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     وه ی بارانه  کام دۆپیه  له )مبار  غه(  هاوڕێ پم بژه 
  م کانی شارت نیشانده نگه نگاو ڕه  ڕه ی گه ونه
  .! وه ت بنوسمه ناسه ، ئاهکی هه وه ری کام مای شیعره  سبه له

  کت بۆ بنرم فروو بت  یه  نامه نهرما دگه
  یبوون  به  بۆنی گوه له

  )ر  نوه شخ ئه( رم و گوڕی  بای گه رحه  مه تژی بت، له
  ) جوان  مه چوار و ماجیدی حه( واپرسینی   هه له
    وه نوسمه  ده یانه و گه ز ڤگاڤ، یاداشتی ئه ئه
   وه مه که ه  ما شت هنایه یام، بای وه و عه  ساڵ به که
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  ی کردوو زانم چۆن هه ر خۆم ده ك،  هه بایه
  ن پیری کردن مه ی ته ۆکه گژه
  هات ی ل ده) دی کۆر  حمه ئه( ی  که ك، بۆنی کوه بایه
    وه کانه نسك و گریانی گه م هه ده به

  م سی ) د  مه رهاد موحه فه( کانی  فرمسکه
  ڕشتنی  ی دۆپ دۆپ هه که مانچه   بۆ که که
  دا) یسی  وه ئه( وکی   شه  نیوه له
   وه  ئاگای هنامه وه) ج  ره مگین فه غه( کانی  فه نگی ده ده
  وکی دڵ و سنگ کوتانا   شه  له که

  و وه  خواره   هاوورده وه  ئاسمانه کانی له ستره مانگ و ئه
  وه) را  سه( ی   ناو باخچه ئاوازکی نایه ،

   وه   من نانوسرنه مینن، به داستانکی غه  ) مه غه( کانی  سرووته
   وه  چۆن بالونمه  ئازاره مکه م حه  ئه ی خودایه ئه

  پم ب چۆن
  وت و فریام که) ودائی ( رابی  ر پک شه گه مه
   وه  بیگیته یه ونی منایم هه رچی خه هه

  دا) ساس و باوکی چرا  که مه حه(ڵ  گه ی ، له وانه و شه م به خۆزگه
  نین که کانمانا ، قا قا پده  ژر ڕووناکی پکه له
  ) کان  خته  ته گوه(  ژیانی   سروشت و به به
  کان ڕووه ی دار به غمه  نه بوون، له ی حای نه و پیاوانه به
  بوو وز نه یان تیا سه) ك ( ی  ی ووشه و دنه به

  ند خاس و شیرین بوو   چه ئای خودایه
  ) ریف  ری میرزا شه عومه(کانی  ی چاییهت زه و له نگی پیاه  ده

  هات لده) ران موکری  گۆران و کامه( بۆنی شیعری 
   دابان ریبی له  غه ر بووین، له به  بخه و کاته  ئه ئمه

  ) حوی  مه( کانی ا نز ر بووین، له به ب خه
   ) یاره( ی  که  جوانی گرده یوانستان و له ری سه  سبه له

   وه کرد و خۆمان ل دزییه) روان  زه (  فمان له
  ) خالید  والنه مه( قواکانی  کانمان سنوور ڕژکرد، بۆ ته وته مزگه
   گمان کرد بوو هه) شۆل  ڕه( کانی  قامه رچی ئاواز و مه هه

  گیان )  الله( یارین   ند هۆشنه ئای چه
  )ی کنو  حه ئه( ی  که  کاسه تفمان کرده

  بت   ده وامانزانی توڕه
  مان گرت ) ال قانع  مه( ی  مکی کاواکه چه

  رو چکلتی شیعرمان بات تا سه
  زان بووین   نه ل  هنده وه
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  وه وانه یمان ڕه که سبیحه یمان فاند و ته که ره مزه
  وه نگه ست تووناو توونی جه ده  ، وه چیمان لھات خودایه

  وه ڕه کانی شه ست سرووده ده  وه 
  نگ کرد اکان، منانی برسی ک و بدهڕی بر ی شه قه نگی ته ده

    وه گایه ی ساوایان هه بشکه
   وه ی شاره  کتبخانه ردایه ی بارووتیان به مای شیعریان سوتان و ، دوکه

