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  الفاوي داخ
  

ــه ــسان خ ــالَي دهدي ــهي ــي گ ــاتردي گران   ل و ولَ
  

  
  ولَي دلَــي كولَــالوهالفــاوي داخــي رشــته كــه  

  

  ي الشــه پــِر لــه داخكــهتــهتلــهداخــي ولَاتــه لــه
  

  لَ    تي دامـاوي خـه    ردي ملّه خاوي ده زوم لـه كـو  
  

    ـ ـ  
ــه ــهئ ــشتمانه بيك ــه، وهو ني ــهس ــالَي ئازي ــيك م   ت

  

ــهژور و ده   ــه   ري ه ــاواري رولَ ــه ه ــه ل   روراي
  

  سـي دزي  ويتـه ده  يكـي كـه   لَـه ر پـه  ك باخي هه  وه
  

  ريانـه خـو بـه خـو       ري، شـه  شبهي كه به  يتميرا  
  

    ـ ـ  
  لَيـي ت بـوه ئـه    ل و پـه   تـاوو شـه   لَكـه وا ره   و خه ئه

  

ــه    ــه ه ــي رژاوه ل ــه ت ــهرانيك ــير الوه گورگ   ل
  

  لَــيرپــهردانــي بــهپــوكي دايكــه دهخــوي ژيرچــه
  

  لـي يـي پـه   ر درنـه  لي هه ر په  له به  شيمالَي، له   
  

    ـ ـ  
  شـتي، گولَگـولَي خـويني جحيـلَ و پيـر          كوسار و ده  

  

  بـاب  و دايـك  هـاواري  پره دلً شاري، و ديهات  
  

ــاوه ــيني ترس ــده ش ــبي ــدالَي ينْ ــاب من ــوژاو ب   ك
  

  بـاب كـه  كـا ئـه  زيـديش يه رگيجه كه بلَيم ختهوه  
  

    ـ  ـ ـ  
ــاخ ــه ئ ــواري وارهخوين ــتهده و زك خ ــهس ــانلَات   ك

  

  رهميـزه  بـه  رسـه  بـري  گودله به رسه نديكيهه  
  

  يــهئيــوه لــه ولَاتــه و لَــكخــه رديده گــشته مئــه
  

  رهده روسـه  قـاالو تـه  رچـي هـه  تانهخوه بو رهه  

  

    ـ ـ  
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  زالَمـا  دلَـي عـه  و تمـه رحـه مـه  بـه  لَيئه لَهه كيه
  

  كـان رگـي الوه  تـي مـه   لَهو هه رهني به لَ ئه ك هه يه  
  

  كـري  پـرِ  و بگريـت  كوانـوي  و خـوان  شـكه بـه  وئه
  

  كـان ست و بـروي ئـاو كوتـاوه       شي له ده  م بو به  ئه  
  

  ـ ـ  
    ـ

  تـر اليـي  اليـي،  مـو هـه  مانـه خـه  وئـه  خوايـه  يئه
  

  تـو  كـاني نـده بـه  تـوو  دينـي  زاريرمهشه خوم  
  

يم ربـه  رگهئه تو  لَـك خـه  نيـشاني  بدايـه  جـواني  
  

  گـرو  بـون ئـه  گـورگ  بـو  لـه  نه وريوي ويار نه  
  

    ـ ـ  
  لـم گـه  تـو،  دينـي  يليمـه كـه  دو لـه  رگـه ئـه  نياته

  

ــه   ــاره كرداي ــه زاش ــه ن ــونئ ــه ب   :دارردهده واين
  

  بـن مـه  خـوا  يـري غـه  الي ملكزي كيكه،يه رهه خوا
  

ـاقولَ گـه    رمهندي سه چه: ري كفره      ژارلـي هـه   س وم
  

    ـ ـ  
ــه ــه خواي ــهخ ــيجالَ ــي ت ــاوي دلَ ــه قرچ ــمملّ   ت

  

  ـل  لَكيخه هيزالَمـان  سـتي ردهبـه  ملكـزي  ودي  
  

ــه ــِرينــه ئازان ــيكــه مب   »عــشيرتك أنــذر« ل
  

  ران بـه  بـي نـه  زور وكـه لَـه ته لپه له لمگه وا تا  
  

    ـ ـ  
  تـم يانـه خـه  يـالَي خـه  زانـي ئـه  خـوت  خوايه يئه

  

  تـو  دينـي  نـه  وخـوم  لـي گـه  بو نه بونه رگيزهه  
  

ــم ــهب ــشه؛ب ــوم خ ــه و خ ــانمهاوري ــه ك ــه،بت   وا وك
  

  خـو  ينـه بخـه  تـو  ري لـه  موخليسانه لَكهخه وئه  
  

    ـ ـ  
  زيـن بـه  فـام نـه  يوارگههه ونوشي يشعه روژي چوار

  

