
   وینی شاراوه ئه
  

   ئاشکرا کۆتایی هات وینی من به  ئه مۆوه  ئه له
  کات  نھنی هاوار ده وین به مۆوه  قووڕگی ئه ئه له
  کات ست پ ده وینمان ده زانی ئه رزی خه مۆوه وه ئه له
  وینم هۆی ئه  سه خته مۆوه شه ئه له
  تکا  ده وام چلوره رده ست و سۆزما، به ی هه  گوسوانه له
  
   دوازدهر مانگ  مۆوه ، گه ئه له
   باران و خته  رزی شه ر وه گه
  وین ب هۆی ئه  سه خته شه

  
  ب و   س ر مانگ گه
   و تاتکی خونچه ره رزی سه وه
  ی لوی خاک ب وه م کردنه ده
  
   و ش  شه ر مانگ گه
  ی   و قرچه رزی کپه وه
  ی دیش ب رماو سوتانی کوره گه
  
   ب نۆ  ر مانگ گه
  خت ی دره گه
  رد ب نگی زه  ب سۆزی ڕه له
  
   وانه مۆوه گشت ئه ئه له

  ب رز ده ک وه نھا یه الی من ته
  وین و رزی کۆتایی ئه وه
   ڕزانی سۆزم و گه
   بارانی خاکی من گه
  ب شق ده ریوی ئه وه ی هه  گشت گه به
  
  
  ویستی وری خۆشه  هه ه مۆوه  په ئه له
  وین شق و ئه ی ئه ئاسمان به
  کات ر ده بت و گوزه ت ده  خرایی ڕه به
   شقی ئمه ی ئه ر کگه  سه به

  ت داناکات وینی قه ئیتر چیدی نم نم  بارانی ئه
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  اوچ  نگوسته  ئاسمانی ئه مۆوه له ئه له
  ی ناب و ئیتر مانگ تریفه

  وی قووڵ  نووقمی خه ستره ئه
   بارانمان ناکات جریوه

  
  ریا وه  ئاوی دهمۆ ئه له

  ب و خامۆش ده
  ی ناب و پۆل لرفه چیدی شه

  ریا نار ده کوی بۆ ماچکی کهو ف  که
  کات م ده ر که تاکو بت هه هه
  
  مۆوه  ئه له
   و  ب قاسپه که

   ریوهج ب    به که چۆله
  ئاسک  ب مسک

   گم و  ب گمه کۆتر   به
   و غمه  نه بولبولی خۆشخوان ب

  نسک ب هه جماو به  بهنفال مندای ئه
  
  مۆوه  ئه له

   کانی ناوی  ئمه  پیته
  کتر نابن مالنی یه ست له ده
  کتری و  یه مان دور له سته جه
  نھا ڕۆحمان ته
  بن مالن ده ست له ک ده ڵ یه گه له
  
  مۆوه  لدانی دڵ ئه له
  شق مانی ئه ک لدانی زه وه
  ک لدانی جاران ناب وه
  شقم   سۆز و ئهمۆوه ئه له

  ویستیم بۆ تۆی ئازیز خۆشه
  ب  دوور ده نھا دوور به  ته به
  
  یانییان   به مۆوه  که ئه له
  ر دم به  خه یان به م به ی ده ڵ کازیوه گه له
  م ماچ و که یام یه خه به
  ر لوی من ی سه م ووشه که یه
  ب  تۆ ده یانی باش له به
  



  ب بنووم  ده ش که وانه شه
  اش ئازیزوب شه

  ب یام ده ی خه دوا ووشه
  

  م  ده بۆیه
   به رسام مه  سه
  ر نزیک بم ر دوور بم، گه گه ئه

  کو ڕۆژی مردن هاتاوه
  ویستی دڵ دوا چۆڕی خۆشه

  ب ر بۆ تۆ ده نھا هه  ته به
  
   بۆ دواجار که

  کشرێ  نو گۆڕی تاریک ڕاده م له الشه
  پۆشرێ ردی گۆڕستان داده گ و به به
  وت بتهر  گه
  دا ئاگات لم ب وکاته له
   و وه مک دابنه وا که ئه

   وه  گۆڕمه  گوشت بن به
  کو بۆ دوامین جار تاوه هه
  گوێ ل ب) ویت  خۆشم ده (
  

  ش وانه شه
   ئاسمان بوانه

   وه وال ڤینۆسه مک له که
   نووسراوی به
  )ویت و ناوی خۆت  خۆشم ده( 
  نووری  به
  ب او ل دهروام چ شقی ب په ئه
  

  م که  ئازیزه به رسام مه سه
  :م   پت ده که
  بووین کتر نه م دنیا بۆ یه له

   ڕۆحمان بۆیه
  ب ڵ ده  تکه تایه  ئاسماندا  تا هه له
  

  باخ      ڕزگار گوه                                                       
  28.11.2006رلین                به                                          

                                                      golabach@yahoo.de 
 