  !کوزان ر گلکۆکانیان هه وانی ، سه رخه نگ ئه ئای ڕه
  موومان هه) ریم عوسمان که(ی  رباوی شانۆکه ی سه کو الشه وه

  ین قیانه نین ب فه ب جامانه
  ین بکه) دیالن ( ی   ماچی هاوڕیانه وه  ده بوو، به جارک نه

   وه ه) ر دیالن  قایه( ستی   ده رم ، بنیینه ی گه وقه رم ، ته ستی گه ده
  موو ڕۆژێ ت، هه کانی سیاسه سته  ده کوش به چه

   وه قی خه  عه نگاوی به بزمارکی ژه
  کووتن   هیدێ دائه تی شهر تابوو  سه له

  کوژن  کانا ئه  ناخی مرۆڤه جوانی له
  کان تاو کوژه ی هه نجه ست و په تی ده ک دیویه
  .!خشن شق ببه  عه ک به جوانیه
   م ژینه  ئه تکی تاه زه ن چ له ته ئای وه
  موومان درۆمان کرد درۆ  هه ئمه
   دوای ئاوا بوونی بت ، له نیا مانگ نه ته

  کانی تانیایی  قامه ی شه وه ھات ، بۆ ئاواکردنه هه  وه رۆژه
   ڕووخساری  یان له) چرۆ و همن ( کانی  ی ، ونه قامانه و شه ئه

   یه وان هه  ئهىشق رچی چیرۆکی عه کانی شارا کشا، تا هه کۆنه
  بواس کانا هه  سوتاوه خته ردنی دره  گه له
   وه که یه ناسه م سوتانی هه ده  به که
  ران و وه یان هه) همن ( کانی باخی  موو گوه هه
  کانا چاند نگاوه تکیان له شون هه سره حه
   منی عاشق  وه له و حه له

  ر   سه  به وه ته ماومه چه) نال ( منی 
  وت مه داو ده) فایی وه(ی  که خامه

  ی نجه ست و په تر تر بۆنی شیعر و ده
  !م بکه) ترێ ( ی  عاشقانه
    بیرته له) لی  م عه کره ئه( هاوڕم 
    مشت بیسمیالوه گالکی سوور به  عه وه    ڕه
  کانی شاریان تۆران و نگه ڕه

  ڕان؟  گه یان سور هه) ئاکۆ ( کانی  چاوه
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    یانی یه و به  ئه  بیرته  له
   سوور و   سوور و شین بوو به ش بوو به ڕه
    ئاڤستاییه و فریشته نگی ئه  ڕه موومان به هه
  وز بوو نگمان سوور بوو ، سپی بوو ، سه هڕ

    ند دگیره  چه مییه رچه  په نگه م ڕه وای له
   ) م و زینه مه( نگی  ی ڕه ر ده هه
  ! دا) خانی ( کانی   ناو فرمسکه له

  ن  ته  وای چیت پ بژم وه
   تۆ خۆت جوانیت بکوژیت  که

  م  ئیدی چۆن باسی جوانیت بکه
  ا پت ژمت یوه  حه تا له وه ئه

    پایزتدایه  شیعر و له جوانیت له
   کانتدایه  جوانی گه پایزت له
   کانتدایه  پاکژه  ناخی مرۆڤه جوانیت له

  ی خاك  ئه بوایه  ئاو نه ر جوانی گه
  ناسی ده  ڕووبارمان نه  ئمه
    بوایه نه)   ر خاتوون نبه عه( ر پاکژی   گه

  ناسی ده مان نه) وی  وله مه (  ئمه
  ناسی ده مان نه )  بیبه حه(  گوڵ و  بوایه نه) نالی ( ر  هگ
   ماچی جوانی گوڵ ناکات  وه شقه  عه موو جارێ به نگ هه هه
   ی بارانه نگ و دۆپه ڕوانی ماچی هه  چاوه میشه ل گوڵ هه وه
  .!یی دا مه ی ئوارانی په ماو پییاسه  سه له

................  
  
دا  م شـیعره  ناویـان لـه ی ، کـه و هاوڕیانـه موو ئه  هه ت ، بهش ب  پشکه م درانه ئه( 
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