعََمعََمعَ    الّلهَالّلهَالّلهَالّلهَ     إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِن تان بورخان كرا بي .  

يـاني شـوينگيري    ! شيري بيچوه شـير   ،  مكهبرا گيانه 
  لَـه  سـي لـه هـه   كـه . يا خوا گشتمان وا بين. ريي شيران 

، وكـي چلَـه وه كه زو دا ئـه     م به جا خوزگه . عصوم نابي مه
  هـاريكي لـه  كا بـو بـه  سازي ئه، ردي پاييزاوينگي زه ره

    -وا بــوينيخــوا پــي ره-كــه ، هــاران زينــگ تــريبــه
وين گيـان   م ره ي ته شنه«: لَات بي له  ييكي به خه  سوسه
  .»ررده زينّه كههار مهزوسان وه وه -ردهمالَ وه شه
   

  

  
ــه ــاو ئــه   ! گيان ــومرو؛ لــه ناك ــي تــه دو روژه ع   واوب

  !يرانــي وه بــاي بــده  ك وه خوشــگوزهئامانــه نــه 
  ژارانــه تيتــه ريــت  جــاتي هــه ردي بــو نــه بــو ده

  يكـه شـوكري خـوا ئـه   » زاره«ي له بـاتي  ر تي بگه  ئه
  

  

ييكمـان  »لَـا به «رهه: مان وا بين كه   مويا خوا هه  
نجـا  و؛ ئـه  شـبيت » شـوكرانه بژيـري    «بـو ،  گاپي ئه 

شـوكري خـوا بـه جـي        ،  و به گـور   بيشتوانين؛ به دلَ  

-كـه گيانه. يار بينو ته كوك،  ترورهلَاي گه بو به ،  وبيرين
  . ي خوا ليت قوبولَ كاده. ئامين: بيژه! مي

  
  

  دحمهئه: رتبراي بيفه
١٠/٨/٧٠  

 

 ٢٠٢ي ي ژمارهشت بو بنوسم له شيعرم دو ديرهبه ئه
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