  مـولَكي  بو  ه والَـي زهبـيزاير  ـن بكـه  فـدا  تـوي  
  

  ويـن كـه  وان شـويني  رانوهختـه بـه  ختيبه به خو مهه
  

  يـن بكـه  ال دو رهـه  ريوهختـه به ويلَي لَكيخه مهه  
  

  

٦٥هاويني 
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  ساو به ترورچي دينه حه»مدافع«
  

   خائين و خوين مژ و زوردارپيِري
  ببار بري جه بي سهقين له دلَاني

  له ولَاتي كشمير له هندوستانا
  فغانستاناله خاكي ويران ئه

  يا له پشت خومان له ناو چيچانا
  نانارهستيني بي دهلهله فه

  يا له سومالي و بوسني و هرسك
   ناوخو له كوردستانا تتا لهحه
  مژنژاران ئهو خوين ههر زوردارههه
  ژنس بلَا و پژاريش بي كههه
  ندي جار له ناو خوشيانا دژنهه

  ژاري ههوتهككهزور دايكو باوكي په
كهبيههس بيراك نهثال بيدارخو  

  ي نازدار بي ناز كراونزور كورپه
  بي دايكو بي باب قژ ئالَوزاون

  ك بِراونويستان له يهزور خوشه
  ِراونزاران شادي به شين گههه
  ركراو يا مالَ ِروخاونهردم دمه

  ئاواره و بي حالَ دلَپِر زوخاون
  ي كه ناومان بردنمانهمو ئههه
  س مردنيش كه بيكهوانهتتا ئهحه

  ساودرينه حهمو به ترورچيي ئههه
  ق ِرژاوبا بِرژي خويني به ناحه

  زا و ئورانيومي كالَ بومبي ميكروب
  زارسالَش ههپاردن لهي دهكه مايه

كه ريانسهله بِرژين كوژ سبيبكري  
نله خاك و ديار بلَاو و پژ بكري  

  ي زيندانبه نالَه و گريان له گوشه
  ن خوشكي موسولَمانكهوا هاوار ئه

  ي موسولَمانان برايان تو خوائه
  ست خائينين ئابِرومان برابه ده
  ي وايه ربازي قورئان كهت سهغيره
  ي دلَسوزيك وه هانا نايهتاكه

  ركام الوهخاكي ئيسالمي له هه
  ي زورداره و داگيركراوهبنكه

  *وداي شهبويه گويم لي بو له نيوه
  و داختي شيريني خهو كات و وهله

  وهرمي دايهييك به الي تهكورپه
  وه اللَايهي گوت دايه و ئهر ئههه

  ي نوستن وايههسته كدايه گيان هه
  روم وشك بوو بابيشم نايهگه

  هيز و تينم و توني بيبه برسي

  ي شيرينمله من بو قاري، دايه
  و شلكو خاويستي بچكولَهده

  روكي دايكي داماويبرد بو به
  ربينيي دهمكي دايهو هيواي مهبه
  سينيحه و خوي وهنيمي پيوهده

  ر هيناستي دهو دهبويه له ناكا
  لَالَي خوينهستي شهكا دهير ئهسه

  م گريان و زاريدهقيژاني وه
   له من قاريبوم دايه بومن نه

  م خوينه البهر بينه و ئهمت دهمه
  يلَيم به بابههي كردي ئكي بثه

  وهرمي دايهستي كرده مل تهده
  وهري نايهردو داخو سهم دهبه

  ژارانهم ههمانه ئهيه ئهخوا
  دارانهم نهعصومو ئهطفلي مه

  رجالو مهم ههتاوانيان چييه له
  وتي بروجاي حهلَامي ئايهوه

  ءكيدبه ته: و ما َنَقموا ِمنهم، إِلّا
  أَن يؤِمنوا باهللاِ العزيز الحميد
  تاوانيان نيه هيچ كام له مانه

  ي تاقانهز ئيمان به خوايرهبه غه
 

كه ري مالَهكه له دهوت، پياوهياندا كهرگاكهززه دو سالَ پيش ئيستا بومبي له ده     و مندالَه بو كه له غه     مه باسي ئه   ئه *
گريا به الي   ر ئه يان هه كهوت كه مندالَه نازداره   ر سينگي داو به ِروي ژورا كه      هييك له س  هيد بوو، دايكيشي تيكه   شه
 . دا نوسيم ليرهو مندالَهوه، بويه منيش حالَي ئهستي به اليهكرد دايكي ههِرييي ئهوه و چاوههيديهرمي دايكي شهته

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa

