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  ر  ترێ عومه... من شیرینم
Tre-omer@hotmail. com  

  
  

  ) نالی (کو وه
  کانت   شیعره تهرب گ به
    حبووبه  مه ت نابم به من قه

  ی  ئاگری توڕه... دامرکنم
  بوون و مانت 

  ش نیم  حبووبه مه... م حبووبه من مه
    ه چاوکم خل وقیچ نه
  ڕفرۆشیشم  یلی شه  مه نه

  شیعری دونیام بۆ بنووسی 
  دو  مسوه ی له ت پکه حوجره

  تاک قژی ئاوریشمی خۆم 
  بۆ دیوانکت نافرۆشم 

  من شیرینم 
  من شیرینی زولف لووڵ و

  روینم  من شیرینی ڕوو په
  دان عاشق  سه
  رهاد ئاسا  فه

  ون بۆ زولفی چین چینم 
  ی  وه ئای بۆ ئه
ک دت وسات  
   ناو گژاوی خاته خۆی ده
  وینم  و گی ئه بسه
  ناس  ر خاتوون ده نبه ک عه
  زان  ک ده
  ڕا  گه کام بنار ده زین له

  م   مه  دوای پشتنی کاکه به
  ست   ده ک سوێ خۆی دایه ک وه

  قۆ  رگی چه مه
   توانی ڕۆژێ  کام هۆنراوه

  نیا  وی تاریک و ته  شه له
  م   فرمسکی شه وه بسته
  م  ک شه  وه من نه
  ندی دونیا   په م به که خۆم ده
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    بۆ دوانه
  ک زینیش   وه نه

  مکی تری ڕۆژگار  بۆ مه
  نی خۆم  مه رهاتی ته سه به
  م   ته م به که ده

  ک خاتوو زولخا  ر وه من هه
  م  که شم پ ک ده چاوی ڕه

  م  و ده کانی شه فریشته به
   م  دنه که
  ر چیرۆککم بۆ بن  گه

  وی  بۆ چاوانم بۆ ب خه
    مه خه دهر سه
  وی   ب ئه رینی به ر سه سه

    باکم نییه
  م ببارێ و ته ر ئاسمان گه من ب باکم ئه

  ی  خی ووشه  دۆزه وی ببت به ر زه گه ئه
  رگیز  م هه به

  م  ڕگا ناده
  وی  ک شه  ناو دی من بۆ یه یته خۆت بخه

   
  


