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    له به ر ده رگای ماه که تان

 وه کو سه گی باپیرم ، چاوه ڕم

 حه زم ده کرد کامیار

 ده رگام بۆ بکاته وه  ، که چی کامیار

 له گه ڵ هه ناسه ی تۆ دا

.خه و بۆ خۆی بردبویه وه  و خه یای له الی من نه  بوو   

 وورده   وورده  باران ئازاری ده دام و

. یه که  مرۆڤت به ڕێ ده کرد  تۆش یه که  

کامه  کۆبونه وه ی دوارۆژی ژیانت ب ده ب 

 هه تا گه رده لوولی روحت به ڕومدا نه کرته وه

 خۆ تۆش له مانه  که متر نه بووی

 بۆچی له  شه وکی زستانی چدا

 ده رگای دۆزه خت بۆخۆتکرده وه 

 ئه ی نه ده کرا له سه ر به فر دوو به دوو

بت ، راکشین}ا ئاگادارمانته نھا خو{  

جگه  له  خوا که سیدیمان له به ین نه ب 

 فففففففرررروووووغ

 ده پی ب با کامیار ده رگاکه م بۆ بکاته وه 



 ئه رێ کامیار ئه وه  ک یه  ؟

 دیسان ، هه مان مرۆڤه 

 ده یه وێ له  هه نگوینی لوت مه له وانی بکا

  داوه منیش ئه و کاره م ئه نجام : ده  

 ماسیه کانی خستۆته  سه مای به رباران

  وورده  وورده  به  روحی دایکت ده چمه خوارێ: ده  

 جه سته ی هه ردوکتان ــــ پکه وه  گرێ ده ده م

 دایه  ده کرێ ده رگای رووح بکه مه وه 

 یا له سه رمان بله رزێ

 ده رگاکه  بکه ره وه و شه رابیش ئاماده  بکه 

  بکه  به  به فر وپه نجه کانی خۆت

 مزه که مان بۆ برازنه وه 

 ده وجا بزانم کام شیعر له دایک ده ب و

 حافیز به چی راده گا

ئه وه  شه رابم... ئه وه  جه سته م   

تاوه کو چاوه کانت ده خه یته  سه ریه ک... نۆش   

تاوه کو له شم گه رم دادێ... نۆش   

تاوه کو خه ومان ل ده که وێ... نۆش   

رررخخخزززاددده ففف  

ئه م کاروانه  لره وه  ده ست پ ده کا> به چی دیاره  ــــــ  

ئه م ژیانه  زیندوبونه وه ی پوه  دیاره > به چی دیاره  ــــــ  



جلوبه رگی ته ڕاویت ، باوشکب... داکه نه    

قژه زرینه که ت ، باسپی نه ب... وشکیکه وه    

نۆش بخه وه ... نۆش   

خه وه نۆش ب... نۆش   

 جارکی تر ، کامیار ده رگا ناکاته وه 

.شیعریش دوای تۆ ناژیته وه    
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