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 ب خۆم ر من به م هه لره
 

 ریم  ختیار که به
 

         
 م ویسترین هاوڕ ی خۆشه ئه )نھایی ته(
م  دووی خۆم بگه لهو  م شه ڕێ با ئه گهلڕ 
  منای  ی به و خۆمه ئه
 یادمكرد  آار له رزه ركی ههنجی د دارهه ر جوالنی قه سه له

 بازم دۆڕاند مه قۆش آی م لگاو به قومارچیه آه خۆم آه له یه
 ڕوانی  ی چاوه م وستگه آه  یه خۆم آه له

  ونھا جمھشت نھا ته ته
 وه ڕامه  گهلۆر لۆر گه گه

 ووه  وبردیه خۆم آه له دی شیعركدا خه
 وه نمهھئاگای ب رژام وه په رنه سه

 بوو  آۆتایی ڕازینه وانی چیرۆآك و به ه پاهولم بو
 ا تكی ناآۆتادا هشت له حیكایه

 آانه رهاته سه نانه گوقوخی بهم
  دامین هه هدزسیاڕآاتی   له،ونوژدا م شه آه له یه
 وقیو ی ته ه می بوو به ته ور خوادا دهوله حوز

  بۆ ڕآووع وه ته میوه چه نههشتا راو  ك گوزه یه ده سه
 وه  پاڕته فرۆشك دهیر خۆم آه هشتا له ته

  بفرۆشترزان پ آی به هه یه خورماخۆره
 وه  دارا دۆزیبته نگی له آلۆره ك بی هه خۆم وه
 ی خزا  آه  پرچی آیژك و له ژووره نسرمهئایه

 لكشت و ماچكی بكات ریكه شووی لھه تازه به تازه خه
 ئاگاهات  نگ وه ونك دره نه خه یتا وقورسانه له شه خۆم خه

   م   سته وه ناو جه تهڕ یتوانی بگه  لدا و نهIی رووشه زهزاران گو هه
 

 خۆم وای له خۆم 

                                                 
I ۆردس واتا پا وشهور گوزه  



 2

 یالنی منایر دی سه  ئستاش له چاوم لیه
 نت وه پاكی تووندی پوه پاڕته له ژیان ده

 ت ت و دهگر آی درۆزن ده رگدروویه به خه به یه
 خات  ژن نه آانی فریای جه ر جله گه

 آات شی لده دۆعای ڕه
 شیرین بكاتسكونی  آهمی   دهبات نجر ده هه ش بۆ زڕهوآنو

 نی فریشته درژ بكات  مه موست ته  ڕادهن هریمه داونی ئه
 دا  رزه ژر تاوه ته له

 ات ک آان ده ریوه  وه  گه هاوار له
 وه نھایی بشارنه شن و له زستانی ته دایپۆ

 گریت هونی منایم ن ر گوێ بۆ خه  گهت هم د ی چه به خۆڕه
 م  هخ ردا داده سه آانمت به گویه

 
 وای خۆم وای له 

 تیوتر  له منایم هه،نھاتر  نیشتیمانم ته له
 آه و  ر مه فه  سه هاوینهم ئه ر  ڕێ براده لگه ت س ده وره به نه
 كهآانم ب شنی برینه باوه

 تنت و ه خه ق هه لهق خوازت له منانه ده
 ڵ خۆی بیبات گه لهرك  فه ر سه دات گه یمانی ساكی خۆشی پ ده په
  ؟بته باوآم تان دهت آامپرس آان ده رده  یاڵ زه سپه ئهه ل

  خراتروت له زریان باوآكم ده
 آات ی ده آان ته آان و آۆشكه شووشه ره ڕمه  خانوه مه،آان ماه قوڕه

 ی گریانه شهتی و  ر لویه سه نه لهانآی م یه نده خه
 بانتر  له آازیوه میھرهم آه  سۆراخی دایكك ده؟وه گرته م ده ت آ هه ده

 ت  ڕوانت و ده لم ده  وه ی مناییه خۆم له بانیژه
 ت  گه م له نایه یف حه
 رت خر هاوڕی گیانی به گیانیم فه سه

 به م  تۆ بۆ و خاتر جه
 م  رابت ناآه  ب شهیآانی منای زه من لره له ڕه

 رین  ستت بكه سه بۆ و ده
 ژیم  آانت ده بینم و شیعره آانی تۆ ده ونه لره خهمن 
 هاوڕێ به ئومدی دیداربۆ 
 م ت نایه گه خابن له مه
 ت  گه م له فسوس نایه ئه
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 مرت ناب فه جی داخه هاوسه
  
 نگ آان چوڵ و بده یانی بوو آگه به

 بادا نمی آورته ك گه یه ه له ناو په
 د ك سپار یه  چرۆآی آوله خۆمم به

 شكنین  آانی نه ر باه ووت گهگی  ده آه
 ڵ  گه رجی له هارك دت سه به
 آات آان ده نمه گه  گوهموو هه
 دا  وی یه  شهوك بوو شه

  ندارشی آانی وتكی سه ی ژانه خانه له مۆزه
 آی نیگارشدا  یهنگی هاوڕ خۆمم له ڕه
 و سپارد  ی ئه ی سیریالیانه به فچه
  وه مكرده ژیانه هنگ دز من به

 ب خۆم نھا من به ته
 ئجگار زووسوبحكی زوو بوو 

 وه ت الی شمشای شوانك گلدایه مانه ئه خۆمم به
 ی گوز و  سپاردم به بۆنی گه

  ڕحانه شه تری ڕه ی گیایی عه شووشه
 رگرت  نم له باخچه وه به
 کانی   ئاودری گۆه مه بکه ر خۆم گه

 ك ترێ و یه رتاه هاوینی قه
  نرگز وكپك هاری چه به

 ریوو و ی وه شك گه پاییزی باوه
 خشن پ ببهڕی  تهركی  وبه زستانی سنه

 
 وای له من وای 

 ب خۆم  ر من به م هه ئستا لره
 ھاتووم م و له چنگی پشیله هه قوته ڕنه ی زه شواو ده

 ی تۆفان رگه ی نو جه چه پهك  شو وه په
  با شه م ڕه ژنی ده بای ب پره ن عهچوش  ش ڕه ڕه

 م آه ی ده دووی خۆم ته ر له آیشوهدوای ر  آیشوه
 ب خۆم م به ئستا من لره
 بادا شه ی دایكم له ڕۆژكی ڕه زییه ک آه ئاۆزآاوم وه
 زوور خواداو ح ك پشتی باوآم له وه وه ته نوشتاومه
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 وه آاڵ  ته آاڵ بوومه
 م  آه  نیگارآشههاوڕێی وتو ازآهنآانی تابلۆی ب نگه ك ڕه وه

 وه  تازه من وا سوك و ئاسان خۆمم بۆ نادۆزرته
 ت  وه نایه واك له خۆمه هه

 نه خۆم نالی و نه من سالم 
 آم بۆ بنرت یه دا نامهتا به بادی خۆشمرور

 م  لره
 ر                       هه

 من                                     
 ب  به                                                 

 خۆم                                                              
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